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ЧАСТ I. ВЪВЕДЕНИЕ 
 

 

 

1.1. Цели, място и роля на ПИРО в стратегическото планиране на регионалното 

развитие 

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

пространственото развитие на общинската територия, очертава актуалните проблеми, нуждите и 

потенциала за развитие на региона, средносрочните цели и приоритети. 

Прилагането на интегриран подход за планиране на регионалното и пространствено 

развитие на Община Добрич дава отговор на набелязаните нужди и потенциал за развитие, изисква 

целите да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с факторите, условията и потенциала 

за специфичното развитие на общината и отделните сектори на икономиката. 

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

икономически, социален, пространствен и тематичен аспект, с програмирани конкретни действия 

за устойчивото развитие на местно ниво, със засилен фокус на планираните интервенции и 

инвестиции чрез прилагането на интегриран териториален подход. 

ПИРО е стратегически документ, разработен в съответствие с актуалната законодателна и 

стратегическа рамка за планиране на регионалното развитие, като отразява специфичните 

особености на региона и предлага обосновани решения за социалните, икономическите и  

екологичните предизвикателства за постигане на устойчив растеж на Общината.       

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

подходи, методи и принципи, които осигуряват съответствие на Плана с приложимите нормативни 

изисквания в областта на регионалното развитие, с определените национални и регионални цели 

и приоритети на развитието на България, както и с целите на Кохезионната политика на ЕС за 

периода 2021-2027 г. 

 

1.2. Законодателна рамка. Принципи и подходи  

ПИРО на Община Добрич е средносрочен планов документ със 7-годишен срок на действие, 

разработен в условията на структурирана законодателна рамка на национално ниво за 

стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие и ясно формулирани 

политически цели в Кохезионната политика на ЕС за периода 2021-2027, със специално посветена 

на териториалния подход Цел 5 на политиката „Европа  по-близо  до  гражданите  —  устойчиво  и  

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

В контекста на тези условия, ПИРО на Община град Добрич определя стратегически цели и 

приоритети за развитие на общината, които да бъдат реализирани чрез инструменти за 

интегрирано териториално развитие за постигане на по-ефективни и ефикасни интервенции, 

засилен междусекторен диалог между различните заинтересовани страни, устойчиво развитие на 

Общината чрез прилагане на интегриран подход. 
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Законодателна рамка 

Планът за интегрирано развитие на Община Добрич за периода 2021-2017 г. е разработен и 

структуриран в съответствие с разпоредбата на чл. 13 от Закона за регионалното развитие (изм. 

доп. ДВ бр. 21 от 13.03.2020 година), Правилника за неговото прилагане и Методически указания 

на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за разработване и прилагане на 

ПИРО за периода 2021-2027, утвърдени от Министъра на регионалното развитие (март 2020 г.). 

Съгласно последната редакция на чл. 8 от ЗРР, ПИРО на общините са част от системата от 

документи за стратегическо планиране на регионалното и пространствено развитие, включващи 

Интегрирани териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2 и 

Националната концепция за регионално и пространствено развитие. 

Средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други 

общини, определени в ПИРО, са в съответствие с ИТСР за СИР 2021-2027 и ОУП на общината, приет 

с Решение № 22-3/25.07.2017 г. на Общински съвет гр. Добрич. 

 Изготвянето на ПИРО следва да се съобрази с разпоредбите на Закона за туризма (изм. 

ДВ бр.60/07.07.2020 г., чл. 11), който постановява, че в програмата за реализация е необходимо да 

се включи самостоятелен раздел, съдържащ общинска програма за туризма, съответстваща на 

приоритетите на Областната стратегия за развитие на туризма, Националната стратегия за 

устойчиво развитие на туризма и стратегии за развитие на отделни видове туризъм (чл. 5, ал. 2 ЗТ). 

Към момента на разработване на ПИРО не е налична актуална Стратегия за развитие на 

туризма за Област Добрич. Община Добрич също няма разработена Общинска програма за 

развитие на туризма. В процеса на изготвяне на ПИРО и в отговор на разпоредбите на нормативния 

акт, посочен по-горе,  в настоящия Доклад е включен раздел с Програмата за туризма на община 

Добрич. 

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

разпоредбите и на други нормативни актове, поставящи изисквания към разработването и 

реализацията на ПИРО, като: 

● Закон за административно-териториалното устройство на Република България; 

● Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

● Закон за администрацията; 

● Закон за достъп до обществена информация; 

● Закон за общинската собственост; 

● Закон за общинския дълг; 

● Закон за общинските бюджети; 

● Закон за публичните финанси; 

● Закон за местните данъци и такси; 

● Закон за водите; 

● Закон за опазване на околната среда; 

● Закон за чистотата на атмосферния въздух; 

● Закон за концесиите и др. 
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Принципи и подходи за разработване на ПИРО 

Основополагащ принцип при разработването на ПИРО е прилагането на интегрираният 

териториален подход, препоръчван от редица международни организации (ОИСР, Световна банка, 

Европейска комисия) и прилаган при програмирането на оперативните програми, като инструмент 

за реализиране на политиките на сближаване. Този подход, наложил се като основен в политиката 

за регионално развитие и задължителен при изготвяне на стратегическите документи за 

регионално и пространствено планиране, има за цел в условията на свиващи се ресурси и 

ограничени финансови приоритети да обедини различни политики, приоритети, проекти, 

финансови ресурси, източници за финансиране, участници и заинтересовани страни, за постигане 

на положителна синергия и добавена стойност от реализираните програми. 

 

Интегриран подход 

Интегрираният териториален подход представлява подходът на тясна координация на 

различните публични политики на базата на местните специфики. Интегрираният подход към 

икономическите, социалните и екологичните проблеми в градските райони е необходим за 

ефективно, балансирано и устойчиво развитие на градовете. 

Преминаването от традиционното градско планиране към интегрирано градско планиране 

включва подходи, водещи до конкретни, измерими резултати и насочени към осигуряване на 

гъвкавост за промени, по-голям капацитет за адаптация и иновации, насърчаване на участието на 

местните заинтересовани страни, използване на техните ресурси. 

Интегрираният подход изисква споделен ангажимент за постигане на общи резултати, 

съвместна работа на екипи от различни организации и с различни профили, обединяване и 

насочване на бюджети от различни органи или институции за реализация на политиките и 

проектите. 

Ключът към процеса на планиране е интеграцията, което означава, че съответните политики 

и свързаните с тях планове, програми и проекти се преразглеждат, като се вземат предвид техните 

взаимни ефекти, с цел намиране на полезни взаимодействия и постигане на балансирани 

резултати. 

Икономическите и здравните кризи, нарастващата несигурност в прогнозите и все по-

бързите промени в рамките на глобалните и регионалните условията създават остра нужда от 

адаптивни стратегии и процеси на планиране. Със своите кооперативни методи, интегрираното 

градско планиране на развитието разширява системата на официалното планиране и я отваря не 

само за гражданска ангажираност и участие, но и до пазарно ориентирани форми на действие с 

бизнеса (например договори за градско развитие, публично-частно партньорство, частни публични 

проектни компании). 

Интегрираният подход в областта на градското развитие е задължително изискване за 

получаване на подкрепа чрез финансовите инструменти от Европейския съюз. 

В най-широкото си приложение интегрираното планиране изисква участието на всички 

заинтересовани страни при вземане на инвестиционни решения, свързани с жилищата, 

инфраструктурата, образованието и здравеопазването на даден район, транспорт, икономически 

растеж и социално и културно благосъстояние. 
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Много важна група от заинтересовани страни е представена от гражданите и техните 

неправителствени организации. Ето защо при разработването на ПИРО е ангажирано тяхното 

участие на различни етапи от процеса: от събиране на данни, до създаване на визия, определяне 

на приоритети на проблеми, избор от различни алтернативни решения и методи на финансиране, 

създаване на процеси за мониторинг и др. Важно е да се посочи, че местната власт трябва да играе 

активна роля в организирането им, а не само изчакване сами да се включат в процеса. 

 

 
Фигура 1: Участие на заинтересованите страни в процеса на интегрирано планиране 

 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

 

Инвеститорите или потенциалните инвеститори са втората основна група 

заинтересовани страни. В много примери от ЕС частните инвеститори са играли важна роля, често 

само във фазата на ефективно изпълнение, но понякога дори във фазата на планиране. 

Ролята на местните власти е да установи, в съгласие със заинтересованите страни, 

ефективна рамка, в която може да се осъществи такова планиране, действайки като катализатор за 

разработване и преследване на съгласувана визия за бъдещето. 

 

Хоризонтална интеграция – това е интеграция между секторни политики и проекти, за да 

се постигне съгласуваност и синергия.  Предприетите във всеки от тях действия трябва да имат 

положителен ефект върху останалите или поне да не противоречат или да имат отрицателен ефект 

върху тях. Това предполага координация и взаимодействие между всички участници в градското 

развитие. 

Пример: Регенерация на квартал: подобряване на физическата среда с мерки, помагащи на 

местните хора с работни места, на бизнеса с условия за дейности насърчаващи социалната и 

културната сплотеност. 
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Фигура 2: Хоризонтална интеграция 

 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

Вертикална интеграция – между различните нива на планиране и управление и 

координация между всички административни нива (Европейски Съюз, национално, регионално, 

областно и местно), чрез нови формули и договорености за „многостепенно управление“. 

Градоустройствените отговорности често трябва да бъдат разделени между местните публични 

власти и другите нива на държавните органи. В този контекст доброто вертикално сътрудничество 

е от съществено значение. 

Пример: Създаване условия за посещения на туристи от туристически комплекс чрез 

подобряване на свързващия път, организиране на атракции, откриване на туристически център. 
 

Фигура 3: Вертикална интеграция 

 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

Териториална интеграция - между съседни общини. 

Пример: Две или повече общини решават общи транспортни, екологични и други 

проблеми. Проектите трябва да бъдат включени в ПИРО на участващите общини. 
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Фигура 4: Териториална интеграция 

 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

Ефективното интегрирано планиране влияе върху процесите на вътрешно планиране на 

всички ключови партньори, така че съответното им планиране и инвестициите в ресурси да са 

насочени към реализиране на обща визия. Финансирането ще става основно със средства по 

програмите на Европейския съюз, но задължително ще се търси финансово съучастие. 
 

Фигура 5: Финансиране на интегриран проект 

 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

 

Планът за интегрирано развитие на Общината трябва да бъде подкрепен от подходящи 

методи за събиране на данни, прогнозиране, прозрачно разпределение на ресурсите, мониторинг 

и непрекъсната оценка. Участието на общността, на заинтересованите страни и на икономическите 

субекти, като се използват различни методи за участие и сътрудничество, е от съществено значение 

в този процес.  Добрите практики в тази област показват, че това не трябва да бъде просто прилагане 

на законовите изисквания, а процесът на разработване на такъв план трябва да се разглежда по 

инициативен и креативен начин. 



Стр.  11 
 

За успешната реализация на идентифицираните интегрирани проекти е необходимо 

разработването на ясна схема за управление с график и отговорности, включително на частните 

заинтересовани страни. 

 

 

1.3. Връзки и отношения с планови документи 

 

А. На местно ниво 

Планът за интегрирано развитие на общината 2021 – 2027 е продължение на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 (ИПГВР). Той се разработва на основата на 

Общия устройствен план, Общинския план за развитие 2014 – 2020 и други актуални и значими за 

ПИРО стратегически документи и планове на община Добрич. 

 
Фигура 6: Обвързаност с местни планови документи 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

Б. На регионално, национално и европейско ниво 

При подбора на проектите за ПИРО трябва да се отчитат стратегическите планове на по-

високо ниво за територията на областта (Областна стратегия за развитие на Област Добрич за 

периода 2014 - 2020 година), на североизточния район (Регионален план за развитие на 

Североизточен район 2014 – 2020 и Интегрирана териториална стратегия за развитие на 

Североизточен регион за планиране от ниво 2 за периода 2021-2027 година) и на цялата страна 

(Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.). 

ПИРО отчита изискванията и се разработва в съответствие с целите на кохезионната 

политика на ЕС за периода 2021-2027 г. 
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Фигура 7: Обвързаност с планови документи на регионално, национално и европейско ниво 

Източник: Екип за разработване на ПИРО на Община Добрич 

 

1.4. Отговорности на институциите и партньорите за разработване и приемане 

на ПИРО 

Съгласно ЗРР и Правилника за неговото прилагане, основните участници в процеса на 

подготовка, съгласуване и приемане на ПИРО са кметът на общината, общинският съвет, 

заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и 

физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на 

общината. 

Функцията на организатор при изготвянето и съгласуването на ПИРО има кметът на 

общината, който осъществява координация и контрол по процесите. Съгласно Методическите 

указания, с негова заповед се сформира работна група по подготовка, изготвяне и одобрение на 

ПИРО. В нея са включени представители на заинтересованите страни в общината. 

За гражданите е осигурен постоянен достъп до информация за процеса и възможност за 

даване на становища и предложения при изготвянето на ПИРО, а впоследствие и при неговата 

реализация. Кметът е този, който, чрез заповед, организира и публично обсъждане на проекта на 

ПИРО. 

Общинският съвет е органът, който приема ПИРО на общината и контролира осигуряването 

на съответствието му с общия устройствен план. 

Заинтересованите лица имат право да дават предложения при изготвянето на ПИРО и да 

получават информация при поискване от тяхна страна. 

Одобреният план се представя от кмета на общината пред съответния областен съвет за 

развитие в срок до три месеца от неговото приемане от общински съвет. ПИРО и решението на 

общинския съвет за неговото приемане се публикуват на страницата на общината в интернет, както 

и на портала за обществени консултации на Министерския съвет. 
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1.5. Изменение и актуализация на ПИРО 

Актуализация на плана се допуска при условията, посочени в Правилника за приложение на 

закона за регионално развитие (ППЗРР): 

● при съществени промени на икономическите и социалните условия в общината; 

● в резултат на промени в свързаното национално законодателство или в това на ЕС; 

● при промени в секторни стратегии и програми, влияещи върху изпълнението на плана. 

Насърчава се периодично изменение на програмата за реализация на плана въз основа на 

изводите и препоръките от годишните доклади за наблюдение с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението му и постигане на заложените цели и приоритетите за развитие. 

Периодичната актуализация на програмата за реализация и приложенията към нея се извършва за 

включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. Изготвеният 

актуализиран ПИРО се приема при условията и по реда за изработване и приемане на плана. 

 

1.6. Наблюдение и оценка на ПИРО 

Наблюдението на плана се осъществява, в съответствие с разпоредбите на ППЗРР. Кметът 

на общината организира наблюдението на изпълнението на ПИРО чрез разработване на годишен 

доклад за всяка година от действието на плана. Съгласно изискванията на ЗРР, за изпълнението на 

всеки ПИРО се извършва междинна (в средата на периода на действие) и последваща (не по-късно 

от една година след изтичането на неговото действие) оценки, които включват: 

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

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

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

развитие. 

Финансирането на процеса на изработване, съгласуване с партньорите и актуализиране на 

ПИРО се осъществява от бюджета на общината. 

Чрез вътрешните системи за мониторинг на планови документи, Община Добрич наблюдава 

постоянно и периодично отчита напредъка по изпълнението на ПИРО, като следи за постигането на 

индикаторите (продуктови и процесни), тяхната реалистичност и релевантност по отношение на 

планираните стратегически цели и приоритети. В случай на обоснована необходимост от промяна, 

се следва нормативно определения ред в ЗРР и ППЗРР.  

 

1.7. Очаквани резултати  

Като основен управленски инструмент за реализиране на политиките и целите на регионалното 

и пространствено планиране на общинско ниво, приемането на ПИРО на Община Добрич 2021-2027 

се очаква да допринесе за подобряване на икономическото, социалното и екологично състояние на 
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Общината и на свързаните с нея територии. Прилагането на ПИРО, основан на интегриран 

териториален подход, ще доведе до: 

● Подобряване на конкурентните предимства на Общината; 

● Създаване на устойчиви партньорства за реализирането на интегрирани териториални 

инвестиции; 

● Принос в осигуряване на териториалната свързаност, устойчивото развитие и 

намаляване/преодоляване на различията в социалната, икономическа и техническа 

инфраструктура в рамките на СИР; 

● Съхраняване и развитие на човешкия потенциал; 

● Намаляване/преодоляване на негативните тенденции в демографското развитие; 

● Балансиран и устойчив растеж на местната икономика, съхраняване на околната среда и 

насърчаване на социалното развитие; 

● Устойчиво развитие на секторните политики, с фокус върху опазването на околната среда; 

● Мобилизиране на местен и външен ресурс за изпълнение на целите на Плана; 

● Подобряване качеството на живот, на общественото здраве, увеличаване на инвестициите, 

нови работни места и социално приобщаване; 

● Повишен капацитет и готовност за справяне с предизвикателствата, породени от 

измененията на климата. 

 

 

 

ЧАСТ II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА 

ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И ЕКОЛОГИЧНОТО 

СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА 
 

 

2.1. Обща характеристика/профил на общината 

Община град Добрич е с особен статут (община – град), тъй като включва само едно населено 

място – самия град. Територията на общината се покрива от тази на землището на Добрич, с площ 

от 19,4 кв. км1. 

Добрич е вторият по големина град в Североизточна България и най-голямото населено място 

в Област Добрич. В класификацията на териториалните единици за статистически цели (NUTS) 

 

1 Източник – Общ устройствен план на Община град Добрич: www.dobrich.bg/bg/info_pages/13029-общ-

устройствен-план-на-община-град-д 

http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/13029-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/13029-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4
http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/13029-%D0%BE%D0%B1%D1%89-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4-%D0%B4
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градът попада в обхвата на Североизточен район от Ниво 2 (NUTS 2) - BG33, Област Добрич (NUTS 3) 

– BG332. 

 
Фигура 8: Карта на териториалните единици за статистически цели (NUTS) в Република България 

 
 

Град Добрич е и административен и обществено-културен център на едноименната област, 

като на негова територия са съсредоточени администрациите на общините Добрич, Добричка, 

областна администрация, регионални структури на държавната администрация, финансови, 

културни и образователни центрове, здравни и социални заведения и др. 

Община град Добрич, като част от Североизточния регион, е силно уязвим към 

предизвикателствата пред развитието през ХХI век – глобализация, демографски промени, 

енергийна зависимост и климатични промени, които определят и влиянието на останалите фактори 

като местоположение, конкурентоспособност и други. 

 Състоянието на вътрешните и външни транспортни връзки на Община град Добрич, 

развитието на енергийната и комуникационна инфраструктура, както и географското разположение 

и свързаността с останалите територии от региона, предполагат усилия за по-пълноценното им 

използване за привличане на инвестиции, за развитие на икономиката, на нейната  цифрова 

трансформация, по-висока интернационализация и преструктуриране на бизнеса и ориентирането 

му към Индустрия 4.0 и форми на кръговата икономика.  

В рамките на област Добрич регионалните връзки на град Добрич с останалите общини се 

обуславят от принципите на самоуправление, липсата на централизирано планиране и пазарно-

икономическите отношения. Те се определят и зависят от няколко групи фактори, които трябва да 

се отчитат при разработването на стратегически планове на града: 

● Икономически фактори - селскостопанският район около града е естествена суровинна база 

на промишлени предприятия в града; 
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● Социални фактори - тук са съсредоточени обекти в областта на образованието, 

здравеопазването, административното обслужване, културна инфраструктура, търговски 

центрове, които имат ключова роля за връзките с останалите общини от региона;  

● Транспортни и технически фактори - регионалните връзки се определят и от схемата на 

магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на водоснабдяването, 

електроснабдяването и транспорта. 

Същевременно, гр. Добрич остава един от най-големите търговско-консумативни центрове 

в тази част на страната. Това осигурява следните конкурентни предимства на Общината:  

От гледна точка на устройственото планиране, това ще се отрази на функционално-

пространствената структура на града и утвърждаването му като зона на активно влияние в 

границите на Област Добрич: транспортен изохрон до 30 минути (за община Добричка, части от 

общините Генерал Тошево и Балчик); интензивни ежедневни трудови и културно-битови пътувания; 

съществуващи стопански връзки;  

От гледна точка на развитието на региона в контекста на Европейската политика за 

сближаване за периода 2021-2027 и като се отчете мащабността на земеделското производство в 

СИР, това ще подпомогне урбанизацията и развитието на региона, посредством балансиране на 

местните и регионални секторни политики за развитие на панаирното дело и изложенията, за 

подпомагане и насърчаване на НИРД и иновациите в приоритетните за СИР тематични области и 

др. 

 

2.1.1. Местоположение и географски особености 

Град Добрич е разположен в Североизточната част на страната и по-конкретно в източната 

част на Добруджанското плато, върху равнинен терен, разсечен от долината на Суха река. 

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

надморска височина е около 225 м., като най-високата точка е 320 м. (хълма Чорчолийките, 

намиращ се в землището на града). 

Градът е заобиколен от всички страни от община Добричка. 

Важно значение за развитието на Добрич има близостта на града до Черно море, българо-

румънската граница и град Констанца, река Дунав, пристанище Варна (52,9 км), пристанище Балчик, 

пристанище Каварна и пристанище Констанца (99,6 км) – четвъртото в Европа, осигуряващо връзка 

с два от трансевропейските транспортни коридори: VII (речен път по р. Дунав) и IV (железница). 

Близостта на Добрич до пристанища е от решаващо значение за експортната дейност на 

произвежданите в региона селскостопански продукти.  

Град Добрич остава встрани от основните оси на урбанизация и е свързан с ос на развитие 

„север – юг“ с по-слабо изразена сила на влияние към Основна ос 1 София – Велико Търново, Шумен 

– Варна. 

 

 

 

 

 



Стр.  17 
 

Фигура 9: Полюси и оси на развитие 

 

Поради географското си местоположение град Добрич остава встрани и от основните 

транспортни коридори "Север- Юг" и "Изток- Запад". Най-значимият път в близост до града е 

крайбрежният път I-9 от Румъния – Дуранкулак – Шабла – Каварна – Балчик -Варна, с Европейска 

категоризация Е-87, който е част от Трансевропейската транспортна мрежа TEN-Т. През Добрич 

преминава международната железопътна линията Констанца - Варна, която е връзка между Русия, 

Украйна и Молдова с Република Турция. 

 

Община град Добрич попада в Трансграничната зона „България – Румъния“, която е една от 

най-слабо развитите територии в ЕС. Общо ниското ниво на икономическо развитие пречи на 

бизнес-средата и насърчава миграцията, което от своя страна е пречка региона да реализира своя 

потенциал. 

Съгласно Националната концепция за пространствено развитие (НКПР), в Североизточния 

регион са определени и налични градове центрове от следните йерархични нива. 
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Фигура 10: Общински центрове по йерархични нива. Урбанистичен модел „умерен полицентризъм“ 

 

 Източник: НКПР, акт. 2019г.   

По отношение на йерархично ниво на градовете, град Добрич спада към градовете от трето 

йерархично ниво – заедно с Шумен и град Търговище.2 

Тези градове изпълняват успешно мисията да балансират влиянието на много големите 

градове и да предотвратят ефекта от моноцентрично развитие в територията на региона и макар да 

се наблюдава голяма разлика в броя на населението между тях, най-малкият по население град е с 

най-благоприятна стойност на темпа на прираст. Добрич предоставя достъп до среди и услуги на 

северните и централните територии, а Шумен и Търговище – на южните части на региона и в това 

си качество са особено важни. 

В резултат на проведения анализ до сега и изследването на проблема 

моно/полицентризъм, проведено в Социално икономически анализ 2019 г., може да се заключи, че 

в Североизточния регион се наблюдават различни проявления на този проблем. 

Съгласно методиката за оценка, възприета  при провеждане на анализ и изследване на 

проблема моно/полицентризъм, проведено в Социално икономическия анализ 2019 г., когато 

отношението на населението на областния център към градското население в областта надвишава 

69 %, това е признак за липса на голям град, който да балансира областния център, и се проявява 

моделът „краен моноцентризъм“. На областно ниво в областите Варна, Шумен и Добрич се 

проявява моделът „краен моноцентризъм“. Отношението на населението на областния център към 

градското население надвишава 69 %, което е признак за липса на голям град, който да балансира 

областния център. Това води до концентрация на хора, икономически дейности, инвестиции, 

социални и други услуги и активности в градовете от най-високо йерархично ниво на съответната 

област. 

 

 
2 Градове-центрове с регионално значение в територията на областите, НКПР, Актуализация 2019 г. 
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Фигура 11: Анализ на моно/полицентризма 

 

 Източник: НКПР Актуализация 2019 г.  

 

Основни изводи от анализа по отношение на местоположение и географски особености:  

● Територията на град Добрич е ограничена от строителните и регулационни граници на 

населеното място. Това ограничение не позволява разрастване на територията извън 

населеното място, а предполага различен подход в устройственото и пространствено 

планиране; 

● Град Добрич е в близост до Черно море, българо-румънската граница, важни пристанищни 

градове (вкл. Констанца), което е благоприятен фактор за развитието на местната 

икономика; 

● Поради географското си местоположение град Добрич остава встрани от важни транспортни 

коридори, които са част от TEN-T; 

● Община град Добрич попада в една от най-слабо развитите трансгранични територии в ЕС – 

Трансграничната зона „България – Румъния“. Общо ниското ниво на икономическо развитие 

пречи на бизнес-средата и насърчава миграцията, което от своя страна е пречка региона да 

реализира своя потенциал. 

 

2.1.2. Историческа обвързаност и свързаност с други територии  

През хилядолетията Добрич, разположен в самия център на Южна Добруджа, е кръстопът, 

на който се срещат и взаимодействат различни племена, етноси, народи, култури и цивилизации. 

Това предопределя етнографската и етно-религиозната специфика на града и региона като цяло, 

тяхната превратна историческа съдба в ново време и културно-историческото им значение в 

историята на Стария континент. 
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Първите археологически сведения за Добрич датират от времето на Античността и Ранното 

средновековие. В началото на 16 в. градът се възражда под името Хаджиоглу Пазарджик. 

Разположен на важен стратегически път, свързващ центъра на Османската империя с отвъд 

дунавските земи, за кратко време Добрич се превръща в административен, земеделски и 

търговско-занаятчийски център на един обширен регион, включващ близо 80 селища във 

вътрешността на Южна Добруджа и взаимодействащ си активно с всички градове и села, 

разположени в Лудогорието или по бреговете на р. Дунав и на северното Българско Черноморие. 

Икономическото развитие на града е толкова интензивно, че скоро той се нарежда сред 

пристанищните градове Балчик, Каварна, Силистра и Тутракан като един от основните центрове на 

житната търговия и започва да привлича много българи от вътрешността на страната, които търсят 

препитание. От средата на 19-ти век се прочува и със своя ежегоден панаир, който събира търговци 

не само от българските земи, но и от близките балкански страни. 

Богатото минало на този регион го прави изключително благодатен за развитие на културен 

и исторически туризъм. Общата история в Южна и Северна Добруджа, преминавали от едни в други 

държави, общите природни дадености, сходното земеделие, общият морски бряг, общата 

сухопътна граница, река Дунав, са предпоставки за засилено трансгранично партниране както в 

областта на икономиката и туризма, така и на културата, спорта, образованието.  

 
Фигура 12: Карта на Добруджа 

 
През последните години по линия на трансграничното сътрудничество са осъществени 

редица проекти за развитие на общ туризъм, за пазара на труда, кариерните възможности, 

професионалното образование в областите Добрич и Констанца. Тези съвместни инициативи могат 

да намерят приложение в бъдещи интегрирани проекти. 

Добрич е побратимен град или има международно сътрудничество в рамките на 

Европейския съюз със Залаегерсек – Унгария, Нови Сонч и Бялисток – Полша, а така също с 

Кавадарци – Северна Македония, Къркларели – Турция, Измаил и Первомайск – Украйна, Пинск – 

Беларус, Саратов, Нижни Новгород, Тамбов – Русия и Голмуд – Китай.  
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Тези контакти засега не излизат извън размяна на делегации, но са предпоставка за 

развитие на икономически, културни, спортни и други връзки и общи проекти. 

От околните областни центрове най-силни са връзките на Добрич с Варна – трудови, 

икономически, образователни, търговски и за общината е жизнено важно да ги развива, като бъде 

проактивната страна. 

Разбира се, най-голяма свързаност Добрич има с община Добричка, която не само обгръща 

отвсякъде Добрич, но и нейният административен център е самият град Добрич. Двете общини 

имат огромен потенциал за общи проекти, който до настоящия момент не се използва. 

 

Основни изводи от анализа по отношение на историческа обвързаност и свързаност с други 

територии: 

● Богатото историческо минало на Северна и Южна Добруджа ги прави изключително 

благодатни за развитие на културен и исторически туризъм. 

● Общите природни дадености, сходното земеделие, общия морски бряг, общата сухопътна 

граница между Северна и Южна Добруджа е предпоставка за засилено партниране в 

областта на икономиката, културата, спорта, образованието. 

● Побратимените градове са възможност за развитие на икономически, културни, спортни и 

други връзки и общи проекти. 

● Община Варна и Община Добричка са приоритетни за активно търсене на взаимодействие 

и общи интегрирани проекти. 

 

2.1.3. Природни ресурси  

Релеф 
Принадлежността на Добрич към равнинното Добруджанско плато определя и характера на 

релефа на града и на неговото землище – равнинно платовиден, като градът попада в равнинния 

пояс. 

Град Добрич е разположен върху равнинен терен, разсичан от долината на Суха река. 

Преобладават терени с благоприятен наклон – от 1,5 % до 6 %. По склоновете на долината на Суха 

река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 – 15 %. Северозападно от града е 

разположен хълма „Чорчолийките“, с наклон на източния и северния склон 10 – 12 % и много 

полегати склонове. По-стръмни са склоновете на долината, разположена източно от северната 

промишлена зона – на места достигат до 10 – 15%. 

Равнинният характер на територията на Добрич е благоприятен за транспортната и 

инженерната инфраструктура, като не създава тежки проблеми при изграждането и поддържането 

ѝ. 

 
Климат 

Територията на Община град Добрич попада в умереноконтиненталната климатична 

подобласт на европейската континентална климатична област, в зоната на Черноморската 

климатична подобласт и климатичната му характеристика е с черти на континенталния климат. 
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Климатичните условия тук се доближават до условията на източноевропейския климат, 

чиито най-съществени черти са малките валежи за относително студената за съответната 

географска ширина зима (средната зимна температура е с 2-3°С по-ниска от отговарящата на 

географската ширина) и горещо лято, през което падат максималните за годината валежи. 

Слабата изразеност и разчлененост на релефа, липсата на големи горски масиви и водни 

повърхности, са условия за слабо изменение на стойностите на климатичните елементи и 

формиране на микроклимат в отделни части от територията, отличаващи се с по-големи контрасти. 

Годишно около 65 % от дните в годината са с биоклиматичен комфорт (по данни от 

метеорологичните измервания в региона). През летния период процентът е 60,61, което се дължи 

на по-ниската влажност, по-слабата скорост на вятъра (средно 1,8 m/sec) и по-високите температури 

на въздуха. Това води до създаване на условия на прегряване (биологичен дискомфорт), особено 

изразено в централната градска част, където преобладават изкуствени покрития и по-голяма 

плътност на застрояване. 

Измереният абсолютен температурен максимум е 39,1°С, а регистрираният абсолютен 

температурен минимум: - 22,7°С. За региона са характерни както сезонни, така и дневни 

температурни амплитуди. 

Средната годишна амплитуда на температурата е между 22°С и 24°С, като на места достига 

и до 25°С, което подчертава континенталния характер на климата. 

Пролетта и есента имат преходен характер, като есента е малко по-топла и по-суха от 

пролетта. Пролетта в този регион е доста хладна, което се дължи главно на по-честите през този 

сезон североизточни нахлувания на по-хладен въздух. 

Годишната сума на валежите е средно между 500-550 mm (при средни за страната 650 mm) 

и това очертава района като един от най-сухите за България. Лятната сума на валежите надвишава 

зимната с около 100-150%. Главно през лятото и есента има чести и доста продължителни 

безвалежни периоди, някои от които са с продължителност 16-30 денонощия. Тенденциите към 

засушаване на климата все повече се засилват и проявяват в последните няколко години, а това се 

отразява неблагоприятно в различни аспекти от живота на населението и функционирането на 

общината: градоустройство, здравеопазване, енергетика, транспорт, управление на водите, околна 

среда, туризъм.  

Засушаванията и продължителните периоди на липса на валежи създават сериозни 

проблеми за поддържането и развитието на зелената система на общината. Решения трябва да се 

търсят в посока капково напояване, централизирани системи за управление на напояването, 

подмяна на растителните видове. 

Разликата във валежите между най-сухия и най-влажния месец е 17 mm, а температурната 

разлика 20,5°C. Климатичните данни за температурата и валежите в Добрич са показани в следната 

таблица: 
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Таблица 1: Климатичните данни за температурата и валежите в Добрич 

  Януари Февруари Мар

т 

Април Ма

й 

Юн

и 

Юли Август Септември Октомври Ноември Декември 

Средна 

температура 

(°C) 

0.4 1.5 4.6 9.9 14.9 19.1 21.1 20.9 17.7 12.4 7.5 3 

Минимална 

температура 

(°C) 

-2.8 -1.7 1.1 5.8 10.7 14.5 16.4 16.2 12.9 8.3 3.9 0 

Максимална 

температура 

(°C) 

3.6 4.7 8.1 14 19.1 23.7 25.9 25.7 22.5 16.6 11.2 6 

Валежи 

(mm) 

40 35 35 46 51 56 47 39 42 39 55 52 

 

Източник НИМХ 

 

Въпреки неголямата надморска височина, снежната покривка се задържа до 2,5 месеца. 

Появата на типични североизточни ветрове през зимата предизвикват снегонавяване и натрупване 

на дебели преспи. Характерно за зимния период на района са обледеняванията на 

електропреносната мрежа – най-често след обилни снеговалежи и силни ветрове, което причинява 

скъсване на електропроводи. 

 
Ветрове 

Районът е открит за северните и североизточни ветрове, чиято скорост през зимата достига 

скорост 15-20 m/s. Проявата на типични североизточни ветрове през зимата предизвиква 

отвяването и преотлагането на снежната покривка и натрупването ѝ във вид на дебели преспи. 

Широкият териториален обсег на Добруджанското плато, значителната му отдалеченост от 

планинските бариери на Карпатите и на Стара планина от север и юг, както и отвореността му към 

изток и запад, определят и ветровия режим. Районът се характеризира като ветровит, с нисък 

процент на тихо време – около 20-21 % средногодишно. Основният ветрови пренос е от 

северозапад, с високи скорости на зимните и ниски скорости на летните ветрове. 

Характерни са силните североизточни нахлувания на студени въздушни маси, които се 

явяват при наличност на циклони над Черно море, предизвикано от бързото намаляване на 

атмосферното налягане от сушата към морето. Скоростта на вятъра достига до 20 m/sec. 

 

Мъгли 

https://en.climate-data.org/europe/bulgaria/dobrich/dobrich-682/
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В град Добрич мъгли се образуват предимно през студената част на годината. Максимумът 

им е през месеците януари и декември и съвпада с максимума на относителната влажност. Броят 

на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година. 

 

Слънчева радиация и слънчево греене на територията на град Добрич 
Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на топлинна 

енергия. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на деня, респективно от 

географската ширина на мястото, облачността и закритостта на хоризонта. За Добрич 

продължителност на слънчево греене (часове) е, както следва: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

78 89 126 182 241 283 324 308 231 177 92 68 2199 

 Броят на дните без слънчево греене е: 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

15 19 8 5 1 1 0 0 2 4 10 15 71 

 Данните са за многогодишен период на наблюдение и са измерени в станция “Добруджански институт” 

(220 м.Н). 

 

Голям интерес представлява децентрализираното електропроизводство, използващо 

фотоволтаични електрически системи. 

По експертни оценки, една от перспективите в Община град Добрич по отношение на 

енергийната ефективност е изграждането на малки фотоволтаични системи в близост до 

потребителите, например инсталирането на слънчеви колектори в общинските сгради и едно - и 

многофамилните жилища. 

 

Влияние на глобалните климатични промени, природни рискове, рискови територии и зони 
Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за регионите по NUTS 2 

за целия ЕС, Община град Добрич като част от СИР попада в четвърта група с най-висока уязвимост. 

За този регион най-чувствителните сектори на климатичните изменения са селското стопанство, 

туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд. 

Най-отчетливо е влиянието на глобалните климатични промени при средните годишни 

температури и средните годишни валежи. По данни на НИМХ, средната температура през 2017 г. за 

СИРП спрямо средната температура за базисен период 1961-1990 г. показва продължаваща 

тенденция за покачване. Аномалията на средната годишна температура на въздуха в област Добрич 

е с отклонение +1,1 – 1,2о С. 

Климатичните сценарии за България са разработени в НИМХ-БАН в рамките на Проект 

CECILIA. Проведени са симулации на регионалния климат за бъдещето, за два интервала: „близко 

бъдеще“ (2021 – 2050 г.) и „далечно бъдеще“ (2071-2100 г.), като резултатите за тенденциите са за 
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средната годишна температура на въздуха и средната годишна валежна сума, съпоставени спрямо 

сегашен референтен климатичен период (1961 – 1990 г.). По отношение на температурата за 

региона, както и за цялата страна, се очаква положителен тренд, т.е. очаква се увеличение на 

средногодишната температура, като това увеличение е с около 1,5-2о С за близкото и между 2,5 и 

3,5о С за далечното бъдеще. При валежите се очаква отрицателна тенденция (намаление), като и в 

двата периода изменението е средно между 5 и 10 mm (в отделни части до 15-20 mm). 

В последните две години (2018-2019) се наблюдава тенденция за много дълга есен и мека 

зима, с малко валежи от сняг и закъсняла, по-хладна пролет. Наблюдават се климатични изменения, 

но липсват данни и регионални прогнозни модели дали тези изменения се отчитат като 

трайни, съответно дали налагат промяна в поведението на различни обществени и 

икономически сектори, които пряко зависят от тези изменения (селско стопанство, 

водоснабдяване, поддържане на изградената зелена система и др.) 

Последиците от изменението на климата водят до по-екстремни метеорологични събития, 

като по-чести и по-интензивни горещи вълни, наводнения, суша и бури. Наблюдаваните промени в 

климата вече оказват широко въздействие върху екосистемите, върху икономиката и човешкото 

здраве и благосъстояние на региона. Това изисква разработване и прилагане на по-добри и по-

гъвкави стратегии, хармонизиране на политики и мерки за адаптация, които са от ключово значение 

за смекчаване на това въздействие.  

Едно от уязвимите места на Добрич, дерето на река Добричка, което е предизвиквало 

наводнения и бедствено положение, изисква проучване, създаване на модел на поведение и 

дългосрочно решение. Община Добрич вижда потенциал за устойчиво решаване на този проблем 

чрез ангажирането на повече заинтересовани страни (съседни общини, структури на МОСВ и др.), 

планиране и осигуряване на адекватен финансов ресурс и подобряване на системите за мониторинг 

и адекватно поддържане на съществуващите коригирани или естествени речни участъци, 

намиращи се не само на територията на Общината.  

Наличието на мониторингови точки за водосборната зона на река Добричка е добра мярка 

за превенция, която би осигурила условията за ранно предупреждение и предприемане на 

своевременни действия за предотвратяване наводнения и бедствия.  

 

Основни изводи по отношение на природни ресурси:  

● Равнинният характер на територията на Добрич е благоприятен за транспортната и 

инженерната инфраструктура, като не създава тежки проблеми при изграждането и 

поддържането ѝ; 

● Поддържането и развитието на зелената система на общината предполага решения в 

посока капково напояване, централизирани системи за управление на напояването, 

подмяна на растителните видове; 

● Една от перспективите в Община град Добрич по отношение на енергийната ефективност е 

изграждането на малки фотоволтаични системи в близост до потребителите, например 

инсталирането на слънчеви колектори в общинските сгради и едно- и многофамилните 

жилища. 

● Намирането на устойчиво решение за дерето на р. Добричка е с висок приоритет и изисква 

изпълнението на неотложни мерки, свързани с адаптиране към климатичните промени.   
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2.1.4. Води и водни ресурси 

Характерно за Североизточния планов район е, че северната му част е най-безводната в 

страната. На територията не протича нито една река. Характерни за тази част са т.нар. временни 

реки. Това се дължи на порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, 

оскъдните валежи и слабия наклон на релефа. 

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения.  Дерето на река 

Добричка, която е приток на Суха река, преминава през град Добрич първоначално в източна 

посока, а след това в северна посока. Река Добричка е с малък водосбор и е с малка дължина.  

Тя е с дъждовно-снежно подхранване, с малък дебит и непостоянен отток. Най-високи води 

се явяват през летните месеци, вследствие на интензивни дъждове с рядка повторяемост.  

Водосборът на река Добричка няма изградена наблюдателна мрежа за повърхностни води 

на НИМХ - БАН.  

Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ в 

с. Врачанци, общ. Добричка. До гр. Добрич тя е II категория водоприемник, а след него – III 

категория. Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след град 

Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (заустване на 

недостатъчно пречистени води от предприятия), бита, транспорта (основно с масла и 

нефтопродукти).  

 

Основни изводи по отношение на води и водни ресурси:  

Отсъствието на реки, недостатъчните валежи и засушаванията създават проблеми за поддържането 

на зелената система и налагат предприемането на адаптивни мерки, които да отговорят на 

предизвикателствата от климатичните промени. 

 

2.1.5. Почвени ресурси 

В област Добрич почвената покривка се е формирала основно върху льосова основа при 

степни и лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и 

оподзолени. В долинните дъна се развиват алувиалните почви.  

По отношение на производствената си характеристика почвите в община Добрич са 

високопродуктивни. Преобладават земи от І и ІІ категория. Само на едно петно - северозападно от 

града и източно от Чорчолийките, са разположени нископродуктивни заблатени почви от V 

категория. 

 

Преовлажняване 
Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, 

предимно по руслото на р. Суха река и северните склонове на "Чорчолийките". Временните и 

локални заблатявания се дължат на високите подпочвени води в района - до 3 m и глинестия 

характер на материалите, които изграждат близкия водоупор, както и на слабия наклон 
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обезпечаващ оттока на водите. Терените със заблатявания и временно повърхностно 

преовлажняване са предимно частни земеделски земи, ползвани за отглеждане на зеленчуци и 

култури и обхващат площ  приблизително 80 дка. 

Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни 

благоустройствени мероприятия насочени към отводняване на терените чрез дрениране на водите 

в изграден отводнителен канал и озеленяване на териториите с високи подпочвени води. 

 

Ерозия 
Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в 

южната част на града и по северния склон на "Чорчолийките", на места с наклони около 15%. 

 

2.1.6. Флора и фауна 

Растителност 
Растителността в района на Община град Добрич е представена от запазени в слаба степен 

естествени гори (унищожавани в миналото за освобождаване на земи за селскостопански 

дейности), равнинни терени с преобладаваща мезоксеротермна растителност, разпространена по 

мери, необработваеми земи, край пътища. 

Със Заповед № РД-620 от 27.07.2007 г. на Министъра на МОСВ са определени като защитени 

видове 6 бр. вековни дървета на възраст 140 години, намиращи се на територията на Градски парк 

„Св. Георги“. Същите са вписани в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

Територията на Парк „Св. Георги“, наличието на защитени вековни дървета, поддържаните 

естествени зелени площи и изграден ландшафт с максимално защитен естествен ареал на 

растителността, създават нужните условия за репродукцията и поддържането на типични за 

региона растителни видове, в партньорство с Университетската ботаническа градина в град Балчик.  

 
Фауна 

Животинският свят в близост до урбанизирани зони и инфраструктурните трасета е 

представен по-слабо, поради наличието на натоварени транспортни потоци, населени места и 

производствени дейности. 

Изграденият през 2002 г.. Център за защита на природата и животните, единствен по рода 

си както за България, така и за Източна Европа, следва да бъде насърчаван и подкрепян за 

репродукцията и реинтродукцията на животински видове, характерни за ареала на Добрич, 

живеещи в среда, максимално близка до техните естествени хабитати.  

 

Защитени територии/ Зони по Натура 2000 
На територията и в границите на община град Добрич няма защитени територии/ зони по 

екологична мрежа Натура 2000.  
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2.2. Състояние на местната икономика 

Икономиката на град Добрич функционира като част от общата икономика на страната. Тя 

следва общите тенденции, променя се и се развива заедно с регионалната и националната 

икономика, ползва се от общите плюсове и страда от общите икономически проблеми и техните 

последствия. 

Затова анализът на местната икономика се предшества от кратък анализ на националната и 

регионалните икономики. Това дава по-вярна картина за реалното състояние, проблеми и 

перспективи. 

През новото столетие светът попада в икономически и финансови кризи, а сега и в криза, 

предизвикана от пандемията COVID-19. Това променя традиционните начини на управление на 

бизнеса и икономиката, изисква гъвкавост, проактивност, бърза ориентация в настъпващите 

промени, иновации и дигитализация. 

Членството на България в Европейския съюз е предпоставка за ползване на ресурси, 

следване на общи политики, участие в огромен пазар дори на малките фирми от местната 

икономика. Общината няма преки лостове за въздействие, но може да създава условия, да 

подкрепя, да организира контакти и отваря врати за бизнеса. 

Необходимо е да се анализират силните страни на местната икономика, които имат най-

голям дял в общата икономика и оказват своето влияние върху общото развитие. 

Основните показатели на икономическото развитие, които са разгледани, включват: Брой 

регистрирани нефинансови предприятия и тяхното разпределение по икономически сектори; 

брутен вътрешен продукт; разходи за придобиване на ДМА, брой заети лица, инвестиции в НИРД и 

участие на предприятията в нея. 

 

2.2.1. Характеристика на националната и областна икономика 

Национална икономика. Тенденции и влияние върху местната икономика 
Българската икономика стартира новото хилядолетие от много ниски позиции. Преходът от 

планови в пазарни отношения, хищническата приватизация и разрушаването на старите 

икономически връзки повлияха изключително неблагоприятно. 

Постепенно икономиката набра скорост, като средногодишното нарастване в периода 2000 

– 2006 година достигна 5.8%, а за 2007 – 2008 година, първите години от членството на България 

даже 6.7%. Инвестициите в икономиката достигнаха 35.3%3 от БВП, а привлечените чужди 

инвестиции възлизат на 23%4 от БВП. 

Икономическият спад през 2009 г. е последван от продължителен период на мудно 

икономическо възстановяване, в който растежът на икономиката не преминава границата от 2%. 

Едва след 2014 г. икономическият растеж се ускорява, макар и оставайки далеч под нивата, 

наблюдавани преди кризата. По този начин страната продължава процеса на конвергенция с 

равнищата на доходите в ЕС, макар и с относително бавни темпове. Брутният вътрешен продукт на 

 
3 Средногодишен дял на брутокапиталообразуването в БВП за периода 2007-2008 г. 
4 По данни на БНБ за периода 2007-2008 г. 
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глава от населението достига 49.2% от средното за ЕС ниво през 2017 г., като отбелязва нарастване 

от почти 10 процентни пункта спрямо 2007 г. 

 
Фигура 13: Растеж на БВП и потреблението, 2007 г.= 100 

 

Източник: „Анализ на социално-икономическото развитие на страната след присъединяването ѝ към ЕС“ 

Износът на страната се превръща в основен фактор и двигател на икономическия растеж, 

като нараства устойчиво от 42.3% от БВП през 2009 г. до 64.5% от БВП през 2018 г. При това 

икономиката увеличава отвореността си, като оборотът на външната търговия достига 128.1% от 

БВП през 2018 г. 

Делът на инвестициите в БВП намалява до 19.0%5 през 2018 г. спрямо 33% в пика им през 

2008 г. По този показател България изостава значително от сравнимите икономики в ЕС. 

Преките чуждестранни инвестиции в национален мащаб са недостатъчно и намаляват с 

всяка изминала година. Причините за отлива на ПЧИ са недостиг на квалифицирани кадри, недобра 

инфраструктура, неефективна администрация. 

След регистрираната двуцифрена средногодишна инфлация през 2008 г., ценовото равнище 

в страната проявява относителна стабилност и натрупаната инфлация за последните десет години 

достига едва 9.2%, което отрежда на България четвърто място в ЕС по показателя стабилност на 

ценовото равнище през разглеждания период. 

Валутният борд е фактор на стабилност. В периода 2007–2018 г. валутните резерви на 

страната продължават да нарастват, достигайки 25.1 млрд. евро в края на 2018 г. Покритието на 

паричната база с резерви през този период възлиза на около и над 150% (при изискуемо 

минимално равнище на покритие от 100%). 

 
5 Брутообразуване на основен капитал 
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България остава една от държавите – членки на ЕС с най-нисък дълг на сектор „Държавно 

управление”. Стойността на показателя достига 22.6% от БВП през 2018 г., почти тройно по-ниска от 

критичната стойност по Маастрихтските критерии. 

Стабилната и предвидима макроикономическа среда е едно от основните предимства на 

България. Изследването Global Competitiveness Report 2017-2018 на Световния икономически 

форум поставя България на 25-то място в света и на 11-то място в ЕС по този показател, а кредитните 

агенции ежегодно повишават кредитния рейтинг на страната. 

В индустрията се наблюдават тенденции на ускорени темпове на нарастване на 

производителността на труда, но въпреки това тя изостава значително от тази в по-развитите 

европейски икономики. 

По данни на Годишния доклад за европейските МСП на Европейската комисия за 2019 

година, малките и средни предприятия в България допринасят за повече от ¾ от заетостта и 

създават 2/3 от добавената стойност в нефинансовите бизнес-сектори. Съгласно Националната 

стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., производителността в МСП продължава да е 2.3 пъти 

по-ниска, отколкото в големите предприятия, като България продължава да изостава по този 

показател от останалите държави-членки на ЕС.  

Съгласно официални данни на НСИ, през четвъртото тримесечие на 2019 година 

производителността на труда в България ускорява ръста си с 1,9 % на годишна база. На едно заето 

лице се падат 7,526 хил. лева от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 18,50 лв. БВП 

за един отработен час. 

В страната действат неблагоприятни демографски фактори, които възпрепятстват 

функционирането на пазара на труда и ограничават растежа на икономиката. Те се отразяват 

неблагоприятно и на чуждите инвестиции, основно поради недостиг на квалифицирана работна 

ръка. 

Последиците от финансовата криза могат да се проследят и с нивото на безработица в 

страната, което в периода 2010 – 2014 г. е над 10 %, докато в последните две години устойчиво 

намалява и през 2019 година достига до исторически ниски нива от 4,2 %. 

Съгласно официални данни от Евростат, равнището на безработица в България за м. 

ноември 2020 година достига стойност от 4,9 %, или с 0,7 % ръст спрямо същия период на 2019 

година.  

 
Фигура 14: Месечен процент на безработица в България за м. ноември 2020 г. 
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Източник: https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/ 

 

2.2.2. Икономическо развитие в региона на Ниво 2. Тенденции и влияние 

върху местната икономика 

Анализът по отношение на ключовите икономически показатели за икономиката на региона 

на Ниво 2 е подробно представен в Интегрираната териториална стратегия за развитие на 

Североизточен район 2021-2027. Сред по-важните тенденции и изводи, които имат значение за 

развитие на местната икономика на Община град Добрич, са следните тенденции и изводи: 

Разгледан в национален план, СИР е предпоследен по принос в БВП за периода 2013 – 2017 

г., като за 2017 година приносът е 7,8 %. По този показател регионът изпреварва само 

Северозападен регион и Северен централен регион. Отчитат се и значителни районни 

диспропорции за БВП, като за област Варна той е 61 %, а за останалите области, сред които и Област 

Добрич, тези дялове са между 10 – 15 %; 

Като положителна тенденция е отчетен растежът на съвкупния БВП. В районен мащаб се 

наблюдава значителна разлика в стойностния размер по този показател между област Варна и 

останалите три области (Добрич, Шумен и Търговище). Като положителна тенденция за последната 

2017 година се отчита осезателен ръст по този показател за областите Търговище, Шумен и Добрич; 

Производителността на труда за СИР е 24912 лв., като по този показател районът изпреварва 

други райони от ниво 2, без Югоизточен и Югозападен регион. Отчитат се значителни вътрешни 

диспропорции: 17 964 лв. за Област Добрич, спрямо 28 408 лв. за област Варна и съответно 19 559 

лв. за област Търговище и 17 869 лв.за област Шумен; 

По показател брутна добавена стойност доминиращ е сектора „Услуги“, както е и на 

национално ниво. За 2017 година този дял е 64 %, спрямо 27 % за сектор „Индустрия“ и 7 % за 

аграрния сектор; 

Първичният сектор на икономиката (селско, горско и рибно стопанство) е допълваща 

икономическа дейност за района, като същевременно има силно развити аграрни области и 

https://ec.europa.eu/eurostat/cache/recovery-dashboard/
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общини. С най-висок принос в произведената продукция на сектора е област Добрич – 32 %, 

следвана от останалите области от региона на ниво 2; 

Туризмът се развива основно в областите Добрич и Варна (над 97 % от легловата база), и то 

в крайбрежните пространства. Общините Варна и Балчик са с най-висока степен на усвояване на 

туристическите си ресурси. Освен благоприятните икономически резултати, в тези общини са 

налице и множество проблеми, породени от прекомерното антропогенно натоварване на 

природната среда; 

Малките и средни предприятия в региона са 99,9 % от всички стопански субекти на 

територията на СИР – тенденция, характерна и в национален мащаб; 

В национален мащаб по показател ПЧИ с натрупване, СИР изпреварва единствено двата 

района – Северозападен регион и Северен централен регион, като е налице диспропорция в 

междуобластен план (област Варна изпреварва останалите области от района между 1,9 и 6,6 пъти).  

 

2.2.3.  Икономическо развитие в Област Добрич. Тенденции и влияние 

върху местната икономика 

Развитието на икономиката в област Добрич и в град Добрич следва общите тенденции в 

страната. Преходният период доведе до разрушаване на големи производствени предприятия в 

областта на машиностроенето, електротехниката, електрониката, хранително-вкусовата и леката 

промишленост. Наличието на голям брой висококвалифицирани специалисти и ръководители, 

останали без работа, стимулира предприемачеството и създаде многобройни частни фирми, някои 

от които наследиха пазарите и контактите на старите предприятия. 

Област Добрич се опитва да догонва средните стойности на повечето индикатори за 

икономическо развитие в страната – стандартът на живот и доходите на населението нарастват, но 

все още са под средните, докато бедността намалява.  По данни на НСИ, за 2019 г. е отчетено 

нарастване на брутния вътрешен продукт на човек от населението за областта (10009 лв.) спрямо 

2018 г. (9176), но това нарастване е по-малко от средното за СИР (13309 лв.) и от средното за 

страната (17170 лв.)6. 

Ръстът на БВП в Област Добрич е сред най-ниските през 2019 година, като ситуацията е 

идентична и при нарастването на доходите на домакинствата. Средната годишна брутна заплата в 

областта достига 10,4 хил. лв. при средна за страната 13,8 хил. лв., а доходите на лице от 

домакинството нарастват до 5500 лв. при 6013 лв. средно за страната през 2019 г. Независимо от 

изоставането в доходите и заплатите, бедността в областта е близка до средната за страната. Делът 

на населението, живеещо с материални лишения, е 19,5 % (при 19,9 % за страната), а делът на 

населението, живеещо под линията на бедност за страната – 22,8 % (при 22,6 % в страната). 

След няколко години на ръст и спадове, през 2019 година икономическата активност в 

област Добрич нараства с 2,5 %, до 73,9 % (при среден показател за страната 74,3 %). Това 

 
6 Източник: НСИ – регионална статистика за област Добрич за 2019 г. 

(https://www.nsi.bg/bg/content/11412/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-
%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87) 

https://www.nsi.bg/bg/content/11412/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
https://www.nsi.bg/bg/content/11412/%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%87
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нарастване е съпроводено от ръст на заетостта и намаление на безработицата, но те все още остават 

сравнително неблагоприятни. Коефициентът на заетост за 2019 г. е 66,9 %, при 70,1 % в страната, а 

на безработицата – 7,0 % при 4,2 % в страната. 

Предизвикателство за местния пазар на труда остава образователния статус на работната 

сила. Делът на висшистите от работоспособното население се повишава и достига 21,1 %, но 

изостава от средните 28 % за страната. Работната сила с основно и по-ниско образование също се 

повишава за втора поредна година и достига 24,8 % - значително по-неблагоприятно от средните 

17,6 % за страната. Тези фактори ограничават растежа на пазара на труда и влияят върху развитието 

на местната икономика. 

Бизнес и инвестиционната активност в областта нараства слабо, но все още е значително по-

ниска  от  средната  в  страната. Отчита се нарастване на относителния брой на предприятията и той 

е близък, но по-нисък от средния за страната. Нарастване се отчита при разходите за придобиване 

на ДМА, като през 2019 г. те достигат 2023 лв./човек от населението, при 2750 лв./ч. н. средно за 

страната. 

Анализът на данните за инвестициите и икономиката в област Добрич показват изоставане 

по отношение на показателите „Обем произведена продукция/човек от населението“ и „Преки 

чуждестранни инвестиции/човек от населението“, спрямо средните за страната. Произведената 

продукция продължава да нараства в абсолютна стойност, но поради ниската база достига едва 14,8 

хил. лв./човек, при 25,9 хил. лв./човек в страната. ПЧИ също нарастват, като през 2019 г. достигат 

1793 евро/човек, което е почти двойно по-ниско от средното ниво в страната – 3560 евро/човек. 

Към 15 юни 2020 година стойността на изплатените безвъзмездни финансови помощи по 

оперативните програми за областта е 1525 лв./човек (при 1976 лв./човек в страната). Най-много 

европейски средства са изплатени в Община Добрич, докато във всички останали общини 

изплатените средства са под 1000 лв./човек. 

Състоянието на инфраструктурата в област Добрич е далеч от средното за страната. 

Разположението на областта в периферията на страната обяснява сравнително ниската гъстота на  

пътната  и  железопътната  мрежи.  Близо двойно по-нисък от средния е делът на автомагистралите 

и на  първокласните  пътища  в  областта  през 2019 г. – 10 % при среден показател за страната 19%. 

Въпреки това качеството на пътищата е сравнително добро – 46,7 % от пътната настилка в областта 

е в добро състояние при 41,7 % за страната. 

Делът на домакинствата с достъп до интернет се увеличава значително през последното 

десетилетие, но през 2019 г. намалява до 70 % (при 75,1 % за страната). 

Нивото на местните данъци е ниско и през 2020 година. При преглед на ставките за местни 

данъци единствено тази върху прехвърлянето на собственост е по-висока в областта в сравнение 

със средната за страната. Усредненият данък в общините в областта върху ППС е равен на средния 

за страната. Нивата на данъците върху търговията на дребно, недвижимите имоти на юридическите 

лица и таксиметровия превоз са значително по-ниски от средните за страната. Средно за общините 

в областта годишният данък за търговия на дребно се задържа на 8,71 лв./кв.м. при 12,93 лв./кв.м. 

за страната. Ставката върху недвижимите нежилищни имоти на ЮЛ е 1,55 % (при 2,01 % за страната), 

а върху таксиметровия превоз – 300 лв./годишно при 498 лв. за страната. 
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Самооценките на местните администрации за развитието на електронно правителство  и  

предоставянето  на  административни  услуги  на  „едно  гише”  в  областта намаляват  и през  2020  

г., като вече са по-ниски от средните за страната. 

Оценката за прозрачност в работата на местната администрация (76,2 %) остава по-висока 

от средната за страната (70,7 %). С най-висок рейтинг в областта са общините Добрич (град) и 

Крушари. 

 

2.2.4. Принос на общинската икономика за развитието на Област Добрич 

Град Добрич е областен център на Област Добрич. Външни фактори, като транспортна 

близост до важни транспортни коридори, наличието на добра изграденост на територията и висока 

степен на урбанизация, оказват влияние върху местната икономика и приносът ѝ към развитието 

на областта. 

Съпоставката на демографски показатели за предприятията на общинско и областно ниво 

за периода 2014-2019 г. показват (1) какъв е приносът на общинската икономика и (2) доколко тези 

показатели съвпадат с изводите и тенденциите, определени в Интегрираната териториална 

стратегия на Североизточен регион на ниво 2 (в Стратегията периодът на анализ е от 2014-2017 

година). 

На база статистически данни7  са проследени следните икономически показатели за Община 

град Добрич и техният принос и дял на областно ниво: Брой на предприятията; Динамика на 

заетостта; Обем произведена продукция (хил. лева) за периода 2014 – 2019 година. 

 
Фигура 15: Брой на регистрираните нефинансови предприятия в Община град Добрич и Област Добрич за периода 

2014 – 2019 

 

 
7 Източник: НСИ – годишна статистика на заетостта и разходите за труд (по статистически райони и области – 

публикация към 30.11.2020); НСИ – ТСБ Добрич (брой заети лица за 2014-2019 г.) 
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Видно от данните на фиг. 15, за град Добрич се отчита ръст на регистрираните предприятия през 

2019 година с 21.65 % спрямо 2014 година. В общинския център функционират средно 54.61 % от 

предприятията в Област Добрич, като този дял е относително постоянен за разглеждания 

период. 

 
Фигура 16: Произведена продукция в Община град Добрич и Област Добрич за периода 2014 – 2019 

 

За анализирания период се наблюдава тенденция за запазване на дела на обема 

произведена продукция в Община Добрич спрямо общия обем за областта. В процентно изражение 

за 2018 г. този дял е 42,43 % спрямо 41,04 % през 2014 година. Темповете на растеж на обемите 

произведена продукция са различни. За област Добрич се отчита ръст по този показател с 14,19 %, 

а за град Добрич – 9,64 %. Независимо от тренда за спад на дела на обема произведена продукция 

за Община Добрич спрямо Област Добрич, Общината продължава да осигурява активен принос в 

развитието на икономиката на  областта.  

Като възможни причини за този спад (при относително запазен брой на предприятията) 

могат да бъдат посочени фактори, които задържат конкурентоспособността на предприятията: 

остарял технологичен парк, неефективни технологии, недостатъчен производствен капацитет, 

ниска производителност на труда, липсата на иновации и др.  
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2.2.5. Обща и секторна икономическа характеристика на местната 

икономика 

Първостепенна задача на Общината е да създаде условията и осигури инвестиционния 

климат за конкурентоспособност и растеж на местната икономика, за привличане на инвеститорски 

интерес и подобряване на жизнения стандарт на населението. 

Град Добрич като областен център на голям селскостопански район, разполага с добре 

оформен индустриален комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и 

специализация; балансирано развитие на производствените мощности; кадрова и ресурсна 

обезпеченост; сравнително добра изграденост на инженерната и техническа инфраструктура в 

индустриалните райони. Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като с 

особена острота стои въпроса с водоснабдяването, състоянието на уличната настилка, 

транспортната достъпност и др. 

Възможности за развитие на общинската икономика се открояват в привличането на 

инвестиции за развитие на традиционни сектори от хранително-вкусовата и преработвателна 

промишленост, оползотворяване на съществуващия производствен капацитет и сграден фонд. 

Заплахи се открояват в негативните демографски проблеми, в закриването на промишлени 

предприятия, поради нерентабилност и несигурност на външната среда.  

За анализа и оценката на местната икономика на Добрич е приложен секторно-отраслов 

подход, който позволява да бъдат разкрити по-добре особеностите в развитието на 

икономическите дейности в зависимост от спецификата на отделните сектори. 

Основните икономически показатели (брой, брой заети лица, произведена продукция, 

нетни приходи от продажби, приходи от износ и разходи за ДМА) на нефинансовите предприятия, 

развивали дейност на територията на Община Добрич за периода 2014-2019 година, са следните: 

 
Таблица 2: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия, развивали дейност на 

територията на Община Добрич за периода 2014-2019 година 

Година Брой 

предприятия 

Брой 

заети 

лица 

Произведена 

продукция 

 (хил. лв.) 

Нетни 

приходи от 

продажби 

(хил. лв.) 

Приходи 

от износ 

 (хил. лв.) 

Разходи 

за ДМА 

(хил. лв.) 

2014 5103 20 885 902 819 1 821 171 122 689 89 120 

2015 5165 19 757 921 568 1 914 807 167 913 112 552 

2016 5215 20 208 853 331 1 819 875 146 001 104 733 
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2017 5183 20 142 900 829 1 903 048 175 901 95 620 

2018 5239 20 205 999 228 2 018 533 226 799 104 675 

2019 5350 20 211 1 056 036 2 032 895 246 769 95 082 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

От данните за периода е видно, че броят на предприятията е относително запазен, като има 

тенденция на леко увеличение в последната година. Броят на заетите лица е също относително 

постоянна величина, като е отчетено слабо намаление в периода 2015-2019 спрямо 2014 година. 

Трендът по отношение на произведената продукция и НПП показва плавен растеж. 

Отчита се двукратно увеличение на приходите от износ, като за 2019 г. този показател е 246 

769 хил. лева, спрямо 122 689 хил. лева през 2014 година. Намаляват инвестициите в придобиване 

на ДМА през 2019 година, като причините за това могат да бъдат пазарни и технологични. 

Икономическите показатели за 2018 и 2019 година, разпределени по сектори на основна 

икономическа дейност (съгласно КИД 2008) на предприятията, развивали дейност на територията 

на Общината, са следните: 

 
Таблица 3: Икономическите показатели за 2018 и 2019 година, разпределени по сектори 

Код 

сектор 

Икономически дейности, 

съгласно КИД 2008 (А21) 

2018   

Брой 

предпри

ятия 

Произв. 

продукция 

(хил. лв.) 

НПП  

   (хил. лв.) 

Заети 

лица 

(брой) 

Левова 

равностой

ност на 

валутните 

приходи 

от износ 

(хил. лв.) 

Р-ди за 

ДМА  

  (хил. лв.) 

1 Общо (всички 

икономически дейности, 

с изключение на сектори 

K, O, T и U): 

5 239 999 228 2 018 533 20 205 226 799 104 675 

A 
Селско, горско и рибно 

стопанство 343 103 512 103 167 780 .. 13 112 
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B 
Добивна 

промишленост - - - - - - 

C Преработваща 

промишленост 

455 357 165 406 112 5 215 130 002 42 489 

D Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия и на 

газообразни горива 

4 .. .. 6 0 .. 

E Доставяне на води; 

Канализационни 

услуги, управление на 

отпадъци и 

възстановяване 

9 .. 23 799 .. .. .. 

F Строителство 236 121 040 119 712 1 641 1 986 10 120 

G Търговия; Ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

1 902 210 492 1 120 362 5 942 66 842 18 000 

H Транспорт, складиране 

и пощи 

375 69 221 70 981 1 181 18 760 6 800 

I Хотелиерство и 

ресторантьорство 

256 19 912 30 595 941 0 960 

J Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески продукти; 

Далекосъобщения 

112 14 155 16 132 .. 6 825 1 912 

L Операции с недвижими 

имоти 

256 17 918 24 304 380 0 8 152 

M Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

476 20 513 33 266 855 772 1 600 

N Административни и 

спомагателни дейности 

127 14 420 15 363 523 1 612 1 624 

P Образование 36 1 329 1 417 94 0 .. 
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Q Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

170 35 012 35 596 1 174 .. .. 

R Култура, спорт и 

развлечения 

74 6 500 6 797 128 .. .. 

S Други дейности 408 8 039 .. 590 .. .. 

Код  

сектор 

Икономически 

дейности, съгласно 

КИД 2008 (А21) 

2019   

Брой 

предпри

ятия 

Произв. 

продукция 

(хил. лв.) 

НПП 

    (хил. лв.) 

Заети 

лица 

(брой) 

Левова 

равностой

ност на 

валутните 

приходи 

от износ 

(хил. лв.) 

Р-ди за 

ДМА  

  (хил. лв.) 

1 Общо (всички 

икономически 

дейности, с 

изключение на 

сектори K, O, T и U) 

5 350 1 056 036 2 032 895 20 211 246 769 95 082 

A Селско, горско и рибно 

стопанство 

329 105 382 113 575 798 .. 

12 954 

B Добивна 

промишленост 

- - - - - 

- 

C Преработваща 

промишленост 

457 377 513 398 751 5 215 146 121 

34 312 

D Производство и 

разпределение на 

електрическа и 

топлинна енергия и на 

газообразни горива 

4 .. .. 6 0 

.. 

E Доставяне на води; 

Канализационни 

услуги, управление на 

9 .. 24 883 .. .. 

.. 
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отпадъци и 

възстановяване 

F Строителство 241 118 047 124 076 1 617 2 803 
8 296 

G Търговия; Ремонт на 

автомобили и 

мотоциклети 

2 018 210 829 1 127 632 5 942 64 771 

17 213 

H Транспорт, складиране 

и пощи 

375 70 379 71 610 1 181 19 859 

5 868 

I Хотелиерство и 

ресторантьорство 

257 20 206 30 600 941 0 

819 

J Създаване и 

разпространение на 

информация и 

творчески продукти; 

Далекосъобщения 

112 15 857 15 369 .. 6 431 

1 233 

L Операции с недвижими 

имоти 

251 18 995 24 304 380 0 

7 844 

M Професионални 

дейности и научни 

изследвания 

480 27 266 33 266 855 753 

1 384 

N Административни и 

спомагателни дейности 

127 15 498 15 763 523 1 401 

1 624 

P Образование 36 1 444 1 417 94 0 
.. 

Q Хуманно 

здравеопазване и 

социална работа 

171 35 993 35 596 1 174 .. 

.. 

R Култура, спорт и 

развлечения 

74 6 821 6 867 128 .. 

.. 

S Други дейности 409 8 039 .. 590 .. 
.. 

“..“ – конфиденциални данни.  
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Източник: НСИ, собствени изчисления 

Като водещи се открояват отраслите индустрия, услуги и транспорт. Данните за 2019 г. сочат, 

че по показател „Произведена продукция“ водещ е сектор „Индустрия“ (495560 хил. лв.)8, докато 

по показател „НПП“ той изостава значително спрямо сектора „Услуги“. Заетостта в тези два сектора 

е почти еднаква – 5 215 заети лица в „Индустрия“ и 5 942 – в „Услуги“. Това означава, че 

реализираната продукция в сектор „Индустрия“ е с по-ниска добавена стойност спрямо тази в 

сектор „Услуги“. От така изложените данни се налага извода, че в структурно отношение водещ за 

икономиката на град Добрич е Сектор „Услуги“, следван от „Индустрия“ и  „Транспорт“.  

Във вторичния сектор на икономиката на град Добрич (преработвателна промишленост и 

строителство), през 2019 година са ангажирани 33.80 % (6 832 бр.) от наетите лица, а в третичния 

сектор (услуги) – 66,20 % (13379 бр.). Динамиката в развитието на показателя за наети лица през 

периода 2014-2019 година е следната: 

 
Таблица 4: Динамика в развитието на показателя за наети лица през периода 2014-2019 година 

 Година Преработваща промишленост 

и строителство 

Услуги 

2014 37,5 % 62,5 % 

2015 34,8 % 65,2 % 

2016 33,2 % 62,8 % 

2017 41,7 % 58,3 % 

2018 45,45 % 54,55 % 

2019 33,80 % 66,20 % 

Източник: НСИ, собствени изчисления  

Разпределението на предприятията по категории, в зависимост от броя на заетите в тях, е следното: 

 
8 Източник: Институт за пазарна икономика (публични данни за 265 общини: https://265obshtini.bg/map/14), собствени проучвания; 

данни от НСИ. 

https://265obshtini.bg/map/14
https://265obshtini.bg/map/14
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Таблица 5: Разпределението на предприятията по категории, в зависимост от броя на заетите в тях 

Тип предприятие 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Микропредприятия 4695 4787 4763 4813 4870 4851 4890 5004 

Малки 286 278 289 296 285 277 294 289 

Средни 43 46 45 49 53 48 49 51 

Големи 8 6 6 7 7 7 6 6 

Общ брой 5032 5117 5103 5165 5215 5183 5239 5350 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Показателен за бизнесклимата в Община град Добрич е ръстът на преките чуждестранни 

инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор. 

По данни на НСИ, изменението на този показател за периода 2014-2019 г. е следното: 
Таблица 6: Изменение на показател Ръст на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от 

нефинансовия сектор - хил. евро 

Година 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Размер 40 551,90 24 164,50 39 060,20 45 480,50 70 268,80 68 217,50 

Нарастване 

спрямо 

предходна година 

(хил. евро) 

х -16 387,40 14 895,70 6 420,30 24 788,30 -2 051,30 
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Темп на 

нарастване 

спрямо 

предходна година 

(%) 

х -  40,41            

  

 61,

64             

  

 16,

44             

  

 54,

50             

  

-2,92 

 

Развитие на първичния сектор на икономиката 

Първичният сектор на икономиката (селско, горско и рибно стопанство) имат по-скоро 

допълваща роля в общинската икономика. По данни на Министерството на земеделието, храните 

и горите, използваемата земеделска земя в Община Добрич за 2018 г. е около 96,096 дка, а 

обработваемите площи – 95,400 дка. 

 Развитие на сектор „Индустрия“ 

В Сектор „Индустрия“ през 2019 г. дейност развиват 1073 фирми. Нетните приходи от 

продажба за тези предприятия са на обща стойност 565 939 хил. лв., или 27.83 % от общо 

реализираните НПП за територията на Общината. 

Броят на заетите лица в този сектор е 8 013 души, или 39.65 % от средният брой заети лица 

за 2019 година.  

Град Добрич играе важна икономическа роля в Североизточния планов район, като втори 

по големина икономически център, с развита многоотраслова икономика. Структуроопределящ 

отрасъл за общината е хранително-вкусовата промишленост. Регионът е със силно развито селско 

стопанство. Това определя и преобладаващият характер на преработвателната промишленост в 

Добрич: над 50 % от обема на градската промишленост е производство на храни, свързани с 

преработка на първична селскостопанска продукция; производство на оборудване за хранително-

вкусовата промишленост, на селскостопански машини, както и други отрасли, обслужващи 

аграрния сектор.  

В Добрич се произвежда висококачествена продукция, която е конкурентоспособна както 

на вътрешния, така и на външния пазар. Значителен е делът на леката промишленост спрямо 

общата икономика на града. 

Сектор „Индустрия“ включва следните класове икономически дейности:  хранително–

вкусова промишленост, лека промишленост, машиностроене. Основните  продуктови  

производства по  отрасли  са  следните: 

Хранително-вкусова промишленост 

Това включва производство на млечни продукти, колбаси, продукти от птиче месо, хляб и 

сладкарски изделия,  фуражи,  вина  и  спиртни  напитки,  безалкохолни  напитки. 

Основните фирми в отрасъла са: “Добруджански хляб” АД и “Савимекс” ООД – утвърдени 

производители на хляб и хлебни изделия, със сериозен пазарен дял на национално ниво и 

експортно ориентирана дейност. „Изида“ ООД – един от най-големите производители на сладолед 



Стр.  44 
 

в страната. Компанията развива дейност и в други икономически сектори. „Рад-Мар“ ООД – 

преработка на плодове и зеленчуци; „БМВ“ ООД и „Тропик“ ООД – производство на месо и месни 

продукти; „Веселина трейд“ ЕООД – производство на готови храни, „Келто“ ООД – производство на 

трапезни води и др. 

Лека промишленост 

Сред по-големите компании в нискотехнологичните сектори се открояват: „Рива шуус“ ООД, 

“Барфус” ООД,  “Данибекс” ООД,  “Неди стил” ЕООД и др.  – производство на обувки;   

Чрез малки и средни предприятия, мебелната промишленост успя да стабилизира своите 

позиции през последните години. Водещи предприятия в този бранш са: „Тръбна мебел“ ООД; 

„Тедива“ ООД; „Джи Ес Малмгрен Интериърс“ ООД; „К 2“ ООД и други. 

Поради  относително  ниските инвестиции,  които  са  вложени  за  развитието  ѝ,  отрасълът  

на шивашката промишленост е  лесно  мобилен.  В града той има традиции и перспективи за 

развитие. Основни фирми в отрасъла са “Рада” ЕАД , “Мис Ванини” ЕООД, “Мания – М” ЕООД и др. 

Машиностроене 

В миналото отрасъла е бил водещ в икономиката на града. Понастоящем  той  е  представен  

от  фирмите „Металагро” АД (производство на прикачен инвентар за селскостопански машини), 

“Неопърл България“ ЕООД (гъвкави съединения за  водопроводни  системи),  “Интрама  инвест” 

ЕООД  –  една  от  водещите  фирми  в България в сферата  на  търговията и  производството  на  

машини,  технологии  и консумативи за хранително-вкусовата промишленост. Други по-големи 

компании  са:  "Българско  Машиностроене  Добрич-БМД"  АД, който е  един  от  най-големите  

утвърдени  производители  в  България  на  прикачни транспортни средства (ремаркета) и 

надстройки (фургони) за автомобили от лек, среден и тежък клас; “Компания за Инженеринг и 

Развитие” АД - производство на маслени и въздушни филтри и мотокарни мостове; “Акумпласт” АД 

(производство на пластмасови изделия); „Старт“ АД – производство и търговия  с  акумулаторни  

батерии  и  елементи  за  тях (предприятието е част от групата на МОНБАТ);  “Никос 

Хранинженеринг”  ООД -  производство  на  машини  и  съоръжения  за  млекопреработвателната, 

хранително-вкусовата промишленост и за производството на етерични масла. 

Производство на електрическо и електронно оборудване 

Този сектор е бил изключително силно развит до средата на 90-те години. В момента се 

наблюдава присъствието на големи компании, произвеждащи апаратура за електрообзавеждане и 

свързаните с това услуги, като: „Елиа“ АД; „Елпром – ЕТ“ АД и др. 

Сектор „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и  на  газообразни  

горива”  и  Сектор „Доставяне  на  води;  канализационни  услуги, управление  на  отпадъци  и  

възстановяване” 

В секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и  на  

газообразни  горива”  и  „Доставяне  на  води;  канализационни  услуги, управление  на  отпадъци  

и  възстановяване”,  работят  13  предприятия.  Поради конфиденциалност на информацията  не 

могат да се посочат данни за тях. 
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Сектор „Строителство“ 

През 2019 г. в Община град Добрич 241 фирми от сектор „Строителство” генерират нетни  

приходи  от  продажби  в  размер  на  124 076  хил. лв.,  при  119 712  хил. лв.  за предходната година, 

или ръст от 12 %. 

През 2019 г. в община град Добрич със строителство са се занимавали 1617 души, което е 

около 8 % от всички заети в общината. 

Водещи строителни компании в Добрич са: „Пътно строителство“ АД, специализиран в 

изграждане и поддържане на пътища и пътни съоръжения; „Екострой“ АД, извършващо различни 

строителни дейности и произвеждащо асфалт и бетонови смеси за строителството; „Сити Билдинг“ 

ООД  (строителство на сгради и съоръжения); „Добруджа Билдинг“ ООД (строително-монтажни и 

ремонтни дейности) и др. 

Сектор „Транспорт“ 

В сектор „Транспорт” в община град Добрич през 2019 г. работят около 375 фирми. Общите 

им нетни приходи от продажби са около 71 610 хил. лв. В сектора заетите лица са били 1 181 души. 

Основните субекти на транспортната система са: 

Автомобилен транспорт – пътнически и товарен. Пътническият транспорт в общината 

се извършват основно от „Пътнически превози“ ЕООД – най-големият  и  основен  превозвач  в  

област Добрич, наследник на ДАП - Добрич. Той покрива основната част от регионалната 

транспортна схема на общините - Добричка, Генерал Тошево, Шабла, Крушари, Каварна, Балчик и 

Тервел. Дружеството стопанисва и поддържа лицензирана Автогара втора категория, като 

притежава лицензия за автогарова дейност. 

„Градски  транспорт Добрич“  ЕООД  гр.  Добрич  е  общинско  дружество,  което също 

извършва дейност в пътнически транспорт, основно вътрешно-градски превоз на пътници по 

утвърдени схеми. 

„ПГ  Комерс“  ЕООД  е  трети  превозвач  в  града, като  извършва превоз на пътници по 

утвърдени схеми в границите на Добрич. Пътническите превози се обслужват и от таксиметрови 

фирми в града. 

Товарният  транспорт  е  представен  от  „Евро  карго“  ЕООД,  „АР  Транспорт“ ООД,  

„Дименс  транс“  ООД,  „Трансагро  2001“, Трансекспрес 74“ ЕООД и др. 

По данни на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, 

към м. 12.2020 година: 

● 16 фирми от град Добрич притежават Лиценз на Общността за извършване на 

пътнически превози, от общо 1157 бр. за цялата страна. 

● 4 бр. фирми от град Добрич притежават Вътрешен лиценз за извършване на 

пътнически превози, от общо 331 броя за цялата страна. Сред тези компании е и 

Общинското предприятие „Градски транспорт Добрич“ ЕООД; 

● 152 бр. фирми от град Добрич притежават лиценз на Общността за извършване на 

товарни превози (от общо 13050 бр. за цялата страна); 



Стр.  46 
 

● 41 бр. са фирмите в Добрич, притежаващи вътрешен лиценз за извършване на 

товарни превози (от общо 2874 бр. за цялата страна). 

 

Сектор “Услуги” 

Този сектор следва националните и регионални тенденции на динамично развиващ се 

сектор на икономиката. Отчита се леко увеличение в броя предприятия, като за 2019 година това е 

със 7 % спрямо 2018 г. Налице е и ръст в реализираните НПП. 

При  относително запазване на броя на заетите лица за 2019 г. е отчетено увеличение по 

показател „Произведена продукция“, което означава по-висока производителност и по-висока 

добавена стойност на продуктите и услугите. 

Към този сектор спада и туризмът, който поради своята специфика и важност за региона е 

разгледан по-подробно в отделен подраздел. 

В Сектор „Услуги“ през 2019 г. дейност развиват 2018 фирми. Нетните приходи от продажба 

за тези предприятия са на обща стойност 1 158 хил. лв., като те форомират близо 57 % от общо 

реализираните НПП за територията на Общината. 

Броят на заетите лица в този сектор е 6 883 души, или 34 % от средният брой заети лица за 

2019 година. 

 

2.2.6. Развитие на туризма 

Туризмът е важна стопанска дейност със значително влияние върху икономическия растеж 

и трудовата заетост. Развитието на туризма има пряко отношение към качеството на живот на 

местното население и гостите на дестинацията като отразява отношението към културно-

историческото и природно наследство, към традициите, обичаите и съвременната култура. На ниво 

дестинация, туризмът играе съществена роля за изграждането и утвърждаването на положителен 

имиджа на общината. 

В общината има достатъчно на брой и с добри условия места за настаняване и подслон, 

както и заведения за  хранене и добра ресурсна обезпеченост със специализирани кадри което е 

още една предпоставка за привличане и качествено обслужване на по-голяма брой туристи. 

Впечатление правят констатирани съществени разлики между отчетени данни, касаещи 

Средства за подслон и места на настаняване, подадени от община Добрич и данните публикувани 

от НСИ за един и същ изследван период. Независимо, че данните отчетени от националната 

статистика са ограничени до средства за подслон и места за настаняване над 10 човека, а общината 

отчита всички налични обекти за настаняване (вкл. апартаменти, къщи за гости и др. дори, вкл. тези 

с под 10 места за настаняване, данните за броя стаи/легла от НСИ са със значително по-голям знак.  

Това би могло да се обясни с начина на набиране на информация от общината, в която данните се 

подават от предоставящите туристически услуги лица и фирми.   
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Таблица 7: Средства за подслон и места на настаняване (по данни на община Добрич) 

Година 
Общ брой места на настаняване (хотели, семейни 

хотели, бунгала, хостели, туристическа спалня): 
Брой стаи Брой легла: 

2014 13 394 704 

2015 13 393 700 

2016 18 420 751 

2017 19 420 749 

2018 22 420 749 

2019 21 412 740 

2020 39 437 766 

 

Таблица 8: Средства за подслон и места на настаняване (по данни на НСИ) 

Година 
Общ брой места на настаняване (хотели, семейни 

хотели, бунгала, хостели, туристическа спалня): 
Брой стаи Брой легла: 

2014 19 692 1181 

2015 19 686 1170 

2016 19 689 1172 

2017 21 726 1246 

2018 20 721 1229 

2019 11 385 659 

2020 11 385 659 

Източник: НСИ 
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Справка в Националния туристически регистър към 31.12.2020г. показва, че Заведенията за хранене 

и развлечения с валидна категоризация в община Добрич са: 

 
Таблица 9: Заведения за хранене и развлечения 

Вид заведение Брой Категория Капацитет 

Ресторанти 44 1/2/3 8122 

Питейни заведения 

и  барове 
82  1/2/3 2132 

Заведения за бързо 

обслужване 
67 1/2 3730 

Кафе сладкарница 45 1/2 1448 

Заведенията са категоризирани съгласно изискванията на Закона за туризма и наредбата към него, 

като в общината преобладават обекти от 1-ва и 2-ра категория. 

В периода 2014-2019г. общината е била посетена от близо 125 хил. български туристи и 25 хил. 

чуждестранни гости. 

 
Таблица 10: Туристи по националност 

Година Туристи по националност 
Брой 

нощувки 

Пренощували 

лица 

Среден 

престой на 

туристите 

(дни) 

     Българи Чужденци       

2014 19945 4067 43755 24012 1,82  

2015 19237 4038 42808 23275 1,84  

2016 18885 5480 44861 24365  1,84 
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2017 23510 3692 49204 27202  1,81 

2018 22008 4057 51792 26065 1,99  

2019 21385 4109 48943 25494 1,92  

2020 13321 1197 33012 14518  2,27 

Източник: Община Добрич, собствени изчисления 

Най-многобройната група сред чуждите туристи са граждани  на Румъния, Турция, Украйна, 

Германия, Италия и Великобритания. Данните показват, че в периода 2014- 2020г. Добрич е бил 

посетен от туристи от повече от 50 националности. Макар и с по-нисък темп се отчита плавно 

нарастване на средния престой на туристите в общината. Разнообразяването и диверсифицирането 

на туристическите продукти и услуги са предпоставка за увеличаване средноденонощния престой 

на туристите.  

Кризата с COVID-19 оказва силно негативно влияние върху сектора през 2020г. 

Туристическата индустрия е силно засегната от пандемията в световен мащаб. Общият брой на 

нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през декември 2020г. е със 72.9% по -

малко в сравнение със същия месец на предходната 2019 година.  

Ограниченията за пътуване във връзка със здравната криза нанасят тежки щети на туризма, 

който има важен принос за националната икономика. Въпреки сложната ситуация, Европейския 

парламент изрази становище, че кризата трябва да се разглежда като възможност за превръщането 

на туризма в ЕС в екологично устойчив и социално отговорен. 

По отношение на приходите от реализирани нощувки към 31.12.2018г., данните на НСИ  

показват тренд на плавно нарастване. Това е свързано най-вече със засилен интерес към спортни и 

събития от  културния календар в района с преобладаващи български туристи, както и с посещения 

на туристи, почиващи на Черноморието, който предприемат опознавателни турове в региона.  

 
Таблица 11: Приходи от реализирани нощувки към 31.12.2018 г. 

Година 
Приходи от нощувки в лева9 (места за 

настаняване с над 10 легла) 

Приходи от нощувки в 

лева10 (хотели) 

2014 1843348 1766691 

 
9 В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без стойността 

на допълнителните услуги. 
10 В приходите от нощувки в местата за настаняване са включени сумите, заплатени от гостите, без 

стойността на допълнителните услуги. 
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2015 1785622 1673970 

2016 1741163 1609876 

2017 1966386 1793872 

2018 2066702 1850939 

2019 2019854 11 

2020 115662412 

Ситуацията в сектора на туризма през 2020 г. усложнена от кризата с корона вируса се 

отразява сериозно върху туристическото търсене и предлагане в цялата страна.  По данни на ТСБ 

„Статистически изследвания - Добрич“ регистрираните нощувки в областта през септември 2020г. 

са  124.7 хил., или с 51.6% по – малко в сравнение със същия месец на предходната година.  

Пренощувалите лица в местата за настаняване през септември  намаляват с 30.9% в 

сравнение със същия месец на предходната година и достигат 39.1 хиляди. От всички пренощували 

лица 51.5% са българи. Пренощувалите чужденци са 19.0 хиляди. Общата заетост на леглата в 

местата за настаняване през септември 2020 г. намалява с 6.2 процентни пункта в сравнение със 

същия период на 2019 г., като достига 31.3%. Кризата оказва влияние и върху заетостта в сектора, 

като наложените ограничителни мерки доведоха до временно или изцяло затваряне на заведения 

за настаняване и хранене, респективно до съкращаване/освобождаване на персонала.  

 

Приходите от туристически данък, влезли в местната хазна за периода 2014-2020 са: 

 
Таблица 12: Приходи от туристически данък, влезли в местната хазна за периода 2014-2020 

Година Приходи от туристически данък в лева 

2014 40 427 

2015  39 454 

 
11 (показателят за 2019г. от НСИ е обобщен за местата за настаняване и хотелите ) 
12 (показателят за 2020г. от НСИ е обобщен за местата за настаняване и хотелите ) 
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2016  40 958 

2017  44 777 

2018  47 000 

2019  43 644 

2020  24 554 

Източник: Община Добрич 

 

През 2020 г. приходите от туристически данък са намалели с 56% в сравнение с 2019 г.,  което 

се отразява неблагоприятно върху планираните приходи на общината. По-малкото приходи ще 

бъдат компенсирани с по-малко разходи за културни събития, за читалищата и развитието на спорта 

в района.  

Нощувките, разбира се, са само част от туристическата услуга, наречена туристически 

продукт. Сама по себе си базата (транспорт, нощувка и хранене) не може да предизвика 

туристопоток. Необходим е туристически обект/атрaкция, които да привлекат вниманието на 

туриста.  

Тенденциите по отношение на развитие на туристическата индустрия подчертават 

значението на подходящо квалифицирани специалисти за развитие на сектора, както и нуждата от 

подготвени служители. Добре подготвените, квалифицирани, мотивирани и компетентни човешки 

ресурси за туристическия сектор са ключова предпоставка за осигуряване на високо качество на 

туристическите услуги и устойчивост в развитието на сектора в дългосрочен план.  Туризмът създава 

работни места в цялата икономика – при използване на различни умения, често и за уязвими групи 

от обществото, като млади хора без опит, както и в области, където възможностите за заетост са 

оскъдни. Това предполага нуждата от правилна политика, интегрирани програми и партньорства, 

за да се гарантира, че бъдещата работна сила осъзнава възможностите и нуждите на туристическия 

сектор и има подходящи умения и знания да подкрепи растежа. През следващите години, 

развитието и запазването на качеството на човешкия капитал ще изисква много по-силни и по-

координирани усилия между всички заинтересовани страни в т.ч. частния сектор, учебните 

заведения, местните и централни власти. 

В община Добрич функционират 5 лицензирани Центровете за професионално обучение 

(ЦПО), предоставящи обучения в сферата на туризма, в т.ч. хотелиерство и ресторантьорство за 

придобиване на различни професионални умения и квалификации. Специализирани обучения в 

сектора на туризма се реализират още от Професионалната гимназия по туризъм "П. К. Яворов", 

Частна профилирана гимназия по туризъм и предприемачество "Райко Цончев" и Висшето училище 

„Международен колеж“ – Добрич. 
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2.2.7. Бизнес инфраструктура  

На територията на Община град Добрич са функционално обособени две производствени 

зони – Промишлена зона „Север“ и Промишлена зона „Запад“, в които са съсредоточени около 90 

% от развиващите дейност предприятия от сектор „Индустрия“ и „Преработвателна промишленост“. 

И в двете зони са настъпили промени в тяхната структура и устройство, произтекли от външни 

фактори: 

● Преструктуриране на собствеността, приватизацията и преобразуването на предприятията 

в резултат от икономически и социални промени, настъпили след 90-те години на миналия 

век. Това е довело до появата на предимно МСП, с ниска степен на хоризонтална и 

вертикална пазарна интеграция; 

● Намаляване дела на производствените предприятия за сметка на сектора на услугите, което 

се потвърждава и от актуалните данни за икономическите показатели на предприятията по 

сектори на основна икономическа дейност, съгласно КИД 2008; 

● Динамика на производствената специализация на различни фирми. 

Сегашните индустриални зони имат следните характеристики: 

● Достъп до железопътен и автомобилен транспорт. Това осигурява бъдещото развитие на 

зоните и тяхното транспортно и логистично обслужване; 

● Изградената техническа инфраструктура се нуждае от реновиране; 

● Налични са терени с потенциал за развитие на нови бизнеси; 

● Наличие на неефективен и остарял сграден фонд и инженерна инфраструктура, в резултат 

от раздробяването на собствеността и появата на множество малки предприятия. Това 

забавя значително процесите по реновиране на сградния фонд на новите предприятия. 

● Липса на специализиран кадастрален план ПУП на Зона Запад. Необходимост от инвестиции 

за подобряване на техническа инфраструктура, в т.ч. прилежащи пространства на Зона 

Запад.  

 

От 2005 година Добрич има разработен проект за индустриална зона (с площ 424 дка/42,4 

ха), ситуирана на мястото на бивше военно поделение (бивши казарми). Предвижданията на 

проекта са той да се реализира на два етапа, чрез механизмите на публично-частно партньорство. 

Прогнозната обща инвестиционна стойност е 120 млн. евро. Имотът е прехвърлен на Община 

Добрич с Решение на МС от 2005 година. Проектът не е реализиран, поради липса на 

инвестиционен интерес към него. 

През 2014 година е заявен интерес към част от терен, попадащ в ПУП на бившето военно 

поделение, за изграждането на нов завод за производство на гъвкави съединения за водни и газови 

инсталации. Инвестиционното намерение е реализирано и през 2017 година заводът е открит. 

През 2019 година е направено публично предложение до Община Добрич и Областна 

администрация, от СНЦ „Клъстер Черноморска Икономическа зона“, за изграждане на 

„Индустриален парк – Добрич“ върху подходящ терен. Предвижданията са Индустриалният парк да 

е с обща площ 600 дка и да бъде изграден на два етапа. 
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Като подпроект е разработена и идея за интермодален терминал с бизнес и товарно летище 

за реекспорт на стоки, по направления Азия – България – Румъния – Централна Европа. Съгласно 

предвижданията на ОУП на Добрич (приет през 2017 г.), в района на бившето военно летище има 

възможност за изграждане на такъв интермодален терминал. Има всички дадености теренът на 

бившето военно летище да стане логистична зона от висок ранг, поради своята близост до важни 

комуникационни връзки (пристанище Варна, гранични пунктове Йовково и Дуранкулак и др.). 

Реализацията на такъв мащабен проект би подобрил значително бизнес-климата в Общината и в 

региона.  

Местни политики и инициативи за насърчаване на икономическото развитие 

За подпомагане на общинския бизнес и привличането на нови инвеститори, Община град 

Добрич следва политика за целенасочена подкрепа, насочена към задържане интереса на 

инвеститори и предприемачи, посредством инвестиции в подобряване на довеждащата 

инфраструктура до съществуващите промишлени зони; рехабилитиране на улици, тротоари, 

осветление, изграждане на оптична мрежа и др.; реализиране на междуинституционални и 

публично-частни партньорства за подпомагане на местното икономическо развитие и др. 

През 2018 година е реализиран Проект BG16RFOP001-1.011-0002-С01 „Подобряване, 

надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в 

Добрич”, финансиран с ресурс от ОПРР 2014-2020. 

Сътрудничество с браншови организации 

Община Добрич има реализирани успешни партньорства с териториално и регионално 

представени работодателски и браншови организации, насочени към подобряване на бизнес-

средата, привличането на инвестиции, създаването на условия за устойчиво развитие на местната 

икономика. 

 

Общи изводи от анализа на състоянието на местната икономика:  

● Община град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. 

● Местната икономика е непосредствено свързана с регионалната и националната и изпитва 

подобни проблеми и положителни въздействия. Те трябва да бъдат изучавани и 

прилагани в общинските политики. 

● Пандемията от COVID-19 оказва крайно негативно въздействие върху икономическата 

активност като цяло. Общината трябва да намира начини да подпомага МСП за тяхното 

оцеляване, особено ако те ползват общинска собственост и имат финансови 

взаимоотношения с местните власти. 

● В местната икономика преобладават микро - и малки предприятия (със заети лица, 

съответно до 9 и до 49 души). Те са особено чувствителни към неблагоприятни 

икономически условия поради липсата на финансови буфери и трябва да бъдат 

подпомагани, за да оцелеят. 

● Съществува възможност за по-мащабно развитие на хранително-вкусовата промишленост 

при наличието на стабилен аграрен тил и наличието на пазар, като морските курорти от 

областта. 

● Общинската администрация има в лицето на работодателските организации и браншовите 

съюзи партньори, с които да бъде подкрепян и развиван местния бизнес. 
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● Независимо от нарастването, ръстът на инвестициите е недостатъчен за значително 

структурно преустройство на икономиката. Общината има важна роля в привличането на 

инвестиции чрез създаване на благоприятни условия и тяхното рекламиране. 

● Общината може активно да съдейства за развиване на местен бизнес и натоварване с 

производство на добричките фирми, оползотворявайки международните си контакти. 

● Липсват важни елементи в структурата на икономическия комплекс, способни да дадат 

тласък на производството като подобрят технологическата и бизнес среда -  технологични 

структури и нови производства, бизнес или технологични паркове, инкубатори и др. 

● Общината може да насърчава бизнеса продължавайки да подобрява условията в 

обособените производствени зони. Те се нуждаят от съществена рехабилитация и 

инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на 

съвременните производства. 

● Привличане на инвеститори и създаване на логистична икономическа зона на територията 

на бившето военно летище ще оживи и активира икономиката на града. 

● „Добрички панаир“, който загуби позициите си на международно аграрно изложение, 

трябва да бъде подкрепен и активиран от общината, за да представя местния бизнес и да 

създава контакти за развитие на аграрния сектор в региона и страната. 

● Недостигът на кадри за добричката икономика трябва да се покрива чрез съобразяване на 

образователните специалности в добричките училища с потребностите на МСП. 

● Публично-частното партньорство остава все още неизползван инструмент за стимулиране 

на местната икономика. 

● Близост до всички курорти на северното Черноморие на България, целогодишна 

привлекателна, устойчива и безопасна туристическа дестинация, ресурсна обезпеченост 

със специализирани кадри, добра транспортна достъпност, богато културно-историческо 

наследство, чиста околна среда, добро състояние на туристическа инфраструктура, 

запазени местни традиции и гостоприемство, развитие на град Добрич като фестивален 

център. 

 

2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

2.3.1. Демографско развитие 

Динамика в развитието на населението 

Развитието на демографските процеси в община Добрич са резултат от общи тенденции в 

демографското развитие на страната, а други – със специфичните особености на историческото и 

икономическото развитие на общината. Данните сочат, че за последните 10 години, населението на 

община Добрич е намаляло с 9 791 души, при средногодишен темп на намаление от 1,1%. За същия 

период, населението в Североизточния район бележи спад от 0,6%, а в област Добрич с 1,3%. Двата 

основни фактори (естествен и механичен прираст), определящи числеността на населението, са с 

отрицателни стойности през целия анализиран период. В следващата фигура е показана 

динамиката на населението в община Добрич. 
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Фигура 17: Динамика в развитието на населението в община Добрич 2010-2019 г., към 31.12 на съответната 

година 

 

Източник: НСИ 

Тенденцията в развитието на населението, показва продължаване на негативните процеси 

и свързаните с това социални и икономически и социални последици, свързани с влошаване на 

процесите на застаряване, намаляване на трудоспособното население, увеличаване на нуждата от 

развитие на социалните услуги и др. 

По отношение на половата структура, жените съставляват 52,4% от населението на община 

Добрич, което се дължи на по - високата средна продължителност на живот на жените и по - 

високите нива на смъртност в средните и високи възрасти при мъжете. 

 

Естествен и механичен прираст  

Намаляването на населението се съчетава с влошаване на възрастовата структура и 

намаляване на фертилния контингент. През целия анализира период, естественият прираст е 

отрицателен с ясно изразена тенденция на влошаване. Броят на живородените намалява с 21%, 

като в същото време, нарастването на броя умрели е с 12% за последните 10 г. Негативните процеси 

в развитието на населението допълнително се задълбочават от отрицателният миграционен 
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баланс. За последните 10 г., от общината са се изселили 5 686 души повече от заселилите се. По-

активно участие в миграционните процеси вземат мъжете предимно в трудоспособна възраст. 

 

 
Фигура 18: Динамика на естествения и механичен прираст в община Добрич 2010-2019 г. 

 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

 

Успоредно с намаляване на раждаемостта се наблюдава намаляване на фертилния 

контингент със средногодишен темп от 2,8%. Още по значимо е намаляването на най-фертилната 

част от родилния контингент (15 – 34 г.), който е намалял с над 40% за последните 10 г., при 

регистриран средногодишен спад от 4,3%. Негативният ефект от намаляване на броя на жените в 

родилна възраст ще се отрази и върху по–ниска раждаемост през следващите години. В същото 

време, раждаемостта във високите възрастови групи (30-34 г. и 35-39 г.) са с ясно изразена посока 

на нарастване. Като се има предвид, че броят на жените във фертилна възраст намалява, 

увеличеният брой на ражданията се дължи основно на ражданията предимно на второто дете. 

Динамиката на общата смъртност се движи в рамките от 11,5‰ (2010 г.) до 14,3‰ през 2019 

г., като тенденцията е на устойчив ръст през последните 10 г. Общата смъртност при мъжете е по-

висока от тази при жените в резултат на увеличение на интензивността на умирания в средните и 

високите възрастови групи. 

 

 

 
Фигура 19: Сравнителни данни за нивата на обща и детска смъртност в периода 2010-2019 г., в ‰ Община 

Добрич, Област Добрич и Североизточен район 
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Източник: НСИ, собствени изчисления 

Динамиката на детската смъртност се отличава с колебливост, но като цяло се наблюдава 

тенденция за понижение от 16,6‰ през 2010 г. до 4,7‰ през 2019 г. Тези стойности са близко до 

средните за Северозападен район и значително по-ниски от отчетените в област Добрич за същия 

период. 

Структура на населението 

Наблюдаваните тенденции в естествения и механичен прираст в община Добрич определят 

и негативна промяната във възрастовата структура населението. Анализът сочи свиване на 

поколенческата пирамида в нейната основа и разширяване при средните и високи възрастови 

група. 

      

      

Фигура: Възрастовата структура на населението в община Добрич към 2019 г. 
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Източник: НСИ, собствени изчисления 

От икономическа гледна точка, настоящият профил на възрастова структура се характеризира с 

натрупване на хора в работоспособна възраст – 64,7% от населението на общината, но близо 60% 

от населението в тази възрастова група е на възраст между 40-

65 г. С оглед на наблюдаваната неблагоприятна тенденция, през 

следващите години може да се очаква по-значимо намаление на 

работна сила в общината. Тези данни показват, че процесът на 

застаряване на населението е ясно изразен. От 2011 г. до края на 

2019 г. младото населението (0-14 г.) е намаляло с 3,2% (-377 

души), докато наблюдаваният ръст на населението във 

възрастовата група (65+) е в размер на 27,8% (+3 790 души). 

Тенденцията за нарастване на населението в по–високите 

възрастови групи се изразява и в непрекъснато нарастване 

медиалната възраст на населението в общината. Средната 

възраст на населението през 2019 г. достига над 46 г. (при 44 г. в 

България) като нарастването е с над 3 г. спрямо 2011 г. 

Сред основните фактори, който ще продължат да оказват 

негативно влияние са намаляване на фертилния контингент в 

съчетание с нарастване на средната възраст на майката при 

раждане, повишаващата се средна продължителност на живот и 

отрицателни миграционни потоци. 

Настоящата възрастова структура в община Добрич е 

проявление на някои фактори излизащи извън хоризонта на 

настоящия анализ, но които следва да бъдат отчетени – емиграционни процеси, които обуславят 

ускоряването на процеса на остаряване и ниските нива на раждаемост в средата на 90-те г. в 

резултат на икономическата криза. В същото време, поради нарастване на общата смъртност и 

забавянето на растежа на средната продължителност на живота, скоростта на остаряване на 

населението в община Добрич все още не оказва сериозен натиск върху социално-икономическите 

системи в общината. 

Данните сочат, че промяната в динамиката на населението се отразява в разпределение в 

трите възрастови групи, които има пряко отражение върху икономическата и социална сфера. В 

рамките на анализирания период, населението в подтрудоспособна област е намаляло с 1 087 

души и достига дял от 15% от общата структура на населението. Успоредно с тази тенденция е 

налице увеличение с 3 417 души на населението в надтрудоспособна възраст, като тенденцията ще 

се запази и през следващите години. В същото време населението в подтрудоспособна възраст се 

очаква да намалее в резултат на намаляване на фертилния контингент, отлагане на ражданията за 

по-късен етап и постепенно излизане от трудоспособна възраст на населението във възрастовата 

група над 55 г. 



Стр.  59 
 

Фигура 20: Разпределение на населението в под, във и над трудоспособна възраст в община Добрич 2010-2019 г.в 

% 

Източник: НСИ, собствени изчисления 

Бързият процес на застаряване на трудоспособния контингент ясно се илюстрира и от 

коефициента на демографско заместване, който през 2019 г. достига до 61/100 спрямо 67/100 

(2011 г.), т. е. в трудоспособна възраст влизат едва 61 души на 100 души излизащи. Данните показва, 

че в общината е настъпила стагнация по отношение на подмладяване на населението, което би 

могло да се отрази върху икономиката и възможностите за устойчиво развитие и растеж. 

Съществува вероятност в бъдеще да се изпита остър дефицит на младо трудоспособно население. 

Факторите, които ще продължат да влияят негативно върху възпроизводствения и трудов 

потенциал на община Добрич са емиграционните движения в резултат на влошени социално-

икономически параметри (липса на работа, ниски доходи, околна среда и др.). 

В периода продължава тенденцията на значително нарастване на коефициента на 

възрастова зависимостта 13която достига 54 на сто, което представлява ръст от 13 процентни пункта 

спрямо 2011 г. В същото време, отношението на зависимост между населението от 0 - 14 г. и 

трудоспособното население варира в границите от 18% (2011 г.) до 22% (2019 г.). Това трудово 

натоварване е пряка последица от динамиката на стойностите на демографско заместване (60 - 64-

годишните спрямо 15 - 19-годишните). 

 

 
13 Коефициентът на възрастова зависимост: Показва броя на лицата от населението в „зависимите” възрасти 

(населението под 15 и на 65 и повече години) на 100 лица от населението в „независимите” възрасти (от 15 
до 64 години). Изчислява се в проценти. 
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Прогноза за развитие на населението на община Добрич в периода 2020 – 2030 г. 

Прогноза за динамиката в развитие на населението в община Добрич е разработена в три 

варианта - реалистичен, оптимистичен и песимистичен. Резултатите са представени в следващата 

фигура. 
Фигура 21: Прогноза за развитие на населението в община Добрич, 2021-2030 г., брой 

Източник: НСИ, Собствени изчисления 

Ключовите причини за възможното намаляване на населението при всички сценарии 

включват относително големият брой хора в групите на възрастните хора (над 65 г.), по-малката част 

от населението от женски пол, достигащо фертилна възраст през периода, попадащ в тези прогнози 

и значителната миграция навън. Реалистичният вариант предвижда намаляване на броя на 

населението в общината с 7 826 души, което представлява годишен спад от 0,97%. Годишният спад 

при песимистичния вариант е 1,08% и 0.78% за оптимистичния вариант. И в трите разгледани 

варианта, очакванията са населението на община Добрич да бъде под 75 хил. в края на 2030 г. 

 

2.3.2. Пазар на труда  

През последните години, в община Добрич се наблюдават няколко положителни тенденции 

в развитието на пазара на труда. В края на 2019 г., коефициентът на икономическа активност14 

достигна до 70,7%, което е около средните стойности за Североизточен район (70,60%), но близо 

2,3 процентна пункта под средните за страната. Сред основните фактори са нарастването на 

работната сила през последните три години и тенденцията за намаляване на населението в 

трудоспособна възраст. 

 

 
14 Относителен дял на икономически активното население от населението на същата възраст 
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Фигура 22: Икономически активно население (20-64 г.),по пол и коефициент на икономическа активност, община 

Добрич 

 

Източник: НСИ и Евростат 

Сходна тенденция се наблюдава и по отношение на заетостта в община Добрич. Данните 

показват увеличение на общия коефициент на заетост15 през последните три години, като достига 

до 67,5% (2019 г.), но остава под регистрирания рекорд от 71,2% през 2016 г. Независимо от 

положителната тенденция през последните три години, заетостта остава под средната за страната 

от 70,1% (2019 г.) и с близо 2 процентна пункта над средната за Североизточен район. 

 
Фигура 23: Динамика на заетите лица (20-64 г.) и коефициента на заетост в област Добрич 

 
Източник: НСИ и Евростат 

 
15 Относителен дял на заетите лица от населението на същата възраст 
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По отношение на заетостта по пол се забелязва сериозни различия. В края на 2019 г., 

коефициентът на заетост при мъжете е с близо 10% над средната стойност при жените, нараствайки 

с девет процента за последните девет години. В следващата графика е показана промяната на 

заетостта по пол. 

 
Фигура 24: Сравнение на промяната в коефициента на заетост по пол, община Добрич, 2011-2019 г 

  

Източник: НСИ и Евростат 

Отчетените благоприятни тенденции в икономическата активност и заетостта се отразяват и 

върху равнището на безработица, която се задържа под средните стойности отчитани в страната и 

в Североизточен район. По данни на Агенцията по заетост16, в края на 2019 г. безработицата17 в 

община Добрич достигна до 3.05% спрямо 3.59 през 2018 г. Това е приблизително 1,1 процентни 

пункта под средните нива в България. Основен принос за понижението на безработицата имаха 

дългосрочно безработните (над 1 г.) и в по-малка степен лицата, останали без работа за по-малко 

от 1 година. След въвеждане на извънредното положение в резултат на COVID-19 данните сочат 

значително увеличение на безработните лица. До месец октомври 2020 г., броят на безработните 

лица над 15-годишна възраст достига 2 031 души. Равнището на безработица в общината e 4,5%, с 

1,2 проценти пункта по-високо от същия период на м.г., а регистрираните безработни лица са със 

566 повече. 

 

 

 

 

 
16 При определяне на равнището на безработица, АЗ използва константно ниво на работната сила, 

обхващащо броя лица в съответната възрастова група от последното преброяване на населението през 2011 
г. 
17 Източник: Агенция по заетост 
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Фигура 25: Безработни лица и коефициент на безработица в община Добрич 2015-октомври 2020 г. 

 
Източник: АЗ, Евростат 

Данните за периода 2015-2019 г. показват интересна динамика на регистрираните 

безработни лица по пол. До 2019 г. се наблюдава тенденция на намаление на безработните жени, 

като техният относителен дял в групата на безработни лица достига до 39,4% през в края на 2018 г. 

Независимо, че техния абсолютен брой продължава да намалява и през 2019 г., като достига 772 

души, делът им в структурата на безработните лица се покачва рязко до близо 47%. В следващата 

графика е представена относителния дял на безработни лица по пол. 

 
Фигура 26: Относителен дял на безработните лица по пол в община Добрич, 2015-2019 г. 

Източник: Евростат, собствени изчисления 
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Успоредно с наблюдаваното намаление на общата безработица, протича и процес на 

намаляване на младежката безработица (до 29 г.). В края на 2018 г. стойността на младежка 

безработица достига нива от 11,1% (най-ниска стойност от 2014 г.) спрямо общия брой регистрирани 

безработни лица. Наблюдаваната позитивна тенденция обаче може само частично да бъде 

обяснена с нарастване на заетостта сред младежите през разглеждания период, докато 

определящо е допълнителното намаление на икономически активните лица в тази възрастова 

група. 

Наред с общата тенденция за намаляване на безработните лица в периода 2014-2018 г., 

лицата с продължителност на регистрацията над 1 година, бележи тенденция рязко намаление, 

като достигат до 11 души през 2018 г. Това представлява дял от 0,6% към общо безработните лица. 

По-голяма част от безработните с регистрация над 1 г. са без специалност с основно или по-ниско 

образование, което затруднява изключително много тяхната трудова реализация. 

 
Таблица 13: Динамика и относителен дял на безработните лица на възраст до 29 г. и лицата с регистрация над 

една година в община Добрич, 2014-2018 г. 

Година 

Регистрирани безработни лица - бр. 

Общо 
на възраст до 29 

години вкл. 

с регистрация 

повече от една 

година 

2014 г. 3779 574 516 

Относителен дял към общия брой на безработни 

лица 
15.2% 13.7% 

2015 г. 3343 462 327 

Относителен дял към общия брой на безработни 

лица 
13.8% 9.8% 

2016 г. 2733 343 75 

Относителен дял към общия брой на безработни 

лица 
12,6% 2,7% 

2017 г. 2445 311 21 

Относителен дял към общия брой на безработни 

лица 
12.7% 0.9% 

2018 г. 1993 222 11 
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Относителен дял към общия брой на безработни 

лица 
11.1% 0.6% 

Източник: НСИ, Райони, области и общини в Република България, 201-2018 г. 

 

2.3.3. Образователна инфраструктура  

Предучилищната инфраструктура в Община град Добрич в началото на учебната 2020/2021 

година обхваща 14 детски градини с 88 групи и общ брой деца 2172. В 7 полудневни и 2 целодневни 

групи към училищата са обхванати 172 деца. 

Общинската училищна инфраструктура на град Добрич в началото на учебната 2020/2021 година 

включва: 14 целодневни детски градини, 6 основни училища, 1 обединено училище, 2 профилирани 

гимназии и 2 професионални гимназии, 5 средни училища, спортно училище и Център за подкрепа 

за личностно развитие – Ученическо общежитие. 

На територията на град Добрич функционират и 4 държавни професионални гимназии, 3 

частни училища, Център за специална образователна подкрепа и Регионален център за подкрепа 

на процеса на приобщаващо образование. С решение № 584/20.08.2020 г. на Министерски съвет 

осем училища получават статут на иновативни – СУ „Димитър Талев“, СУ „Св. Кл. Охридски“ СУ 

„Любен Каравелов“, ОУ „Стефан Караджа“, ЧСУППЧЕМ „Леонардо да Винчи“, ЧПГТП „Райко 

Цончев“, ЧОУ „Мария Монтесори“ и ОУ „Христо Смирненски.  

Броят на учениците в общинските училища през учебната 2020/2021 година е 7206, 

разпределени в 324 паралелки (по данни на Община Добрич към 01.12.2020 г.).  

Професионалното образование в общината се провежда в 6 професионални гимназии, 

разположени в различни райони на града. В тях през учебната 2020/2021 година се обучават 1655 

ученици в 71 паралелки. Всяко професионално училище притежава самостоятелна сграда и база за 

практическо обучение. Частните училища са 3 с общ брой 207 ученици, които се обучават в 36      

паралелки. 

На територията на град Добрич функционират и следните висши училища: Колеж – Добрич  

към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Висше училище по мениджмънт и 

Добруджански технологичен колеж към Технически университет – Варна. 

В областта на неформалното образование и работата с младите хора основен принос има 

Младежки център - Добрич. 

  Голяма част от сградния фонд на детските градини (над 80 %) е построен през 60-те-80-те 

години на миналия век. Основен ремонт е извършван общо на 6 ДГ, като 3 от тях (ДГ № 8; ДГ № 9 и 

ДГ № 10) са основно ремонтирани през 2010 година, а останалите три (ДГ № 7, ДГ № 23 и ДГ № 32) 

– през 2019 и 2020 година. Останалият сграден фонд е поддържан, като са извършвани строително-

ремонтни работи основно в периода 2015-2020 година. 

За 10 от сградите на 14-те ДГ са извършени обследвания за енергийна ефективност, с цел 

прилагане на предписаните мерки. Само 2 ДГ (ДГ № 8 и ДГ № 9) имат реализирани енергийно 

ефективни мерки и издадени сертификати за енергийна ефективност. За останалите не са налични 

данни за сертифициране след приложени ЕСМ. 



Стр.  66 
 

За 12 училища са налични данни за обследвания на сградния фонд за ЕЕ. За 10 от тях са 

издадени сертификати за енергийните характеристики на сградите, като 6 от тях са с клас на 

ефективност С, а останалите – клас В. 

Младежкият център в град Добрич е с изцяло реновиран сграден фонд в периода 2018-2020 

година. 

Община град Добрич отчита, че съществуващата училищна мрежа в града в достатъчна 

степен удовлетворява интересите на младите хора и потребностите на икономиката от подготвени 

кадри.  

Последиците от пандемията, предизвикана от COVID-19, постави сериозни изпитания пред 

образованието, по отношение на неговото функциониране и тенденции на развитие. Настъпилите 

обществено-икономически промени налагат „преустройство“ на моделите на организация на 

образователния процес, необходимостта от поддържане на образователната инфраструктура, 

нейното обновяване и качествена промяна. 

  

2.3.4. Здравна инфраструктура  

Здравното обслужване на населението на територията на Общината е организирано от 

добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. Инфраструктурата на 

здравеопазването включва лечебни заведения с общински (градски) и с надобщински 

(областни) функции. На територията на гр. Добрич са разположени 1 болнично лечебно 

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

двете лечебни заведения са с надобщински функции и с капацитет за задоволяване потребностите 

на населението на областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни болнични 

заведения е 420 , от които 330 са в „МБАЛ Добрич” АД и 90 – в „Център за психично здраве д-р П. 

Станчев –Добрич” ЕООД.   

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

центрове („ДКЦ І Добрич” ООД и „ДКЦ ІІ Добрич” ЕООД), Медицинските центрове (МЦ „Вива 

Феникс“ ООД; „Медицински център Добрич“ ЕООД), самостоятелните лаборатории и др. Към тях 

следва да се отнесат и кабинетите на индивидуалните и групови лекарски практики 

(общопрактикуващи и специализирани). 

Секторът на общинското здравеопазване обхваща още: 

● Три детски ясли, в които се отглеждат и възпитават 430 деца; 

● Детска млечна кухня с капацитет 400 деца; 

● 39 здравни кабинети в детските градини и училищата  на територията на Община град 

Добрич; 

● Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3-годишна възраст, който изпълнява както 

здравни, така и социални функции. 

По проект на Община Добрич и МЗ е създаден и функционира Първичен здравен център, който 

разполага с Амбулатория за първична медицинска помощ и зала за промоция на здравето. 

Центърът е с модерна медицинска, аудио- и видеотехника.  
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2.3.5. Социална инфраструктура  

Социалната инфраструктура в Община град Добрич включва 18 социални услуги в 

общността и от резидентен тип, една специализирана институция за деца и една специализирана 

институция за възрастни с общ капацитет 878 места,  както следва: 

Социални услуги за деца: 

Център за настаняване за деца и младежи с увреждания  - 2 бр. Центрове за настаняване от семеен 

тип 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания – 3 бр.; 

 Дневен център за деца с увреждания - 1 бр. 

Център за обществена подкрепа – 2бр.; 

 Социални услуги за пълнолетни лица: 

Център за настаняване  за младежи с увреждания  - 2 бр. Центрове за настаняване от семеен тип 

Защитено жилище за пълнолетни лица с умствена изостаналост – 2 бр.; 

Преходно жилище – 1 бр.; 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – 2 бр.; 

Център   за социална рехабилитация и интеграция – 1 бр.; 

Наблюдавано жилище - 1 бр. 

Домашен  социален  патронаж – 1бр.; 

Специализирани институции: 

Център за комплексно обслужване на деца с хронични заболявания и увреждания - 1бр.; 

Дом за стари хора  – 1бр.;  

 

2.3.6. Културна инфраструктура  

Културната инфраструктура на Община град Добрич включва: 

● 2 държавни културни института: Драматичен театър „Йордан Йовков” и Държавен куклен 

театър „Дора Габе”; 

● 2 регионални културни института: Регионална библиотека „Дора Габе“ и Регионален 

исторически музей; 

● 1 общински културен институт (държавна дейност): Художествена галерия; 

● 4 общински културни института (местна дейност): Български камерен оркестър, 

Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Хоровите състави 

„Маестро Захари Медникаров” и  „Добруджански звуци”; 

● 1 Общински младежки център „Захари Стоянов” (местна дейност), организиращ дейности в 

сферата на неформалното образование; 

● 6 читалища: Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Романо 

дром – 2002 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Мевляна – 2012 

г.”, Народно читалище „Български искрици – 2016  „ и Народно читалище „Добрич – 2017 “ 

● множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации; 

● над 150 колективи за любителско творчество, клубове и школи. 



Стр.  68 
 

В града са представени почти всички форми на културата – визуални и сценични изкуства, книги, 

четене и библиотеки, културно наследство и култура и образование. Културният календар на 

Добрич предлага разнообразни събития, насочени към различни целеви групи. Градът извършва и 

активен културен обмен, като важно значение в това отношение имат проявите с национално и 

международно значение: Националната среща на млади балетни изпълнители „Анастас Петров”, 

Международният младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори"; Международният 

младежки фестивал „Фолклор без граници"; Европейският младежки поп-рок конкурс „Сарандев"; 

Седмицата на камерната музика с международно участие „Константин Илиев“ и др. 

 

2.3.7. Спорт   

Спортните дейности, развивани на територията на Община град Добрич, са организирани в 

спортни клубове и такива със свободен достъп до спортни обекти в жилищните територии. 

Първата група спортни дейности, организирани в спортните клубове, се осъществява на 

принципите на  високото спортно  майсторство.  За  тази  цел  се използва и съответната 

инфраструктура  –  спортни зали,  тенис  кортове,  конни  бази,  специализирани  спортни  игрища  и  

т.н.  Втората  група  спортни дейности е свързана с ползване на спортни площадки и игрища в 

жилищните квартали и др. спортни обекти със свободен достъп. 

В гр. Добрич функционират 35 спортни клуба и спортни школи. В тях се развиват над 25 вида 

спорт – футбол,  баскетбол,  волейбол,  лека  атлетика,  вдигане  на  тежести,  бокс  и  др.  Като  

своеобразен “инкубатор” за спортни клубове и школи е Спортното училище в гр. Добрич. Съвместно 

със спортните клубове  се  организират  масови  спортни  и  туристически  прояви  с  регионален,  

национален  и международен характер. 

Община  град  Добрич  оказва  финансова  помощ  на  спортните  клубове  по  утвърдена  система  

от критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба.  

В  общината  има  изградени  обекти  за  осъществяване  на  спортните  дейности  –  професионални  

и любителски. Някои от тях са СК “Простор”  Стадион “Дружба”, СК „Добротица“, СК „Русалка“, СК 

„Изида“.  

Публично-частните партньорства са възприети от общината като успешна форма за сътрудничество 

с бизнеса за модернизирането на спортните бази. По този начин е извършена  реконструкцията  на 

СК „Русалка”, на УСШ. Изцяло обновени са зала за борба и зала за бокс. 

През  2019  г.  с  финансовата  подкрепа  на Министерство на младежта и спорта бе обновена 

настилката в лекоатлетическата зала в СЗ „Добротица“. 

 
Таблица 14: Спортната инфраструктура в Община град Добрич 

№ 
Наименование на 

обекта 
Вид на имота Състояние 
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1 

СК „Простор”  в 

градски парк „Свети 

Георги” 

Спортен комплекс включващ 

спортна зала „Добротица”, тенис 

кортове игрище за волейбол, 

футболно игрище, с АОС № 

1055/1999г. 

 СК „Простор” в много добро състояние. 

През 2015 г. са ремонтирани и 

благоустроени всички площадки и алеи в 

комплекса. Зала „Добротица“ е в добро 

състояние. От 2012 г. до 2019 г. са 

извършени много ремонти в комплекса. 

Подменена е подовата настилката в 

залата за волейбол и баскетбол. 

Изградена нова стъклена преградна стена, 

обновени лампериите, подменено е 

осветлението, изградена рампа и тераса 

за инвалиди и подменена хидроизолация 

на покрива.  Залата по лека атлетика беше 

санирана, подменена хидроизолация на 

покрива и поставена нова дограмата. В 

същата зала през 2019 г. беше излята нова 

подова настилка на пистата (рекортан), 

изцяло подновен сектора за хвърляния. За 

СК „Добротица” трябва да се планира 

проектиране и изграждане на пожаро 

известителна система, подмяна на 

осветлението и лампериите на 

лекоатлетическата писта, ремонт на 

съблекалните и възстановителния център. 

2 

Стадион „Дружба” в 

градски парк ”Свети 

Георги” 

Част от  СК „Простор” в градски 

парк ”Свети Георги” 

От 2015 г. до 2019 г. е ремонтирана 

сградата на стадион „Дружба” – 

съблекални, бани и тоалетни, треньорски 

стаи и физкултурен салон. Подменени 

3500 седалки на трибуните. Изградена 

беше  нова поливна система. За стадион 

„Дружба” трябва да се планира 

проектиране и изграждане на две нови 

тоалетни за публиката, довършване на 

трибуните и изграждане на осветителна 

система. 

3 

Стадион – футболно 

игрище  /стадион 

Пионер/ 

Местност Гази баба с 

идентификатор 72624.621.205 с 

АОС № 4149/2008 г. 

Задоволително състояние. Не е довършен 

ремонтът започнат през 2015 г. 

4 

Стадион - спортно 

тренировъчно игрище  

/Стадион с изкуствена 

настилка/ 

Бул. „25 септември” № 1, 

поземлен имот с идентификатор 

72624.621.207 по КК част от УПИ 

XIV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, гр. Парк 

Стадионът е в много добро състояние. 

Трябва да се планира подмяна на 

осветлението с нови енергоспестяващи 

лампи 
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„Свети Георги” с АОС № 

4859/2012 г. 

5 

Спортна зала  по ул. 

„Иван Хаджи Вълков” 

№ 14 

Двуетажна сграда с АОС № 

1105/1999г. 
Спортната зала е в отлично състояние. 

Отдадена е под наем за 10 г. 

6 

Зала – шах клуб, 

находящ се на партера  

на четириетажна 

жилищна сграда 

Зала  находяща се на партера  на 

четириетажна жилищна сграда  

по бул. „25-ти септември” № 13 с 

АОС № 1443/2001 г. 

Залата е в добро състояние. 

7 

Спортен комплекс 

„Младост”, градски 

парк,  град Добрич 

Спортен комплекс Имот 

общинска публична собственост, 

спортен комплекс "Младост", 

представляващ част от парцел II, 

кв. 1 съгласно плана на градски 

парк "Свети Георги", находящ се  

във втора зона на гр. Добрич по 

ул. Г. Колев с обща площ 15 167 кв. 

м. Обектът се състои от: част от 

масивна едноетажна сграда 

"Съблекални", състояща се от 4 

съблекални помещения, всяко с 

баня и тоалетна  и две стаи; 

игрища – 7 броя и зелени площи 

около игрищата. Извън обекта 

остават сградите на УСШ, 

колоездене и вдигане на тежести. 

СК „Младост”  в отлично състояние. 

Отдаден е на концесия за 35 години.  

8 

Търговски обект и 

спортно футболно 

игрище на малки 

врати,  ЖК ”Балик”, гр. 

Добрич 

- търговски обект със застроена 

площ до 200 кв. м. и спортно 

игрище, върху УПИ XI, кв. 43 по 

ПРЗ “Балик-Йовково-юг” находящ 

се в гр. Добрич 

Търговският обект и игрището са в добро 

състояние. 

Отдадени са на концесия за 30 години. 

9 

Младежка танцова 

площадка,  градски 

парк, гр. Добрич. 

- Младежка танцова площадка в 

градски парк “Св. Георги” и 

прилежаща площ, целия с площ 

от 3 000 кв. м. 

Площадката е в добро състояние. 

Отдадена е на концесия за 20 години. 

10 
- Спортен комплекс  

СК „Русалка”  в добро състояние. 

Отдаден е на концесия за 35 години. 
- Спортен комплекс “Русалка” : 
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Спортен комплекс 

„Русалка”, градски 

парк, гр. Добрич. 

- БЛОК А – Масивна четириетажна 

сграда, състояща се от плувен 

басейн с трибуна; помещения за 

филтърно, котелно, съблекални, 

мед. кабинети; тренировъчни 

стаи; сауна; лаборатории и кафе 

със ЗП 1370.00 кв.м; 

- БЛОК Б – Масивна двуетажна 

сграда, състояща се от боксова 

зала; медицински кабинети и 

съблекални със ЗП 413.00 кв.м.; 

- БЛОК В – Масивна четириетажна 

сграда, състояща се от зали за 

художествена гимнастика и 

борба; съблекални; треньорски 

стаи; кино зала; гимн. стаи; музей; 

лекарски кабинети; кафе; зала за 

гости; фоайета и машинно 

отделение със ЗП 2141.00 кв.м. 

Застроено и незастроено дворно 

място, парцел ІІІ в кв.1 по плана на 

Градски парк  с площ 15 610.00 

кв.м. 

11 

Детска площадка и 

футболно игрище с 

изкуствена настилка 

върху площ от 2 000 

кв. м., ул. „Суха река”, 

град Добрич. 

- част от имот публична общинска 

собственост, част от поземлен 

имот с площ 2000 кв.м., целият с 

площ 7 216,00 кв.м. с 

идентификатор 72624.615.9056 по 

КК и КР на гр. Добрич. 

В много добро състояние. 

12 

Масивна сграда – 

ученическа спортна 

школа, Градски парк, 

град Добрич 

Имот публична общинска 

собственост, масивна сграда,  

ученическа спортна школа с площ 

1 082 кв. м., град Добрич,  

идентификатор: сграда с 

идентификатор 72624.626.4602.1 

по КК и КР на гр. Добрич. 

Масивната сграда -УСШ е в отлично 

състояние. 

Отдаден е на концесия за 35 години. 

 

 

Изводи: 

● Демографските процеси в Община град Добрич са сравними с общите за страната.   
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● Застаряването на населението води до няколко сериозни последствия, които предполагат 

местните власти да предприемат действия в следните направления: 

● Промяна на характера на социалните услуги. Необходимо е тяхното разширяване, 

обновяване и диверсификация. Това са ресурсоемки услуги, изискват време и повишено 

внимание от страна на местната администрация; 

● Образователната инфраструктура е изградена в достатъчна степен и има необходимия 

капацитет, за да осигури образование и обучение на деца и ученици, макар техният брой 

ежегодно да намалява. 

● Наложената дистанционна форма на обучение, навлизането на ИКТ-технологиите и 

дигитализацията изискват промяна по отношение на: 

o Обновяване на училищното оборудване и инфраструктура за обучение и 

образование; 

o Необходимост от преквалификация на педагогическите кадри, за да са в състояние 

адекватно да отговорят на промените в образователния процес (дистанционни 

форми на обучение, придобиване на нови форми на дигитални компетенции и др.).   

● Новите технологии изискват промяна и на учебната база: учебни пособия, материална база 

за обучения, оборудване на училищата с необходимите пособия. Тук следва да се търси 

засилено партниране с местни фирми, които най-силно чувстват недостиг на квалифицирана 

работна ръка. 

● Налице е остър недостиг в кадрово отношение за здравеопазването в Добрич. Трябва да се 

търсят начини, чрез целенасочени общински политики да бъдат привличани и задържани 

медицински кадри на територията на Общината.  

 

2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията 
 

2.4.1. Транспортна инфраструктура и пътна мрежа   

Общината има сравнително добри вътрешни и външни транспортни връзки, които  

осигуряват  достъп  до  морски  и  речни  пристанища,  Ро-Ро  терминали  и гражданско летище 

Варна, както и благоприятни транспортни връзки с Румъния. 

Град Добрич се обслужва основно от автомобилен транспорт. 

Пътната инфраструктура в града е с висока степен на изграденост, създава добри условия за 

автомобилен транспорт и има капацитета да поеме пътния трафик. Лошото състояние на пътната 

настилка влошава качеството на транспортните услуги.  

Поради равнинния характер на терена се е обособила ясно изразена радиалната 

транспортна структура с околовръстен път, за провеждане и преразпределение на транзитното 

движение (II-97) и второкласни пътища, включващи се към него, както следва: 

     §  II-29 – по тази връзка се осъществява движението между Добрич и Варна, който като 

център с най-голям потенциал в района естествено привлича и излъчва значителен обем пътувания. 

Пътят е важен, тъй като той е и връзка за достъп до АМ „Хемус“.  
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Πpeтoвapeнocттa нa път II-29 в участъка Дoбpич - Варна нaлaгa пpeдпpиeмaнe нa мepĸи зa 

нeгoвoтo paзшиpявaнe. Обсъждани са предложения за проектиране и строителство на още две 

ленти, което може да улесни регионалните връзки между двата областни центъра, да подобри 

мобилността в региона, да облекчи пътния трафик и да осигури по-висока степен на безопасност на 

движението. Проблемът с намирането на оптимално техническо решение и подходящо 

финансиране стои пред областните и общински ръководства с особена острота в продължение на 

над 10 години.  

Този второкласен път (в посока Варна-Аксаково-околовръстен път Добрич-Генерал Тошево-

Граница Румъния) осигурява възможна транспортна връзка на Пристанище Варна с района на 

Добруджа и с Република Румъния през ГКПП “Йовково” и допълва обслужването на Пристанище 

Балчик (“Морски пространствен план на Република България 2021-2035). Община Добрич вижда 

потенциал за решаване на този проблем, като ангажира повече заинтересовани страни за 

реализирането на съвместен проект с регионално значение.  Това би ускорило процесите на 

икономическо и социално сближаване на регионално ниво, като ще окаже благоприятно влияние 

върху развитието на бизнеса и създаването на нови работни места.   

§  II-71 – основна връзка към КК “Албена”. Пътният участък е изключително натоварен, 

особено в летния сезон. Достъпът до КК “Албена” по този път е свързан с преминаване през редица 

населени места, слизане в ниските части на с. Батово, последвано от остри завои. Това увеличава 

времето за пътуване, затруднява достъпа през зимния сезон на работещи в курортния комплекс, 

поради заледени пътни участъци и снегонавявания и невъзможността пътя да бъде поддържан от 

обслужващите звена при зимни условия.  

Обсъждан е вариант за изграждане на северна тангента, която ще скъси значително 

разстоянието между Добрич и Албена, ще избегне минаването през населени места и ще облекчи 

транспортния достъп. Значението на този път е изключително важно за развитието на туризма, за 

осигуряването на мобилност до туристически дестинации и решаването на проблемите изискват 

интегриран подход.  

§  II-27 – директна връзка към Балчик, който осигурява относително лесен и бърз достъп до 

неговото пристанище. Този път осигурява директна свързаност на пристанище Балчик с 

вътрешността на Добруджа, тъй като това пристанище е специализирано за обработката и износа 

на зърнени храни.  

Този второкласен път има ключова роля за вътрешно-регионалната свързаност на двата 

общински центъра - Добрич и Балчик. Характеризира се с интензивен и натоварен трафик на туристи 

от Румъния, особено в летния сезон. Регионът има силно развито земеделие, а това създава 

допълнителни проблеми с трафика от движение на специализирана селскостопанска техника в 

пикови часове. Това затруднява движението на хора от съседни малки населени места, пътуващи 

по тези направления.  

Третокласната пътна мрежа на територията на Община гр. Добрич обслужва трафик с 

локален характер и има само местно значение. 

В голяма част от пътищата пътните настилки са в незадоволително състояние, като това се 

отнася особено за ІІ-97 (северен и югоизточен обход на града), ІІ-27 на запад от околовръстния път 

(ІІ-97), ІІ-71 (посока Бранище), ІІІ-293, ІІІ-9701 и ІІІ-7105. 
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Железопътен транспорт 

През територията на общината преминава ЖП линия № 28 от гара „Разделна“ за Девня, 

Суворово, Вълчи дол, Добрич и Кардам, която на север пресича границата с Румъния при ГКПП 

„Йовково”,  свързвайки страната с Румъния, Украйна, Русия и други европейски държави. ЖП 

линията свързва общината с вътрешността на страната и черноморското крайбрежие. 

ЖП-линията е изграждана в периода 1910 – 1914 година, като територията на Общината 

обхваща участък с дължина 15,920 км. Линията е единична, неелектрифицирана. Железопътните 

съоръжения и устройства позволяват движение на пътнически и товарни влакове. Поради 

просрочените ремонти, състоянието на ЖП-инфраструктурата е незадоволително. Това влошава 

комфорта и безопасността на пътниците, увеличава експлоатационните разходи, времето за 

пътуване. В голямата си част осигурителните, комуникационните и енергийнозахранващите 

системи са остарели, на ниско технологично ниво, което влошава качеството на транспортната 

услуга, намалява нейното търсене и влошава ефективността. 

Изградената ЖП-инфраструктура на линията Разделна-Кардам позволява към нея да бъдат 

включени новоизградени индустриални ЖП-клонове, осигуряващи логистиката на стоки и товари. 

Въздушен и воден транспорт 

Близостта  на  град Добрич  до  Варна  (летище,  пристанище  –  45  км.)  и  град Балчик 

(пристанище - 36  км.)  прави  удобно  използването  на  въздушния  и  морския транспорт.  Значение  

имат  и  разположеното  в  близост  речно  пристанище  в Силистра и пристанищния комплекс Варна 

–Запад. 

Има известен нереализиран потенциал по отношение на въздушния транспорт – на  

територията  на  Община  град Добрич  има  старо  летище,  което  поради  слабо търсене  на  

подобен  тип  услуги  и  незадоволително  състояние  към  настоящия момент не е разработено и е 

неизползваемо. Територията е с потенциал и реални  възможности  за  развитие  на  логистичен  

център  с  интермодален терминал. 

Улична мрежа 

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености и 

наличие на железопътна линия, като схемата на града е радиално-кръгова с елементи на свободна 

или правоъгълна в отделни райони. Улиците от главната улична мрежа са много добре 

структурирани във функционално отношение и изградени съобразно техническите параметри за 

отделните улични класове.  

Около централната градска част е изграден вътрешноградски ринг от висококласни артерии, 

към който радиално са насочени артерии, поемащи входящо-изходящото движение и 

осъществяващи връзки с пътищата от републиканската пътна мрежа. По този начин се създава 

възможност за ясна функционална класификация на главната улична мрежа с низходяща градация 

от външният околовръстен ринг към вътрешността на града. 

 

Главната улична мрежа се класифицира, както следва: 

     Градски магистрали ІІ-ри клас (с прекъснат режим на движение) 

-  Бул. „3-ти  март” от околовръстен път до бул. „Добричка  епопея”. Булевардът има две платна за 

движение с по 7,50 метра широчина (на отделни участъци до 7,30 метра) със средна разделителна 

ивица;  
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-  бул. „Добруджа” (от околовръстния път до  бул. „Добричка  епопея”  и  от входа  от  гр. Балчик  до  

бул.  „Русия”  (има  две  платна  за  движение  с  променлива широчина – от 7,50 метра до 10,50 

метра със средна разделителна ивица); 

- бул. „25-ти септември” от входа от гр. Варна до кръстовището с ул. „Батовска” и от входа от с. 

Дуранкулак до кръстовището с ул. „Ген. Стефан Попов” - има две платна за движение с по 7.50 м 

широчина и средна разделителна ивица. 

 

Районни артерии ІІІ-А клас: 

- Улиците  от  вътрешния  ринг – булевардите  „Добруджа”, „3-ти  март”, „25-ти септември”  и  

бул.”Русия” – всички с по две платна за движение със ширина по 7.50м. и средни разделителни 

ивици. 

 

Районни артерии ІІІ Б клас: 

- Ул. „Батовска”, ул.”Ген.Стефан Попов”. 

 

Главни улици ІV клас: 

- Ул. „Отец Паисий” в участъка от бул. „Добруджа” до бул. „25 септември” (тук е включена и малка 

част от ул. „Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 до 10,50 метра широчина; 

- Ул. „Сан Стефано” - едно платно с 10,50 метра широчина;  

- Ул. „“Васил Левски” от ул. „Сан Стефано” до ул. „Цар Петър”, едно платно с 8.50 м. широчина.  

- Ул. „Цар Петър” - едно платно с 8,00 метра широчина.  

- Ул. „Гоце Делчев” от ул. „Батак” до бул. „Русия”; 

- Ул. „Батак” от ул. „Отец Паисий” до ул. „Гоце Делчев”; 

-  Улици  „Никола  Петков”,  „Генерал  Георги  Попов”, „Хр. Ботев”,  „Опълченец Димитър  Ковачев”,  

„Л. Попов”,  „Ангел  Стоянов”,  „Поп  Богомил”,  „Войвода Димитър Калъчлията”, „Войнишка”, „Хан 

Тервел”, ”Гоце Делчев”. 

 

Второстепенната улична мрежа включва събирателните улици V клас и обслужващите 

улици VІ клас. 

Общата дължина на уличната мрежа в ЦГЧ е 36,100 км., а на главната улична мрежа –около 

14.600 км. Главните улици имат необходимата плътност според Наредба № 2, която трябва да бъде 

3-4 км/км2, или със средно разстояние между тях от 650 до 500 м. При обща площ за ЦГЧ на Добрич 

от 228 ха (2,28 км²) и обща дължина на главните улици 14,6 км., плътността е 6,4 км/км2, което е 

значително над нормативните  изисквания и е много добър показател за  нивото на достъпност от 

автомобили. 

Правени са ремонти и реконструкции, но всички градски артерии и главни улици са 

изградени преди повече от 25-30 години и експлоатационният им срок отдавна е изтекъл.  Главните 

входящо-изходящи улици и булеварди (градски магистрали ІІ клас) се явяват  естествено 

продължение на републиканските пътища от околовръстния път към центъра на града. Те са с 

достатъчен габарит за провеждане на трафика и довеждат движението до централната градска част. 

Това създава проблеми с достъпността, засилен трафик и произтичащите от това проблеми 

(замърсяване на въздуха, риск от повишаване на ПТП, намалена мобилност и др.). 



Стр.  76 
 

През изградената на територията на град Добрич транспортно-комуникационна  система  се 

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се  осъществява изцяло  по 

външния ринг от околовръстни пътища. 

 

Пешеходно и велодвижение 

Пешеходното  движение  се  осъществява  по  наличната  улична  мрежа  – по тротоарите  (и 

по-често по пътните платна), по пешеходни алеи в парковете, местата за отдих  и  развлечение,  в 

обособени пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното 

движение. 

Добрич разполага с една  от  най-големите  обособени  зони  за  пешеходно  движение  в  

центъра на града, която е възстановена в предните няколко години и в момента се използва активно  

за  рекреация. Пешеходното движение в кварталите обаче не е достатъчно добре организирано. На 

места е затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали 

автомобили, намаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното 

ситуиране на спирките, лошата осветеност и обезопасеност на районите. 

Развитието на велосипедните трасета на територията на общината е символично. В 

повечето случаи те са пренебрегнати при развитието на транспортната инфраструктура, за  сметка 

на приоритетно разрастващата се автомобилна инфраструктура. Липсва адекватна велоалейна 

мрежа, която да осигури нуждата от този тип мобилност в градска среда. 

Община  Добрич  разполага  със  „Схема  за  организация  на велосипедното движение в 

градските и крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и приета на Общински 

експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ). От анализа на актуализираната схема за 

организация на велосипедното движение може да се заключи, че предложените трасета следват 

радиално-кръговата ориентация на  уличната  мрежа.  Те са класифицирани условно по 

предназначение и степен на важност. Главните велосипедни трасета имат радиална ориентация и 

осигуряват достъп от центъра към  периферията  на  града.  В зоните с  публични функции, 

социалната зона и бизнес-зоната е предвидена мрежа от маршрути, която отвежда към главната 

велоалейна мрежа. Маршрутите в обособените зони са класифицирани според предназначението 

си - за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за спорт и тренировки. Предвидени са и 

междуселищни веломаршрути. Обозначени са местата на специални велоцентрове и зони, 

велокръстовища и велоподлези. Те трябва да бъдат разглеждани като предложение за развитие на 

главна велоалейна мрежа. Реализираната велоалея в обособената зона в централната градска  част  

е  крайно  недостатъчна  за  обслужване  на  гражданите  и  за осъществяване  на  техния  достъп  до  

публични  и  административни  услуги.  От друга  страна  изграждането  на  велоалеи  в  зоните  с  

преобладаващ  социален характер,  където  по  отношение  на  транспортното  обслужване  има  

най-много проблеми, пък би довело до максимизиране на ефекта поради факта, че ще бъде 

обслужена най-голяма част от активното  население  на  града.  Предвид  специфичните особености 

на града, е необходимо в бъдеще така предложената велоалейна  мрежа  да  се  сгъсти  и  уплътни. 

Необходимо  е  да  се  предвидят  и разработят, и съответните технически проекти за изграждането 

на конкретните велоаейни трасета. Изграждането им би допринесло в значителна степен за 

подобряване на градската мобилност, облекчаване на проблемите с трафика и задръстванията по 
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уличната мрежа, за намаляване на въглеродния отпечатък на транспорта, подобряване на 

параметрите на въздуха и др. 

Паркиране 

Паркирането се извършва преди всичко по уличните платна. Наблюдава се безразборно  

паркиране  в  активните  ленти  за  движение,  което  намалява допълнително  пропускателната  

първостепенната  улична  мрежа  Специално построени паркинги има единствено в централната 

градска част, които обаче са крайно  недостатъчни  и  не  удовлетворяват  потребностите  от  

паркиране.  В кварталите със социални функции се забелязва тенденция при благоустрояване на 

междублоковите пространства да се обособяват нови паркоместа или гаражи съгласно действащ 

ПУП. 

Паркирането в ЦГЧ е с голямо търсене. Поради радиално-кръговата структура и  публичния 

характер на предлаганите услуги, тя привлича големи количества трафик. Организацията и контрола 

на паркирането към момента са недостатъчно ефективни и е необходимо да бъде извършено ново 

проучване, след  анализ  на  ПУП,  въз  основа  на  който  да  се  предприемат  мерки  при 

необходимост  за  решаване  на  проблемите,  свързани  с  паркирането: изграждане на буферни 

паркинг-зони; подобрен достъп до ЦГЧ; дигитализирани системи за контрол на трафика; въвеждане 

на нова организация на движение и зониране на местата за паркиране (обособяване на „синя зона“, 

„зелена зона“, „жълта зона“ и др.). 

 

Организация на движението и пътно –транспортни произшествия 

Съгласно данни от ОУП, в град Добрич има изградени 20 кръстовища със светофарни уредби 

и пешеходни пътеки. Светофарните уредби работят с твърд цикъл на управление на сигналите, т.е. 

липсва  адаптивно  регулиране  на  движението  съобразно  неравномерното дневно,  седмично  и  

месечно  натоварване. 

Няма централизирана система за управление и/или контрол на трафика. Няма 

видеонаблюдение или каквито и да е  транспортни  детектори,  както  по  отношение  на  контрола,  

така  и  с  цел управление на движението. 

Действащата  организация  на  движението не е достатъчно  ефективна и е наложително тя 

да бъде осъвременена, за да се подобри мобилността в градски условия по устойчив начин. Няма 

въведени или реализирани интелигентни транспортни системи. 

 

Градски транспорт и транспортни схеми. Политики за безопасност на движение по 

пътищата 

Транспортът има ключово значение за развитието на всяко съвременно общество, като 

средство за икономическо развитие и условие за постигане на целите за социална и регионална 

кохезия. С развитието на градовете и градската инфраструктура, нуждите от транспорт се 

увеличават, като нарастват и изискванията към тяхното качество и обвързаност с политиките за 

устойчивост. Градският транспорт е важен елемент от плановете на Европейската комисия за 

устойчив интелигентен растеж, преход към нисковъглеродна икономика и устойчивата градска 

мобилност.  

Местните политики за развитието на градския транспорт следват европейски и национални 

политики, основани на основните принципи за: 
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● Балансирано развитие на всички компоненти на транспортната система;  

● Елиминиране на тесните места в инфраструктурата;  

● Поставянето на потребителите на обществени транспортни услуги в центъра на внимание 

на местните политики;  

● Управление на последствията от процесите на глобализацията.   

Действията на Община Добрич са насочени към предоставяне на качествени обществени 

транспортни услуги, подходяща инфраструктура и среда, която да отговори в максимална степен на 

очакванията и потребностите на потребителите на тази услуга.  

Доколкото транспортната система е съвкупност от инфраструктурни елементи на градската 

среда за предоставяне на услуги за достъпност и свързаност в рамките на определена територия, 

то нейната добра изграденост предполага по-добро качество на живот за жителите на общината, 

по-интелигентен и устойчив растеж и преход към ресурсно-ефективна икономика.  

Действащата общинска транспортна схема на Община град Добрич се нуждае от 

актуализация, тъй като е с дизайн и качество, които не осигуряват добро покритие на територията, 

не са ефективни (дублиращи се в голямата си част), не отговарят на реалните потребности на 

населението от вариантност при избора на придвижване, не отразяват настъпилите промени в 

териториален и икономически аспект. Все още има необслужени територии от жилищните зони, 

голяма част от Промишлена зона „Север“ и Промишлена зона „Запад“.  

С Решение № Д71988/10.11.2020 година на Кмета на Община Добрич е обявена обществена 

поръчка за „Актуализация на общинската транспортна схема на Община град Добрич“, в рамките 

на която са предвидени за изпълнение следните дейности:  

Събиране и анализ на базова информация за текущото състояние, включително:  

1. Преглед на транспортните политики и нормативната уредба, определяща предоставянето на 

градски транспорт в Община Добрич;  

2. Преглед на социално-икономическата среда;  

3. Анализ на нуждите на заинтересованите страни;  

4. Преглед на съществуващото състояние на системата на ГТ в Община Добрич.  

 

Изготвяне на актуализирана транспортна схема на Община град Добрич, включително:  

1. Анализ на услугата (мрежа, разписания, система за информация на пътниците);  

2. Транспортно моделиране – нулев сценарий;  

3. Планиране на маршрутната схема;  

4. Разработване на 2-3 алтернативни варианта на маршрутни схеми:  

4.1. Изработване на концепция за разписанията за всеки мрежови вариант;  

4.2. Транспортно моделиране на всички мрежови варианти;  

4.3. Планиране на разписанията.  

5. Изработване на подробни разписания за избрания сценарий: 

5.1. Финализиране оформлението на мрежата (маршрути, линии, варианти);  

5.2. Определяне на честотите за всяка линия и период от деня, за делнични и празнични дни, 

за предпочитане на удобни за пътниците разписания по посока на часовниковата стрелка 

(циклични); 

5.3. Определяне на ключовите точки на трансфер;  
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5.4. Съобразяване с важни специфични нужди;  

5.5. Оптимизиране на разписанията.    

6. Изработване на карти за новата маршрутна схема;  

7. Регулиране на разписанията въз основа на опита и обратната връзка.  

8.  Организиране и провеждане на дискусии със заинтересованите страни и публично обсъждане 

на предложението за актуализация на транспортната схема на Общината.  

Като част от проблемите на транспортното обслужване с масов обществен превоз на 

територията на общината, могат да бъдат посочени неефективната честота на превози и 

неспазването на автобусните разписания; незадоволителната степен на чистота, комфорт и 

сигурност на превозните средства. Това води до непривлекателност на градския транспорт, 

стимулира все по-нарастващото използване на лични автомобили в градски условия, увеличаване 

на автомобилния трафик и задълбочаване на екологичните проблеми: завишени нива на вредни 

емисии, допълнително шумово натоварване, запрашеност. Липсват системи за управление и 

контрол на трафика и за предоставяне на информация на пътниците в реално време.  

В процес на реализация е Проект BG16RFOP001-1.011-0007-C01 „Развитие на интегрирана 

система на градския транспорт на Добрич“, част от ИП за реализиране на ИПГВР, финансиран по ПО 

1 на ОПРР 2014-2020 г. В рамките на този проект се очаква: 

● Да се подобри качеството на пътуванията по маршрутите на част от линиите на градския 

транспорт, осигуряващи бърз достъп до важни обекти за областта - най – голямото здравно 

заведение МБАЛ Добрич, Териториално митническо управление, Езикова гимназия "Гео 

Милев" , ОУ "Стефан Караджа", Център за психично здраве "Д-р П. Станчев", Регионална 

здравна инспекция и други, чрез рехабилитация на бул. „Добричка епопея“, който се явява 

естествена вътрешноградска връзка и връзка между пътни направления Силистра – Балчик 

и Шумен - Варна.  

● Опазване на околната среда чрез подобряване характеристиките на превозните средства, 

обслужващи три линии на обществения транспорт – замяна на дизеловите превозни 

средства с нови, екологични електробуси; 

● Да  се подобри  безопасността на средата чрез обновяване на спирките приоритетно по бул. 

„Добричка епопея“, натоварените спирки по линиите, обслужвани от електробусите и 

спирките с натоварен пътникопоток в централната градска част; 

● Да се подобри безопасността на движение чрез подмяна на остарялата и амортизирана 

светофарна система с модернизирани средства за регулиране на трафика на кръстовищата 

с цел осигуряване на приоритет на масовия градски обществен транспорт, на превозните 

средства за неотложна помощ, намаляване на транспортните задръжки, улесняване на 

трафика, настройка според сезонната периодичност на натовареността;  

● Да се подобри  качеството на транспортното обслужване чрез внедряване на електронна 

система за информация по спирките в централна градска част и осъществяване на контрол 

на движението на всички превозни средства от масовия градски обществен транспорт 

(МГОТ).  

● Разширяване на изградената инфраструктура за велосипеден транспорт и обособяване на 

самостоятелни велоалеи с двупосочно движение извън централна градска част.  
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През последните 15 години е отчетено намаление над 20 % на използването на обществения 

транспорт като форма на придвижване, за сметка на придвижването с личен автомобил. Делът на 

велосипедното движение е незначителен, поради липсата на подходяща, безопасна 

инфраструктура. Ходенето пеша остава с постоянен дял (10 %), поради  необезопасеността на 

тротоарите и местата за движение. 

ПТП пряко зависят от действащата организация на движение, като основната част от тях са 

с фатален край за пешеходци. Критичните места са автобусни спирки, пешеходни пътеки и места за 

пресичане на пешеходните потоци в близост до административни, търговски и здравни 

учреждения. Това налага да се обърне специално внимание за обезопасяване на зоните с активно 

пешеходно движение в близост до обекти от общоградско значение, както и преосмисляне на 

цялата Схема/План за организация на движението. 

Община град Добрич следва да преосмисли политиките за развитие на региона, като 

интегрира в тях концепцията за устойчива градска мобилност. Стъпка в тази посока са налични 

мерки в Плана за действие за управление на енергията и изменението на климата до 2030 година. 

Наличието на планов документ за устойчива градска мобилност и хармонизирането му с 

програмни документи и политики ще добави стойност на стратегическото планиране в рамките на 

региона. По този начин ще могат да бъдат анализирани и оценени местните транспортни проблеми 

и предизвикателства, ще се идентифицират ефективни и екологосъобразни мерки за преодоляване 

на предизвикателствата, ще се подобри качеството на живот на хората.  

Понятието градска мобилност се отнася до възможността за лесно придвижване на хората 

между различни точки в градовете или градските региони с помощта на наличната транспортна 

мрежа и услуги. Съществуват много фактори, които влияят върху устойчивата градска мобилност 

(УГМ), като: демография, земеползване, управление, наличие на обществен транспорт, използване 

на автомобили и местната икономика.  

Предвид въздействието на градската мобилност върху икономическия растеж и околната 

среда, ЕС насърчава изграждането на такава градска мобилност, която да е устойчива. Това 

означава разработване на стратегии за преминаване към по-екологосъобразни и по-устойчиви 

видове транспорт, например ходене пеша, каране на велосипед, обществен транспорт и нови 

форми на използване и притежаване на автомобили. [17]    

[17]  Съобщение от Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и 

социален комитет и Комитета на регионите: „Заедно към конкурентоспособна градска мобилност с 

ефективно използване на ресурсите“, COM(2013) 913 final. 

Градската транспортна инфраструктура и мобилност е постоянно и динамично развиваща 

се материя. Структурните промени на средата и средно- и дългосрочните цели, адаптацията на 

градските планове и стратегическите приоритети, еволюцията на обществените нужди и нагласи, 

навлизането на технологии и иновации – всички те са важни компоненти от формулата и ключови 

фактори при формиране на начина по който (трябва да) изглежда и работи съвременната градска 

инфраструктура. 

Въпреки изпълнената със специфики турбулентна среда и постоянните процеси по 

преосмисляне и трансформация на градската мобилност, фундаментите остават непроменени – 

достъпност, ефективност, устойчивост, еко-съобразност, гъвкавост, безопасност, а и все по-важен 

приоритет – чистота. Моделите на управление на съществуващата и принципите при планирането 
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и изграждането на бъдещата градска транспортна инфраструктура трябва да следват именно тези 

приоритети. За постигането им няма еднозначна формула и различните градове имат различен 

подход, като основният инструментариум на градските лидери е гъвкаво финансиране и 

интегрирани капиталови структури, модерен подход при планирането и реализацията на 

инфраструктурни проекти и умни решения и технологии при управлението и експлоатацията им, а 

крайната цел – по-мобилни градове и по-достъпна градска среда.  

 

Основни изводи от анализа:  

Улична мрежа и транспортна достъпност 

● Степента на изграденост на уличната мрежа е задоволителна; 

● Състоянието  на  уличните  настилки  е  незадоволително  и  лошо;  

● На някои важни улици няма, или са в незадоволително състояние тротоарните настилки. 

● Големият  капацитет  на  съществуващите  градски  магистрали  създава предпоставки  за 

достъп  на тежкотоварно движение, което натоварва трафика, намалява пропускателната 

способност на УМ и понижава безопасността. В този смисъл е наложително регламентиране 

на това движение с организационни мерки; 

● Замяната на съществуващите кръстовища (където е възможно и аргументирано) с кръгови 

кръстовища, с цел облекчаване на трафика; 

● Липсва паркинг-политика. Съществуващите места за паркиране не решават, а задълбочават 

проблемите с достъпа, особено в ЦГЧ; 

● Липсва план за устойчива градска мобилност;  

● Поддържането на уличните настилки е функция от състоянието на подземните 

комуникации. Това изисква интегриран технически подход при решаване на проблемите, с 

активното участие на всички заинтересовани страни – собственици и ползватели на 

комуникационните съоръжения и мрежи (В и К, електроизграждане, ИКТ и др.).  

 

2.4.2. Водоснабдителна и канализационна мрежи  

Водоснабдяване 

Град Добрич е с изцяло изградена водоснабдителна система, която е изградена като 

сключена система. Населението на града е обхванато и на 100 % получава вода от водопреносната 

мрежа. С малки изключения, на 100 % се обезпечават с вода и действащите фирми от 

производствения сектор и услугите/ само частично някои от тях имат собствени водоизточници и 

не са абонати на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД. 

Водоснабдителната система за питейна вода на град Добрич е изцяло от подземна вода, 

добивана в 43 бр. сондажни кладенци, които се захранват от горният сарматски и дълбокият малм 

- валанжски водоносни хоризонти. Обособени са 7 бр. водоснабдителни групи: „Приморци“; 

„Магистрална мрежа“(водовземания и помпени станции, подаващи вода по магистралата (Шабла-

Македонка-Добрич); „Богдан“; „Одринци“; “Рилци“; „Алмалий“; “Батово“. Средно – дневното 

произведено количество вода е около 570 л/сек при стабилен режим на водоизточниците. 

Количествата се добиват чрез помпени агрегати и се доставят до града с помпени и хидрофорни 
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станции. Добивът на вода е свързан с огромен разход на електроенергия, но с алтернативни 

водоизточници град Добрич и областта не разполагат. 

Обеззаразяването на суровата подадена вода се осъществява чрез хлориране в основните 

помпени станции, с което се привежда към показателите за питейна вода. Водоснабдителни групи 

подават питейна вода до напорните резервоари и разпределителната мрежа на град Добрич. 

Общата дължина на разпределителната мрежа на град Добрич е 259 км. 

През програмния период 2014 – 2020 г. са осъществени няколко проекта по водоснабдяване 

в град Добрич. 

Най-значимото финансиране приключва през 2020 г. след успешно изпълнение на проект 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I” за подобряване на 

водния сектор на Добрич, по който са положени 83 км. нови водопроводи, 6.6 км канализационна 

система и е реконструирана пречиствателната станция. Финансирането е по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 – 2020 г.” на стойност 109 725 200,18 лв. В резултат от изпълнение на проекта 

количествата подавана за град Добрич питейна вода са спаднали с 47% след подобряването на 

системата. Водоподаването вече е на много по-високо ниво, има редовно налягане за всички 

потребители, водата е с по-добри показатели. 

През периода са изпълнени още два проекта за водоснабдяване – единият на стойност 73 

791, 54 лв. за реконструкция на водопровод по ул. "Генерал Колев" в участъка от бул. "Трети март" 

до к-с "Русалка", финансиран от община град Добрич, а другия на стойност 253 603,64 лв. за 

възстановяване корекцията на река Добричка в участъка от околовръстен път (посока с. Богдан) до 

включване на приток Сердика и възстановяване на мостово съоръжение над коритото на река 

Добричка по ул. Любен Каравелов, финансиран от фонд „Солидарност” на Европейския съюз. Като 

резултат от двата проекта се отчита предоставяне на по – качествени ВиК услуги и намаляване 

загубите на вода. 

Град Добрич бе сред градовете с най-висока загуба на питейна вода - над 80%. Извършените 

дейности и реализирани инвестиции в периода 2015 - 2020 г. за подмяна на ВиК инфраструктурата 

по същество решиха един от най-наболелите проблеми на Добрич с качеството на 

водоснабдяването. 

  

Съоръжения за пречистване на питейна вода 

“Водоснабдяване и канализация Добрич” АД не притежава и не експлоатира 

пречиствателните станции за питейни води (ПСПВ). 

 

Канализационна мрежа 

Канализационната мрежа на гр. Добрич е изградена от един основен Главен колектор I, 

единадесет събиратели и второстепенна мрежа с обща дължина 210 км., включително и 23 км. 

дъждовна канализация. Диаметрите на тръбите са от ф200 до ф800/1200. По-голямата част от 

мрежата е изградена от бетонови тръби, а има и лети профили. Дължината на отвеждащия колектор 

е 10 км., а диаметъра му е 2000 мм. 

Основата на канализационната мрежа на град Добрич е Главен колектор І, който започва с 

кръгли бетонови тръби с диаметър 400 мм в западната част на града и обхожда по – голямата част 

от града, след което преминава в отвеждащия колектор към реконструираната ПСОВ. 
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Към Главен колектор I или към 3-те канализационни помпени станции отвеждат и заустват 

водите си и основните събиратели от I до IX. Те създават гръбнака на канализационната мрежа в 

града. Към тях насочват и заустват водите си второстепенните улични профили, които са изградени 

основно с бетонови тръби с диаметри от 200 до 400 мм. 

В канализационната мрежа на град Добрич работят три канализационни помпени станции 

Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за повдигане и заустване на отпадъчните води в ниските 

точки в града, в основните събиратели. Общото състояние на станциите е сравнително добро. 

В гр. Добрич изградеността на канализационната система е около 97 %, като канализация 

до 2020 г. не е била изградена само в квартал Рилци. 

През периода 2014 – 2020 г. са изпълнени 2 проекта за канализация в града. През 2015 г. от 

средства на община град Добрич е извършена реконструкция на канализация по ул. "Генерал 

Колев" в участъка от бул. "Трети март" до к-с "Русалка". През 2017 г. са извършени "Строително-

монтажни работи (СМР) по изграждане на улична канализация по улици "Разлог" и "Вежен" в град 

Добрич." Двата проекта са на обща стойност 375 537,70 лв. В процес на изпълнение е трети проект 

стартирал през 2020 г. за изграждане на битова канализация в кв. Рилци, гр. Добрич. Стойността на 

проекта е 1 971 310,53 лв. 

Пречистване на отпадъчни води 

Отпадъчните води от канализационните системи на населените места се пречистват в 

Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), като 97 % от населението на града е включено 

в ПСОВ. Няма точки на заустване без пречистване. 

В рамките на проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - 

фаза I”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” през 2018 г. стартират 

строително – монтажните дейности по реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за 

отпадъчни води (ПСОВ) на град Добрич. Станцията се намира на 7.5 км северозападно от град 

Добрич, в землището на село Врачанци, върху площ от 9,96 ха.  Пречистените води от ПСОВ се 

заустват в Добричка река чрез открит бетонен канал (175 x 175 cm). 

Реконструираната ПСОВ е проектирана и изградена с хидравличен капацитет 24 000 

куб.м/ден и капацитет на биологично пречистване 112 000 еквивалент жители. Нейната надеждност 

се гарантира от съвременни съоръжения от ново поколение и пълна автоматизация на 

технологичните процеси. 

В рамките на реконструкцията на ПСОВ е извършено проектиране, строителство, монтаж на 

оборудване и обучение на експлоатационния персонал, чрез прилагане на най-добрите инженерни 

практики за гарантиране на екологосъобразно управление на отпадъчните води. 

Новата станция на Добрич разполага с модерни съоръжения за усвояване на отпадъчния 

продукт. В процеса на третиране на утайката се произвежда газ метан, а посредством генератори - 

електрическа енергия, с която се покриват част от енергийните нужди на станцията. 

Извършен е основен ремонт на лабораторията, където се осъществява ежедневен контрол 

на пречистената отпадъчна вода, чрез автоматична пробовземаща станция на изход. Въведена е 

пълна диспечеризация и автоматизация за обезпечаването на надежден мониторинг и лесна 

експлоатация на всички технологични процеси. През 2020 г. гр. Добрич вече разполага с 

екологосъобразна и модерна станция за пречистване на отпадъчните води, проектирана и 
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изпълнена съгласно най-добрите инженерни практики, в пълно съответствие с екологичните 

стандарти. 

Оползотворяването на утайките от ПСОВ 

Веднъж годишно от ПСОВ – Добрич се правят анализ на утайките от акредитирана 

лаборатория. Има сключен договор за основно охарактеризиране на стари утайки от ПСОВ-Добрич. 

Използвани методи за третиране на утайките 

ПСОВ - Добрич: има 2 броя калоуплътнителя /Силно амортизирани/ и 3 броя метантанкове 

/два от които се използват като открити изгниватели/ и 40 броя изсушителни полета. 

Инвестиции в собствени активи 

Предвидените инвестиции в собствени активи за периода 2017-2021 г. са балансирани и са 

общо в размер на 417 хил.лв. и са насочени основно за придобиване на нови и капиталов ремонт 

на съществуващите автомобили, специализирана механизация и друго специализирано 

оборудване и една малка част са предвидени за ремонт на сграден и технически фонд на 

дружеството. 

 Инвестиции в публични активи 

Предвидените инвестиции в публични активи за периода 2017-2021 г. са в размер на 11 мил. 

лв. Основното направление на инвестиционната програма е насочено към намаляване на загубите, 

като очаквания ефект е за първите две години да се постигне намаляване с 10% на добитите водни 

количества спрямо базовата година. 

Водоснабдяване и канализация гр. Добрич 

Изводи: 

● Реализирани големи проекти в областта на водоснабдяването и канализацията е периода 

2014 – 2020 г. 

● Подменена част от водопроводната мрежа в града; 

● Стартирал проект за битова канализация в кв. Рилци, единствения квартал без канализация 

до 2020 г. 

● Реконструирана и разширена Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на град 

Добрич. 

● В резултат от изпълнение на проекта количествата подавана за град Добрич питейна вода 

са спаднали с 47% след подобряването на системата. 

Проблеми: 

● Висока цена на водата, поради начина ѝ на добиване от подземни източници. 

● Голям процент загуби на вода в сравнение с други части на страната. 
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2.4.3. Енергийна мрежа. ВЕИ и енергийна ефективност  

Енергийната инфраструктура на град Добрич е представена от следните точкови и линейни 

елементи на електроенергийната система: 

● 3 броя подстанции с напрежение 20 kV; 

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

консуматори на енергия); 

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

● 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV; 

● Голям брой трансформаторни постове (прибл. 400 бр.) 20/0.4 кV. 

 

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

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

"Добрич" и подстанция "Нона". 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два 

електропровода 110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропровод 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал 

Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 

През града преминава въздушен пръстен от електропроводи 110 кV, свързващ подстанция 

"Добрич", подстанция „Фаворит“ и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по 

суходолията до бул. "Русия". 

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС 

"Болницата", ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". 

Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя възлови (заводски) подстанции 

20 кV. 

На територията на община град Добрич функционират 400 броя трансформаторни постове 

20/0.4 кV, с обща инсталирана мощност 282,7 MVA. Разпределителната мрежа 20 V в зоната за 

обитаване е кабелна, а в градския център е изграден колектор. 

„Електроразпределение Север“ ЕАД е електроразпределителното дружество, осигуряващо 

електроснабдяването на територията на гр. Добрич. 

Собственост на „Енерго – про Мрежи“ ЕАД са 313 броя трансформаторни постове с 388 броя 

трафомашини и приблизителна мощност 252,7 kVА. Голяма част от съществуващите 

трансформаторни постове в ПЗ „Север“ и ПЗ „Запад“ не са собственост на 

електроразпределителното дружество, а на частни физически и юридически лица. 

На територията на град Добрич има изградена фотоволтаична електрическа централа 

„Добрич“ с обща инсталирана мощност 14 MW. Включена е към електропреносната мрежа. 

 

Проблеми: 

● Дългогодишен проблем е осигуряването на битовите товари – съществуващи и 

перспективни, поради недостатъчните преносни възможности на линиите и схемата на 
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разпределителната мрежа 20 kV. Общата трансформаторна мощност в трансформаторните 

постове е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена. 

Това изисква при бъдещи планирания на застрояването на голяма част от жилищните 

квартали на Добрич да бъдат предвидени за изграждане нови трансформаторни постове, 

които да осигурят надеждност на захранването и безпроблемното присъединяване на нови 

абонати. 

● Съществуващата електроснабдителна мрежа обхваща територията на целия град. В голяма 

част на жилищните квартали мрежата е сравнително нова и с достатъчни възможности да 

поеме и допълнителни електрически товари. Проблемни са участъци в кварталите ЖК 

„Иглика“, ЖК „Изгрев“ и отчасти ЖК „Запад“, където броят на трансформаторните постове е 

недостатъчен, захранващите линии са предимно въздушни, амортизирани, с малки сечения 

на проводниците и разстоянията до консуматорите са големи. Това е често причина за ниски 

нива на напрежението до крайните потребители. 

По данни на ОУП – Добрич, товарът за битови нужди на град Добрич е 55.54 MW, при средна 

годишна използваемост 2000 часа и потребление 111.0  GWh/год. Изчисленията са извършени при 

следните допускания: население 80 000 души; брой домакинства 34282; индивидуален товар 6 

kW/домакинство; коефициент на едновременност 0,27; изчислителен товар 55537 kW. 

Цялостната реконструкция на уличното осветление с по-ефективни осветители значително 

намалява необходимите за целта електрически товари. 

 

 Газоснабдяване 

От 2000 г. стартира изграждането на газоразпределителната мрежа на град Добрич. 

Дружеството, което притежава Лиценз за тази дейност е “АресГаз” ЕАД. То е основано през 

1993 година, като започва да развива дейност в газовия сектор от 1994 година. Към настоящия 

момент то е едно от най-големите енергийни предприятия в България в сектор “Енергетика - 

Природен газ”. Основният предмет на дейност е изграждане и експлоатация на 

газоразпределителни системи, пренос, разпределение и снабдяване на природен газ. От 2001 г. 

дружество “АресГаз” ЕАД има издаден конкретен Лиценз за територията на Община град Добрич. 

През 2008 г. Община град Добрич е включена в обхвата на Лиценза за обособена територия 

“Добруджа”. 

От 2001 г. започва поетапно изграждане на газоразпределителната мрежа (ГРМ) на Община 

град Добрич. Захранването на ГРМ се осъществява от автоматична газорегулираща станция (АГРС) 

град Добрич, която е собственост на “Булгартрансгаз” ЕАД. Гръбнакът на газоразпределителната 

мрежа за града са двата клона, съответно - Клон 1 и Клон “Маяк”, които се захранват директно от 

АГРС. 

Към настоящия момент газоразпределителната мрежа в град Добрич е с обща дължина от 160 

км. Обектите, които са газоснабдени, могат да се специфицират по следния ред: 

● частен сектор - 5000 домакинства; 

● сектор индустрия - всички производствени фирми; 

● обществен сектор - всички сгради с административно предназначение; 

● сгради общинска собственост - газоснабдени са всички детски ясли, детски градини, училища, 

социални и здравни обекти и административни сгради. 
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Използването на природен газ като основен енергиен източник има положителен финансов 

аспект. Възвръщаемостта на инвестицията от новоизградена газова отоплителна инсталация е 

максимално кратък, сравнен с други енергийни източници. В екологичен план отделените 

парникови газове при използването на природен газ са три пъти по-малко в сравнение с 

електрическата енергия, и значително по-ниски спрямо използването на течни горива и въглища. 

  

Използване на енергия от възобновяеми източници 

В съответствие Директива 2001/77 на ЕС в подкрепа на произведената електроенергия от 

ВЕИ, основавайки се на пазарните механизми, в Закона за енергетиката са предвидени мерки за 

поощряване и устойчиво използване на ВЕИ. Освен това в Закона за енергията от възобновяеми 

източници ясно са разписани отговорностите и задълженията на органите на държавната власт и 

органите на местното самоуправление.  

Използването на енергия от възобновяеми източници може да играе ключова роля за 

постигане на дългосрочните цели за икономическо и устойчиво развитие на местно ниво. Община 

град Добрич разработва и прилага политики, които отговарят на все по-нарастващата необходимост 

от ефективно използване на енергийните ресурси, повишаване на енергийната ефективност и 

ограничаване на отрицателното въздействие върху околната среда в резултат от употребата на 

изкопаеми горива.  

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ, Община град Добрич е разработила 

Краткосрочна Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива за периода 2020-2024 г. Програмата е приета от Общински съвет с Решение № 5-

27/28.02.2020 година.  

Целите на общинската Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми 

източници и биогорива 2020-2024 са обвързани със стратегическите цели на Националния план за 

действие за енергията от възобновяеми източници, Националния план за сгради с близко до нулево 

потребление на енергия 2015-2020, както и с действащи към момента на разработването ѝ планови 

документи на местно ниво: ИПГВР 2014-2020; ОПР 2014-2020; Общинска енергийна програма 2020-

2024, която е част от Стратегията „Енергийно устойчив Добрич 2030“ (разработена в съответствие с 

изпълнението на ангажиментите на Общината по Европейската инициатива Covenant of Mayors).  

Изграждането на инсталации за оползотворяване на енергия от възобновяеми източници в 

жилищните сгради е допустима мярка както в сега действащата Национална програма за ЕЕ на 

многофамилни жилищни сгради, така и в планираната Програма за енергийна ефективност в 

сграден фонд, която ще бъде изпълнявана в рамките на Механизма за възстановяване и 

устойчивост.  

Общината провежда целенасочена политика за устойчиво използване на енергията от 

възобновяеми източници. Тя е свързана с усилията в посока на надеждно и съобразено с 

изискванията на околната среда енергоснабдяване, към увеличаване дела на енергията, 

произведена от възобновяеми източници, което от своя страна ще доведе до: 

● увеличаване на енергийната независимост; 

● намаляване вноса на горива; 

● подобряване сигурността на енергоснабдяването; 
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● постигане на националните цели чрез изпълнение на Националния План за действие за 

енергия от възобновяема енергия, съгласно чл. 4 от Директива 2009/28/ЕО, а именно: 

o нарастване на дела на ВЕИ в брутното крайно енергопотребление от 9.4% през 2005 

г. до 16% през 2020 г.; 

o достигане на 10% дял на енергията от ВЕИ в общото потребление на горива през 

2020 г.; 

o разкриване на нови работни места и повишаване на трудовата заетост; 

o повишаване конкурентоспособността на българската икономика; 

o внедряване на високи технологии за рационалното използване на горивата и 

енергията; 

o въвеждане на условия за пазарни отношения; 

o предотвратяване изхвърлянето в атмосферата на значителни количества серен  

двуокис,  въглероден диоксид, въглероден оксид, азотни оксиди, хлороводород и 

твърди частици; 

o предотвратяване замърсяването на води, ангажирането на обработваеми земи и 

други негативни екологични ефекти. 

 

Съгласно последните промени приети от Европейският парламент се залaгат следните още 

по- високи цели:  

● повишаване на енергийната ефективност с 32,5% до 2030;  

● Дял на ВЕИ поне 32% от общата енергийна консумация;  

● стимули за биогорива от втора генерация.  

 

За осигуряване приноса на Република България за постигане на общата цел от 32%  за  дял  

на  енергия  от  ВИ  в  брутното  крайно  потребление  на  енергия  в  ЕС, Република България определя 

национална цел от 27.09% дял на енергията от ВИ в брутното крайно потребление на енергия до 

2030 г. Тази национална цел е залегнала в Стратегията за устойчиво енергийно развитие на 

Република България до 2030 г. с хоризонт до 2050 година.  

Предвидено е нейното изпълнение да се осигури чрез постигане на секторните цели за 

електрическа енергия, топлинна енергия и енергия за охлаждане и транспорта. С оглед на това, 

прогнозното разпределение по сектори е, както следва:  

30,33 % дял енергия от ВИ в сектор електрическа енергия;  

42,60 % дял енергия от ВИ в сектор топлинна енергия и енергия за охлаждане;  

14.2% дял енергия от ВИ в сектор транспорт.  

Общинската програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

следва да бъде съобразена с новите национални цели и политики в областта на ВИ, залегнали в 

СУЕР 2030-2050.  

 

Енергийна ефективност 

Положителни резултати на общината по линия на ЕЕ  

С  повече  от  20  години  традиции  в  изпълнението  на  проекти  за  енергийна ефективност, 

Община Добрич се отличава като една от най-активните и успешни български общини в 
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прилагането на политики за устойчиво енергийно развитие. Общината  е  активен  член  и  една  от  

основателите  на  първата  общинска формация  в  България,  създадена  с  цел  повишаване  на  

енергийната ефективност  в  общините  –  Общинска  мрежа  за  енергийна  ефективност ЕкоЕнергия. 

В общинската администрация е обособено структурно звено – звено за управление на енергията - 

на което да е вменена отговорността по реализация на  цялостния  процес  на  планиране,  

изпълнение  и  мониторинг  на  устойчиви енергийни  политики  на  местно  ниво.  Екипът  от  

експерти  със  задълбочена подготовка  в  общинското  енергийно  планиране  и  управление  е  с  

ясно дефинирани задачи по отношение на генерирането и анализа на информация, планиране,  

реализация  и  контрол  на  мерките  за  енергийна  ефективност, изпълнението  на  местните  

планове  и  проекти  за  енергийна  ефективност  и мониторинг на изпълнението съобразно 

заложените цели. 

Планирането и осъществяването на мерки за енергийна ефективност се въвежда като 

ключов елемент във всички секторни политики и капиталови инвестиции в общината.  Информация  

за  потреблението  на  горива  и  енергия  от  общински обекти е събрана в информационна система, 

предоставена от ЕкоЕнергия, която е  в  основата  на  провеждането  на  политика  за  енергийна  

ефективност  в общината.  За  съжаление,  тази  информационна  система  е  остаряла  и  не предлага 

пълната функционалност, необходима за осъществяване на функциите и изпълнение на 

задълженията на общината. Въпреки това, поддържането на тази  информационна  база  подпомага  

изключително  благоприятно  процеса  на енергийното планиране в общината. 

Още през 2000 г. в Добрич официално е открито Общинското бюро за енергийна 

ефективност.  С  помощта  на  ЕкоЕнергия,  през  2008  г.  Добрич  става  първата община  в  България,  

в  която  е  открит  Информационен  център  за  енергийна ефективност, който функционира и към 

настоящия момент. В него жителите на общината  получават  актуална  информация  за  възможни  

технически  и организационни мерки за повишаване на енергийната ефективност; материали, 

изделия,  уреди  и  технологии  за  повишаване  на  енергийната  ефективност; действащата 

нормативна уредба в тази област; възможности за финансиране на проекти за ЕЕ и ВЕИ от 

специализирани фондове и търговски банки или чрез целеви  национални  и  международни  

програми;  добри  практики  и  примери  за успешно реализирани проекти и др. 

Община град Добрич е сред първите и най-активни общини в България, които се 

присъединяват  към  Споразумението  на  кметовете,  като  прави  това  още  през 2008  г.  В  

изпълнение  на  задълженията  си  по  Споразумението  общината разработва  “Енергийно  устойчив  

Добрич  2020“  -  План  за  действие  за устойчиво енергийно развитие на община Добрич 2010-2020” 

(ПДУЕР), който е публикуван през 2011 г. 

Съгласно правилата, заложени в инициативата „Споразумението на кметовете“, Община  

град  Добрич  като  неин  член  поема  отговорността  за  намаляване  на емисиите СО2, произведени 

на територията ѝ, чрез подобряване на енергийната ефективност  в  жилищните  и  обществени  

сгради,  общинското  осветление, промишлените обекти, както и енергийната ефективност на 

обществения и личен транспорт. Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020“ има за главна цел да се 

превърне в инструмент за реализиране на общинската политика в областта на енергийната  

ефективност  и  използването  на  ВЕИ.  Заедно  с  това  цели повишаването  на  качеството  на  живот  

и  енергийния  комфорт  при  най-ниски разходи. С това общината поема ангажимента да постигне 

за периода на плана най-малко следните цели в трите основни направления: 
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● 25 % намаляване на въглеродните емисии;  

● 25 % намаляване на енергопотреблението;  

● 20 % дял на ВЕИ в общото енергопотребление.  

В новите условия за изготвяне на плановете, свързани със Споразумението до 2030 г., 

изискванията стават все по-високи, а целите – все по-амбициозни. Общинските администрации 

имат  различни  инструменти,  свързани  с  действията  за  смекчаване  на въздействието върху 

климата, които биха могли да използват за постигането на целите си при планирането до 2030 г. 

Такива са повишаване осведомеността чрез семинари/обучения, внедряването и поддържането на 

системи за енергиен мениджмънт,  енергийно  сертифициране,  използването  на  схемите  за 

задължения за енергийни спестявания, въглеродни данъци, помощи и субсидии при  добри  

резултати,  ПЧП,  възлагане  на  „зелени“  обществени  поръчки, енергийни  и  строителни  стандарти,  

планиране  на  земеползването  при инвестиционни  намерения  за  изграждане  на  съоръжения  

за  производство  на енергия от ВИ и др.   

Новите  изисквания  по  Споразумението  на  кметовете  за  климата  и  енергията ясно  

акцентират,  че  ролята  на  местните  власти  все  по-широко  и  решаващо значение за постигането 

на минималните цели, а именно:  

● Да се намалят емисиите на CO2 (и по възможност на други парникови газове) на своята 

територия с най-малко 40 % до 2030 г., по-специално чрез подобряване на енергийната 

ефективност и засилено използване на възобновяеми източници на енергия;  

● Да повиши своята устойчивост чрез адаптиране към въздействията от климатичните 

промени. 

Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект разработва Анализ и препоръки към 

енергийното планиране с фокус върху общинския сграден фонд на Община град Добрич. Анализът 

се реализира в рамките на проект „EmBuild: Подкрепа за публичните власти за разработване на 

дългосрочни стратегии за мобилизиране на инвестиции в обновяване на сградния фонд“ по 

програма „Хоризонт 2020“ на Европейския  съюз.  Съгласно  анализа  и  окончателните  данни  за  

енергийната консумация, описани в ПДУЕР, общата сума на енергопотреблението от всички сектори  

е  322 964,91  MWh  за  базовата  2000  г.  От  тях конкретната  цел  за намаляване на 

енергийната консумация от всички включени сектори (общински сгради, улично осветление, 

жилищен сектор, индустрия и транспорт) е 87 514,40 MWh или общо с 27,07 % до 2020 г. 

В изпълнение на поетите ангажименти и цели за енергийни спестявания, съгласно Плана за 

действие за устойчиво енергийно развитие на общината с времеви хоризонт 2010 – 2020, са 

изпълнени проекти с приложени мерки за подобряване на енергийната ефективност приоритетно 

на сграден фонд. Сред тях са: 

Проект „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура 

BG16RFOP001-1.011-Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

2014-2020-Добрич“ – реализирани са мерки за енергийна ефективност в общо 9 жилищни сгради, 

както следва:  

● Жилищна сграда на ул. „Захари Стоянов“ №1,  с РЗП 1190,00 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Йордан Йовков“ №13,  с РЗП 1397,80 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Каменица“ №8,  с РЗП 907,92 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Кирил и Методий“ №8,  с РЗП 758,00 м2;  
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● Жилищна сграда на ул. „Кирил и Методий“ №18,  с РЗП 1506,00 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Любен Каравелов“ №4,  с РЗП 2119,72 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Максим Горки“ №2, с РЗП 1329,79 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Страцин“ №4,  с РЗП 5336,50 м2;  

● Жилищна сграда на ул. „Цар Симеон“ №13,  с РЗП 5218,00 м2. 

 

Проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на 

Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението – Добрич“ – реализирани са 

мерки за енергийна ефективност за сградата на службата по пожарна безопасност, като са отчетени 

енергийни спестявания. 

 Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура – Добрич I” по 

ОПРР 2014-2020, включващ реконструкция, въвеждане на мерки за ЕЕ и изграждане на 

архитектурно достъпна среда в четири сгради от общинската образователна  инфраструктура.   

За изпълнение на планираните мерки за подобряване на ЕЕ, Община Добрич е извършила 

обследване за енергийна ефективност на сграден фонд и промишлени системи (улично 

осветление), като условие за изпълнение на планираните ЕСМ. Обследвани са: 

● Сградата на Общинска администрация на Община Добрич. Издаден е и Сертификат за 

енергиен клас „В“; 

● 27 сгради на обекти от образователната инфраструктура (училища и детски градини), като 

за 8 от тях има издадени сертификати за енергиен клас; 

● 2 сгради на обекти от здравната инфраструктура (ДКЦ ІІ Добрич ЕООД и ЦПЗ „Д-р Петър 

Станчев“) и издаден Сертификат за енергиен клас В на ЦПЗ; 

● 2 обекта от социалната инфраструктура (Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания 1, 2, 3, Център за обществена подкрепа 2 и Център за социална рехабилитация 

и интеграция); 

● 5 сгради от културната инфраструктура (2 музея и 3 в Дом на културата); 

● Промишлената система на уличното осветление. 

 

Като член на Инициативата „Споразумението на Кметовете“, Община Добрич е поела 

ангажимент за намаляване на въглеродните емисии чрез подобряване на енергийната ефективност 

и на транспорта. Стъпка в тази посока е Проект BG16RFOP001-1.001-039 „Развитие на интегрирана 

система  на градския транспорт на Добрич", финансиран по ОПРР,  ПО 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“. 

В рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради (НПЕЕМЖС) са обновени МЖС чрез изпълнени мерки за енергийна ефективност. 

Това осигури по-добри условия на живот на гражданите, топлинен комфорт и по-високо качество 

на жизнената среда. Община град Добрич има сключени общо 41 договора за целево финансиране 

по Програмата между Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички 

сключени договорни има осигурен финансов ресурс, за следните жилищни сгради:  
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  Адрес Ход на изпълнение 

1. ЖК „Балик“ Бл. №31 Въведен в експлоатация 

2. ЖК „Дружба“ Бл. №39 Въведен в експлоатация 

3. ЖК „Дружба“ Бл. №4 Въведен в експлоатация 

4. ЖК „Русия“  Бл. №55 Въведен в експлоатация 

5. ЖК „Балик“ Бл.  №62 Въведен в експлоатация 

6. ЖК „Дружба“ Бл.  №33 Въведен в експлоатация 

7. ЖК „Русия“ Бл. №49 Въведен в експлоатация 

8. ЖК „Русия“ Бл. №53 Въведен в експлоатация 

9. ЖК „Дружба“ Бл. №36 Въведен в експлоатация 

10.  Ул. „Максим Горки“ №5 Въведен в експлоатация 

11. Ул. „Абрит“ №8/10 Въведен в експлоатация 

12. ЖК „Добротица“ Бл. №36 Въведен в експлоатация 

13. Ул. „Захари Стоянов“ №19 Въведен в експлоатация 

14. ЖК „Дружба“ блок №38 Въведен в експлоатация 

15. Ул. „Марин Дринов“ № 1Б Въведен в експлоатация 

16.  ЖК „Балик“ Бл. № 60 Въведен в експлоатация 

17. ЖК „Балик“ Бл. № 44 Въведен в експлоатация 

18. Ул. „Емона блок“ № 5 Изпълнява се  СМР 

19. Бул. „Трети март“ №10 Предстои въвеждане в експлоатация 

20. ЖК „Дружба“ блок №15 Въведен в експлоатация 

21. ЖК „Балик“ Бл. №24 Въведен в експлоатация 

22. Ул. „Кирил и Методий“ №3 Въведен в експлоатация 
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23. ЖК „Строител“ №68 Въведен в експлоатация 

24. Ул. „Абрит“ №7 Въведен в експлоатация 

25. Ул. „Кубадин“ №1 Предстои издаване на РС и изпълнение на СМР 

26. ЖК „Дружба“ Бл. №5 Въведен в експлоатация 

27. ЖК „Балик“ Бл. №7 Въведен в експлоатация 

28. Бул. „Добричка епопея“ № 12 Въведен в експлоатация 

29. ЖК  „Дружба“ блок №14 Въведен в експлоатация 

30. ЖК „Дунав“ блок №20 Въведен в експлоатация 

31.  ЖК „Дружба“ блок №9 Изпълнява се СМР 

32. Бул. „Трети март“ №12 Изпълнява се СМР 

33. ЖК „Балик“ блок №21 Въведен в експлоатация 

34. Ул. „Панайот Хитов“ №16 * 

35. Бул. „Добруджа“ №13 * 

36. ЖК „Дружба“ Бл. № 10 * 

37. ЖК „Дунав“ Бл. № 16 * 

38. Ул. „Добричка епопея“ № 6 * 

39. ЖК „Дружба“ Бл. № 8 * 

40. Ул. „Петко Д. Петков“ №2 * 

41. Ул. „Петър Сарийски“ №2 * 

 

Към 01.02.2021 г. се отчита следния напредък по изпълнението:  

● За всички 10 сключени договори с избрани изпълнители има подписани и влезли в сила 

АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с което се гарантира обезпечаването на 

финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки отделен блок; 

● За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната документация и 

са издадени разрешения за строеж, съгласно ЗУТ; 

● За 28 сгради са изпълнени предписаните СМР и са въведени в експлоатация; 
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● За 3 от сградите СМР се изпълняват към настоящия момент; 

● 2 от сградите са в процес на въвеждане в експлоатация;  

● За останалите 8 блока е обявено решение за класиране на участниците в откритата 

процедура за избор на изпълнител за изготвяне на техническото обследване, техническия 

паспорт, енергийното обследване и архитектурното заснемане. Преди сключване на 

Договори с избраните изпълнители, Община град Добрич следва да получи потвърждение 

от МРРБ за наличие на финансов ресурс. Готовата техническа документация ще е основание 

за изготвяне на следващата стъпка – провеждане на процедури за избор на изпълнители за 

следните дейности: проектиране и авторски надзор, строителство, упражняване на 

строителен надзор, както и упражняване на инвеститорски контрол.   

 

2.4.4. Комуникационни мрежи и широколентов достъп  

В Община Добрич съществуват добре развити традиционни комуникационни мрежи. 

Централна поща извършва пълен набор от пощенски и куриерски услуги. Организирана е широка 

мрежа от частни куриерски служби. 

В град Добрич 3 национални оператора предлагат мобилни услуги, основани на съвременни 

телекомуникационни технологии, осигуряващи потребността от свързаност на населението. 

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренос и разпространение на радио- и ТВ-

програми, кабелни телевизии, телефония. В станцията са монтирани четири телевизионни 

предавателя, осем радио предавателя и съоръжения за четири радиорелейни линии. 

Град Добрич е включен в изградената оптична мрежа на България, с което се осигуряват 

качествени телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина. 

На територията на общината оперират четири интернет доставчика – „Булсатком“ АД, 

„Бергон Интернет“ ЕООД и „Добруджа кабел“ ЕООД (Добрич телеком провайдър). Те осигуряват 

скоростен и висококачествен достъп до Интернет, като постепенно преминават към оптично 

опроводяване. 

75% от домакинствата в област Добрич имат достъп до интернет, сочи проведено през 2018 

година в Добричка област проучване. Нивото на дигитални умения е много ниско. Едва 40% от 

градското население на България притежава такива умения.  
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Източник: Евростат 

 

Българите използват интензивно интернет за видео разговори (85%[1] от всички 

потребители, при средно за ЕС – 46%), както и за комуникация в социални мрежи (79%, при средно 

за ЕС – 65%), като по тези показатели страната заема съответно 1-во и 5-то място в общността. 

Същевременно обаче едва 9% от интернет потребителите са посетили мрежата с цел 

електронно банкиране (61% средно за ЕС), а делът на поръчалите стоки и услуги по интернет през 

последните 12 месеца (27%), е повече от два пъти по-нисък от средния за ЕС. Така страната остава 

далеч от използването на потенциала на електронната търговия. 

Това поставя спешни задачи пред общината да насърчава, организира и подпомага 

обучението на населението в дигитални умения, включително възрастните хора и заетите в бизнеса, 

както и да организира собствените си дейности и услуги чрез ИКТ технологии. 

Телекомуникационната инфраструктура е най-динамично променящата се през последните 

години и изисква специално повишено внимание. ИКТ са основен двигател на цифровата 

революция в Европа, като същевременно са и основополагащ фактор за изграждането на 

конкурентоспособна икономика, основана на знанието, за иновативно и приобщаващо 

информационно общество, осигуряващо високо качество на живот на гражданите. Индексът за 

навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото DESI посочва, че България 

изостава значително по отношение на цифровизацията на икономиката, като за 2018 г. държавата 

заема 26-то място сред държавите-членки на ЕС. 
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Източник: Анализ на социално - икономическото развитие на страната след присъединяването към ЕС 

 

Програмата в областта на цифровите технологии за Европа подчертава необходимостта да 

се гарантира разгръщане и развитие на високоскоростен широколентов достъп за всички и да се 

улеснят и насърчат инвестициите в нови много бързи, отворени и конкурентни интернет мрежи, 

които да са артериите на бъдещата икономика и основна предпоставка за широкото използване на 

ИКТ базирани електронни услуги за гражданите, бизнеса и държавното управление. 

В този смисъл, наличието на модерна широколентова инфраструктура, респективно 

достъпът до високоскоростен интернет, е основополагащата ключова предпоставка за постигането 

на т.нар. „Цифров растеж“ и се превръща в основна задача за местното самоуправление. 

Факт е, че региони, които изостават в цифровото си развитие, изостават и в своето социално-

икономическо развитие. Като добър пример за ползите от дигитализацията може да се разглежда 

осигуряването на безплатен Wi-Fi достъп на обществени места. 

Пандемията от COVID-19 изисква ускоряване на процесите на дигитализация. Електронните 

услуги, безконтактните разплащания, дистанционното организиране на различни дейности 

намаляват опасността от заразяване и бързо се развиват и разпространяват. 

Основен проблем в този толкова динамично развиващ и променящ се сектор е липсата на 

кадри. Добрич имаше добри традиции в подготовката на ИКТ специалисти в средните училища и 

трябва отново да се фокусира върху това.  
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2.4.5. Градска среда (улично осветление, зелени площи, дребномащабна 

инфраструктура)  

Улично осветление 

Община град Добрич работи системно върху по-икономичното и ефективно стопанисване 

на мрежата за УО, което е и част от политиките за управление на региона. Извършено е подробно 

обследване на съществуващото състояние на част от системата за улично осветление, с което се 

търси подходящо финансиране за реализиране на предвидените енергоспестяващи мерки. 

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 200 касети с отворена 

магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване.  Общата  дължина  

на  уличната  мрежа  в  гр.  Добрич  е  над  170  км. Измерването на консумираната електроенергия 

от УО е с двойнотарифни електромери. 

Осветителните тела са уличен и парков тип, с натриеви лампи високо налягане (НЛВН) с 

инсталирана мощност 150, 100, 70 и 50 W. Общият брой на стълбовете е 6600 бр. Общият брой на 

монтираните осветителни тела е 7555, от които енергийно ефективни са 1888. 

В момента има постигната осветеност 95 % и реализирани икономии на електроенергия. Общата 

инсталирана мощност е 601 kW. Потреблението на електроенергия на цялата система за УО за 2018 

година е 2404 MWh, а за 2019 г. – 2251 MWh. Икономията на енергия се дължи на изпълнен проект 

за подмяна на съществуващите осветителни тела с LED осветители по бул. „25 Септември“. 

В периода 2013 – 2015 година е реализирано изпълнение на мерки по МФ „Козлодуй“ и са 

подменени 1000 бр. стълбове с LED осветители в няколко жилищни района. С оглед оптимизиране 

на енергопотреблението, е необходимо да се проектира и внедри софтуер за автоматизирано 

управление на цялата система. 

Община град Добрич разполага с изготвена и функционираща база данни за системата за 

улично осветление. Тя се поддържа и актуализира, с цел данните да бъдат анализирани 

задълбочено и да се направи технико-икономическа обосновка за възможностите за внедряване на 

мерки за енергийна ефективност чрез използването на различни финансови инструменти 

(например, ESCO договори). 

 

Зелена система 

За територията на Община град Добрич има изготвен подробен план „Зелена система“, в 

който е извършено обстойно обследване на статуса на съществуващата градска и крайградска 

зеленина, състоянието на видовете, като са изведени нуждите на града. 

Съобразно характерните за града ландшафтно-градоустройствени и демографски условия, 

е направено райониране с представен анализ на рекреационната задоволеност със зелени площи 

по видове категории, при отчитане на голяма част от екологичните функции на растителността. 

 

Зелената система на Добрич включва следните категории зелени площи: 

● Обществени паркове и градини; 

● Специализирани паркове и градини; 

● Санитарно-защитно озеленяване; 
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● Транспортно озеленяване; 

● Озеленяване за ограничено ползване. 

● Рекреационни (задоволяват потребностите от спорт и отдих); естетически и ландшафтно-

естетически; 

● Биоклиматични – приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на 

микроклиматичните характеристики на средата; 

● Мелиоративни – преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите; 

● Екологични – предотвратяване миграцията на замърсители от урбанистичните дейности и 

транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, блокират 

миграцията на тежки метали (от транспорта и промишлеността) в почвата и околната среда. 

 

На територията на Община град Добрич се намира един от най-старите паркове – Градски парк „Св. 

Георги“, с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна ефектна растителност, заемаща 68 % от 

територията му. 

Градски парк „Св. Георги“ бе изцяло реконструиран и модернизиран през 2014 г., по проект 

с привлечено външно финансиране от ОПРР. 

 

В рамките на този проект, се постигна следното: 

Обновен Мемориален комплекс „Хан Аспарух“ (възстановени настилки, водни площи и 

художествено осветление); 

Основен ремонт и реконструкция на езерата в Градския парк – трите езера са тематично обособени. 

Първото от езерата е т.нар. „Езеро на лодките“, с изградени пространства за отдих. Второто е 

езерото на птиците, в което е създадена благоприятна среда за подслон и обитаване на водни птици 

– изкуствени острови и плитчини с блатна растителност. Изградени са специални места за 

наблюдение на птиците. Третото езеро е разделено на две части. Първата част на езерото носи 

името „Музикално езеро“, защото е предвидено да се изгради сцена за свободна изява на 

младежки музикални и артистични групи. Двете части ще бъдат разделени с по-широка алея, от 

която ще могат да се наблюдават атракциите и в двете посоки. Сцената граничи с Ледено езеро 4. 

То е проектирано като самостоятелно езеро, за да е възможно само водата от него през зимните 

месеци да бъде източвана до определено ниво и дъното му да бъде използвано като терен за 

естествена ледена пързалка. В близост до езерото е изграден скейтпарк със съоръжения с различна 

трудност. 

С реализирането на този проект в парка са възстановени знакови за жителите и гостите на Добрич 

територии, изградени са и нови пространства с модерни и функционални решения. 

 

Обществени паркове и градини 

Град Добрич разполага с 2 крайградски лесопарка – Лесопарк „Дъбовете“ с обща площ 4681 dka 

(държавен горски фонд) и с насаждения, заемащи 96,6 % от територията, и Лесопарк „Гаази Баба“ 

с обща площ 1968 dka (държавен горски фонд) и с насаждения, заемащи 94,1 % от територията. 

Крайградските паркове обезпечават 35,5 m2/обитател, при проектна обезпеченост 76,5 

m2/обитател. 
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Съществуват намерения за изграждането на два нови екопарка – „Чорчолийките“ и „Минково“, с 

обща площ 3440 dka, като вторият („Минково“) е разположен върху терени със съществуваща 

растителност около 50 % от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и 

градини. 

 

Градски паркове 

Освен Градски парк „Св. Георги“, са обсъждани идеи за изграждането на общоградски парк 

„Иглика“, който би обезпечил изключително важните екологични нужди на града – да играе ролята 

на зелен буфер между северната промишлена зона и жилищните зони. Той е свързан с естествено 

доизграждане на зеления меандър по поречието на р. Добричка и би осигурил значителен принос 

в подобряване на аспектите на околната среда. Общата му проектна площ е 1117 dka, при 

съществуваща обезпеченост от 6,4 m2/обитател. 

 

Районни паркове 

Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в проект. Предвидени са за изграждане 

Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka, Районен парк “Рилци”, разположен на площ от 85,5 

dka, Районен парк “Добротица” на площ от 60  dka. Районният парк “Перлата”, разположен на площ 

от 75 dka, с проектна обезпеченост (в т.ч. с резервирани територии) 3,2 m2  на обитател. 

 

Специализирани зелени площи 

В Община Добрич са определени 16 бр. специализирани паркове, със следните площи: 

Обща площ градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени общо 28 dka; 

Крайградска територия – 1053,90 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените  цифри, е 

изграденият Център за защита на природата и животните на площ от 178 dka, като степента му на 

изграденост е 90 %, при заетост на територията от дълготрайна декоративна растителност 80 %. 

 

Санитарно-защитно озеленяване 

Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от северозападния край на града. 

Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана са те да нараснат до 188 dka. 

Зеленина по протежение на р. Добричка - 96 dka; Дерета и оврази - 253 dka и Санитарно-защитни 

пояси – 397 dka. 

 

Транспортно озеленяване 

Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 1236 dka, като съществуващата 

в момента е 7.5 m2 на жител. 

 

2.5. Екологично състояние и рискове 

2.5.1. Състояние на компонентите на околната среда  

Наличието на физико-географски (характерен климат, релеф, ресурси и т.н.) и социално-

икономически фактори (степен на индустриализация на района, урбанистични процеси и др.) 
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благоприятстват за запазването на чиста околна среда в град Добрич. На територията на Община 

Добрич, както и на цялата област, не съществуват големи индустриални замърсители от 

миннодобивната, енергийната или химическата промишленост. 

Съществуват обаче редица екологични проблеми за Община Добрич, породени от различни 

въздействия върху аспектите на околната среда: управлението на отпадъците (събиране, извозване, 

депониране, оползотворяване), управлението и опазването на водите, почвите, въздуха, опазване 

и разширяване на зелената система и др. 

За анализа на екологичното състояние са използвани данни от мониторинга върху 

компонентите на околната среда, извършван от РИОСВ, както и от изпълнените дейности и 

прилагани политики в Общинската програма за опазване на околната среда (2016-2020). Те 

показват текущото състояние и тенденциите на промяна в различните аспекти на ОС за общината. 

От тяхното качество и интегрирано управление и опазване зависи и ограничаването на вредните 

въздействия, породени от климатичните промени и намаляването на риска от природни бедствия. 

 

2.5.1.1. Атмосферен въздух 

Добрич попада в територия с умерено-континентален климат със степно влияние. 

Орографските условия, посоката и скоростта на вятъра определят потенциала за замърсеност на 

въздуха. За Добрич този потенциал е нисък, а това води до слабо проявление на температурни 

инверсии и всички негативни последици по отношение на замърсяването на атмосферния въздух. 

Основен проблем по отношение на качеството на атмосферния въздух (КАВ) за Община град 

Добрич продължава да е замърсяването с фини прахови частици. През последните години във 

всички контролни точки са регистрирани превишения на средноденонощната норма на ФПЧ10. 

Останалите наблюдавани замърсители не застрашават качеството на въздуха в района. В сравнение 

с други райони на страната, замърсяването на атмосферния въздух в град Добрич е по-ограничено. 

Сред най-важните причини за наднорменото замърсяване с прахови частици са 

отоплението с твърди горива през зимния сезон, недоброто състояние на уличната настилка, 

изпълнението на СМР, емисиите от автомобилния и обществен транспорт и в значително по-малка 

степен промишленото производство. 

По данни от мониторинговия доклад на Изпълнителна агенция по околна среда – РИОСВ 

Варна за 2019 година, регистрираните превишения на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 

от Автоматична измервателна станция „ОУ Хан Аспарух“ в гр. Добрич показват следното: 

През 2019 г. са регистрирани 352 средноденонощни концентрации, 5 от тях превишават ПС 

за СДН от 50 μg/m3 или 1,42 % от общия брой регистрирани средноденонощни стойности. Най-голям 

брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през месеците февруари, юни и 

септември. През месец юни е регистрирана и най-високата средноденонощна стойност от 89,21 

μg/m3. Средногодишната концентрация от 25,67 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 

През 2018 г. регистрираните 8 бр. превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля допустимия 

брой превишения за една календарна година (35 броя). 

В сравнение с 2018 г. (регистрирани 258 средноденонощни концентрации, 8 от тях 

превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 31,41 μg/m3) постигнатото 

съответствие с нормите по показател ФПЧ10 се поддържа и бележи  тенденция на понижаване, като 
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най-високи и най-голям брой наднормени стойности са регистрирани през зимните месеци в 

резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и характерните за сезона – високи 

скорости на вятъра, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните 

замърсители в приземния въздушен слой. 

Измененията на средногодишните концентрации на ФПЧ10 в измервателната станция „ОУ 

Хан Аспарух“ за периода 2006-2019 година е показано на фигурата по-долу. 

 
Фигура 27: Изменение на средногодишните концентрации на ФПЧ за периода 2006-2019 г. 

  

Източник: Изпълнителна агенция по околна среда – РИОСВ Варна, Годишен доклад за състоянието на околната среда, 

2019 г. 

Съществен принос за постигане чистотата на атмосферния въздух в град Добрич оказва 

газификацията на голямата част от обществените и административни сгради, промишлени 

производства и жилищния сектор. Чрез прилагането на тази мярка се осигурява принос и в 

постигането на целите, свързани с енергийни спестявания и подобряване състоянието на ОС. 

Други мерки, предвидени в Плана за подобряване качеството на атмосферния въздух (2019 

г.) към Програмата за намаляване нивата на атмосферни замърсители на територията на град 

Добрич, са: Рехабилитация и изкърпване на уличните настилки; Доизграждане и обогатяване на 

Зелената система в град Добрич; Подобряване на енергийната ефективност на жилищния фонд; 

Мерки за намаляване на емисиите от ФПЧ10 от транспорта (Почистване на основни улични артерии, 

миене, оросяване; оптимизация на зимното снегопочистване; повишени изисквания към 

техническото състояние на автомобилите за МГТ и др.). 

Ключови остават мерките за ограничаване на вредното въздействие върху КАВ от значимите 

замърсители: използването на твърди горива с високо съдържание на сяра през отоплителния 

сезон и транспортния трафик. 

Ограничителните мерки по отношение използването на твърди горива през отоплителния 

сезон са постигнати чрез реализация на проекти за газоснабдяване на жилищните сгради, 
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ограничаване използването на твърди горива с високо съдържание на сяра, реализация на проекти 

за енергийна ефективност, доизграждане и обогатяване на Зелената система. 

За намаляване вредното въздействие върху КАВ в резултат от автомобилния трафик и 

транспортната дейност, се извършват ремонти на най-натоварените от транспортния поток 

централни пътни артерии, почистване на основните пътни артерии от натрупан прах с последващо 

измиване и поддържането им в добро техническо състояние. Полагат се усилия за повишаване на 

пропускателната способност на уличната мрежа, чрез оптимизация на движението, осигуряване на 

места за паркиране. 

Наличието на автоматизирана система за управление на трафика, прилагането на адекватни 

паркинг-политики, които да облекчат трафика особено в ЦГЧ, както и други мерки, които имат 

принос в устойчивата градска мобилност, биха допринесли значително за подобряване КАВ и за 

устойчивост на планираните и изпълнявани мерки. 

 

2.5.1.2. Води 

Повърхностни води 

Територията на Община Добрич е бедна на повърхностни води. През нейната територия 

преминава първоначално в източна, а след това в северна посока дерето на р. Добричка, която е 

приток на Суха река. Р. „Суха река“ е и приемник на отпадните води на град Добрич след 

пречистването им в Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ). До град Добрич тя 

е втора категория водоприемник, а след него – трета категория. 

Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след град Добрич 

съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главни източници на замърсяване на повърхностните води са промишлени предприятия 

(има такива, които заустват недостатъчно пречистени води в р. Добричка), бита, транспорта 

(основно с ГСМ). 

Водният режим на река Добричка се определя от дъждовните води и снеготопенето. 

Проблем се оказват разливите при обилни валежи извън коригираните участъци на реката, 

преминаващи през Добрич. В основното трасе на реката се вливат няколко по-малки притока 

(дерета), едното от които е дере „Сердика“, и други, преминаващи през жилищните квартали 

„Строител", „Балик", „Иглика", „Добротица, „Русия 1,2,3,4," „Рилци" и Индустриална зона „Север“. 

Тук са позиционирани фирми и обекти от ключово значение за Добрич. Общата дължина на трасето 

е 20 км. 

Рискът от наводнения все още е висок, тъй като има проблеми със състоянието на речното 

корито. През 2012 година са извършени СМР по проект „Предотвратяване на последиците от 

наводнения на територията на град Добрич, чрез укрепване на напречното сечение на река 

„Добричка““, финансиран от ОПРР 2007-2013. 

Реконструираният участък в рамките на този проект е 8 км (от обща дължина на трасето 20 

км) – започващ от околовръстен път Е27, преминаващ през местностите „Гаази баба“ и „Алмалии“ 

(вилни зони, обитаеми), обновения Градски парк „Св. Георги“, пресичащ важна входна артерия – 

пътят Добрич Варна, който е част от републиканската пътна мрежа и е с трансгранично значение. 

Дерето продължава по бул. „Русия“, където се намират множество жилищни сгради и 
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икономически субекти и свършва в Промишлена зона „Север“, в която са разположени голяма част 

от промишлените предприятия, жилищни и обществени сгради. Там дере „Сердика“ се влива в река 

Добричка. 

Извършената корекция на коритото е в ограничен участък – подобрено е състоянието само 

на част от дерето – входът откъм с. Богдан, без да е включен изходът. Липсата на отток създава 

условия за задържане на големи количества вода в най-ниските части на града, наводняване на 

прилежащи територии и риск за живота и здравето на населението.  Независимо от ежегодните 

мероприятия по почистването на речното корито за осигуряване на проводимост на водния поток, 

все още рискът от наводнения поради недостатъчен капацитет на наличното съоръжение, е висок.   

Това изисква системно наблюдение, обследване, проучване и проектиране на целия 

участък на реката, обхващащ и територии извън Община Добрич, с цел устойчиво решение на 

проблема и предотвратяване на последици като резултат от климатичните изменения. 

Подпочвени води 

Подземните води са важно звено във водния баланс на Община Добрич в по-глобален 

мащаб. Водоснабдяването на града се извършва от подземни източници на вода, добивани в 

сондажни кладенци извън територията на град Добрич, захранвани от горния сарматски и 

дълбокият малм-валанжски водоносни хоризонти. Мониторинг за качеството на водата за питейни 

нужди се извършва от местните структури на МЗ. 

РИОСВ – Варна извършва постоянен мониторинг за състоянието на подпочвените води за 

територията на цялата област Добрич. По данни от доклада на инспекцията за 2019 година, 

резултатите показват следното: 

● Констатираното влошеното химично състояние на Подземните водни тела е предимно 

замърсяване от дифузни източници (използване на торове и препарати и земеделски 

продукти); 

● Относно получените радиологични изследвания, които се извършват за първи път в 

рамките на действащия ПУРБ не са установени потвърждения за наличие на трайни 

превишения, както и не е установен източника на замърсяване на пункта. Анализът на 

данните, получени през 2019 г., са предпоставка за допълнително изследване на 

превишените радиологични показатели. 

 

Състояние на екологичната инфраструктура за управление на водите 

Канализационна система 

В град Добрич изградеността на канализационната система е около 97 %, като канализация 

до 2020 г. не е била изградена само в квартал Рилци. В процес на изпълнение е проект за 

изграждане на битова канализация и в този квартал на Добрич, за пълно покритие на населението 

от услуги за отвеждане на битовите отпадни води. 

В канализационната мрежа на град Добрич работят три канализационни помпени станции 

Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за повдигане и заустване на отпадъчните води в ниските 

точки в града, в основните събиратели. Общото състояние на станциите е сравнително добро. 

По отношение на поддържане на изградените съоръжения, Община град Добрич полага 

системни усилия за осигуряване на нормалното им функциониране, с цел недопускане на разливи 

и негативно въздействие върху ОС. 
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Пречиствателни станции 

В ПСОВ ”Добрич” се отвеждат за пречистване отпадъчните води от  канализационната 

мрежа на гр. Добрич.  Пречистените отпадъчни води от ПСОВ се заустват в р. Добричка. През 2019 

г. се извърши Реконструкция и разширение на съществуваща ПСОВ, с което станцията беше 

приведена в съответствие с нормативните изисквания. Станцията за пречистване на отпадъчните 

води е проектирана и изпълнена в съответствие с най-добрите практики и с екологичните 

стандарти. 

Резултатите от анализите от взетите водни проби при контролни проверки на РИОСВ – Варна 

и от проведения собствен мониторинг по отделните показатели след въвеждане в експлоатация на 

ПСОВ,  показват, че не се превишават индивидуалните емисионни ограничения в издаденото 

разрешително. 

На територията на Община град Добрич няма пречиствателни станции за питейни води. 

 

2.5.1.3. Почви 

Развитието на промишлени дейности в района на град Добрич, транспортът, интензивното 

селско стопанство и животновъдството в съседство на общината са източници на замърсявания на 

почвите в района. 

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ 

натрупването на тежки метали в повърхностните почвени слоеве в близост до натоварени 

транспортни потоци - градски магистрали, булеварди и натоварени улици. 

Замърсени с тежки метали почви в обхвата на РИОСВ – Варна, не са констатирани. От 

извършения мониторинг на почви следва изводът, че съдържанието на вредни вещества в почвата 

е под допустимия минимум. Възстановяването на нарушените терени се извършва с проекти за 

рекултивация, изготвени съобразно изискванията на Наредба № 26 за рекултивация на 

слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт, съгласувани според 

изискванията на Закон за опазване на земеделските земи.  

През последните години се наблюдава тенденция за намаляване на замърсяването на 

земите и почвите поради факта, че се осъществява поетапно закриване и рекултивация на общински 

депа за битови отпадъци, както и ликвидиране на незаконните сметища. 

Дружествата притежатели на Комплексни разрешителни по чл.117, ал. 1 от ЗООС спазват 

екологичното законодателство по отношение опазване на почвите в рамките на производствените 

територии и площадки. От осъществения мониторинг на почви по съответни показатели, разписани 

в КР на дружествата е видно, че се следва тенденция към намаляване на количеството на 

замърсители в почвите спрямо базовото състояние. 

Тенденции за влияние на антропогенната дейност върху състоянието на почвите 

Съгласно прогнозите в Общинската програма за опазване на околната среда 2016 – 2020, се 

очаква: 

● Засиленият автомобилен трафик като резултат от интензивното движение на стоки и хора 

да допринесе за увеличаване постъпването на замърсители в почвите; 
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● Значително намаляване (до 30 %) на дела на постъпване на замърсители в почвата от 

промишлеността, като резултат от действащите системи за контрол и санкции на 

замърсителите; 

● Нарастване на дела на замърсяванията от автомобилния транспорт с до 60-65 %, като 

влиянието на отделяните вредности може да достигне периметър до 90 м от натоварените 

градски магистрали и булеварди. Очакват се високи (над пределно допустимите 

концентрации-ПДК) стойности на тежки метали в повърхностните 15 см от почвите, локални 

вкислявания като резултат от отделените азотни, въглеродни и серни оксиди, помени във 

физикохимичните и биологични характеристики; 

● Високи нива (над 1 – 12 пъти над пределно допустимите концентрации) на акумулираното 

олово в почвите в района на завод «Старт» АД. Причина за това е слабата самоочистваща 

способност на почвите и способността на оловото да мигрира по хранителната верига; 

● Елиминиране на съществуващи локални замърсявания от микросметища, разпиляване на 

отпадъци и тяхното нерегламентирано изхвърляне, като резултат от подобряване на 

системите за контрол и наблюдение на сметосъбирането и сметоизвозването на 

територията на Общината. 

  

2.5.1.4. Шум 

 Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. В границите 

на Община град Добрич се различават промишлен (производствен), транспортен, битов шум и шум 

от строителни дейности. 

             Ежегодно Регионална здравна инспекция - Добрич извършват измервания на нивото на 

уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията на Община град Добрич, 

Контролните пунктове (КП) са общо 15, определени съгласно утвърдената от МЗ методика, а 

именно: 40% от тях са разположени на натоварени с моторни превозни средства главни и 

събирателни улици, 30% - в близост до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни 

квартали и жилищни зони, подлежащи на защита от шумовото въздействие. 

Измерването се осъществява, като се използва инструменталния метод на пробонабиране, 

осъвместен с определяне на интензивността на автомобилния поток. За целта е използвана 

калибрирана апаратура-шумомер, интегриращ и звуков калибратор 

За град Добрич основният проблем са високите нива на шум от транспорта. За него е 

характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни 

артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват 

влиянието на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска 

част, основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните 

транспортни потоци, улиците са по-тесни, сградите са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво. 

Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните 

(рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от 

вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 

институции, учебни и здравни заведения и др. 
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             В обособените промишлени зони не са измерени среднодневни еквивалентни шумови нива 

над ПДН, която е 70 dB/А. Констатираният акустичен комфорт в пунктовете, разположени в 

промишлените зони се дължи на средната интензивност на автомобилното движение и на 

промяната в характера на промишлеността в град Добрич. Основните производства са от леката 

промишленост и са представени от следните отрасли: 

● Шивашки; 

● Обувни; 

● Дървопреработващи; 

● Предприятия за фина механика и електроника; 

● Предприятия за хранително-вкусова промишленост. 

С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а  

най-благоприятни са зоните за организиран отдих (градските паркове). 

(източник: Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в гр. Добрич през 2020 г. на „Регионална 

здравна инспекция – Добрич“ и страницата на Община гр. Добрич). 

             За шумовото натоварване допринася наситеността на градската територия с транспортни 

трасета и транспортни средства. Характерното разположение на промишлените зони - предимно 

обособени в нежилищни територии, до голяма степен понижава въздействието на 

производствения шум върху гражданите. Битовият шум има различно въздействие в различните 

райони, като в жилищните квартали той е с по-високо ниво в извънработно време. Шумът, породен 

от строителни дейности, е характерен за районите, в които се извършва строителство, ограничен е 

по време и е с невисок интензитет. 

             Акустичната обстановка в гр. Добрич е неравномерно натоварена. Тя е утежнена главно по 

комуникационно-транспортната мрежа. Шум от промишлени източници не е регистриран, поради 

локалното им значение и отнасянето към производствените зони. 

             С цел намаляване на шума в Община град Добрич се извършват мероприятия по 

поддържане и озеленяване на площи, отделяне на жилищните сгради от натоварените пътни 

артерии със зелени пояси и ремонт на пътни участъци. 

             Отбиването на движението на едрогабаритни автомобили по околовръстни/обходни 

пътища и изграждането на нови такива, също е една от мерките водещи за намаляване нивата на 

шума в централните части на градовете и осигуряване на акустичен комфорт на гражданите. 

  

2.5.1.5. Защитени зони и НАТУРА 2020 

 На територията на Община град Добрич няма защитени зони и територии по НАТУРА 2000. 

В непосредствена близост, на територията на Община Добричка се намира част от Защитена 

местност „Суха река”. Тази местност се намира в Североизточна България, като част от нея попада 

и в Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие 

от Добруджанското плато. Тя е обявена със Заповед № РД-538/12.07.2007 г., с цел опазване на 

територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания 

на защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, 

предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен 

мониторинг и развитие на устойчив туризъм. 
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Местността е с обща площ 23 079, 176 dka. Най- близко разположените защитени зони /ЗЗ/ 

са: по Директивите за хабитатите и птиците - ЗЗ Суха река с код BG 0000107 на най-близко отстояние 

4 км и ЗЗ Чаиря по Директивата за хабитатите – на около 18 км. 

Местност „Суха река“ е с регионално значение, от гледна точка на планиране на съвместни 

инициативи със съседни общини при изпълнението на интегрирани проекти в областта на туризма. 

  

2.5.1.6. Управление на отпадъците 

  Дейностите по управление на отпадъците на територията на Община град Добрич се 

извършват по реда на действащото законодателство. Обхватът на управлението на отпадъците 

включва тези, определени в приложното поле на Закона за управление на отпадъците, а именно: 

битови, опасни, строителни и производствени отпадъци. 

 Битови отпадъци 

Община град Добрич ползва общо регионално депо и/или други съоръжения за третиране 

на отпадъци. Регионалното депо е изградено в землището на с. Стожер, община Добричка и 

обслужва общините Добрич, Добричка, Тервел, Никола Козлево, Крушари, Каварна, Шабла, 

Генерал Тошево и Балчик. 

Обхванатото население в система за организирано събиране и транспортиране на битови 

отпадъци за Община град Добрич е 100 %.   

Сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци се изпълняват от „Уейст 

Солюшънс България“ ЕООД, по силата на договор от 14.10.2020 година. 

Регионалното депо за регион Добрич е въведено в експлоатация по реда на ЗУТ на 

01.03.2015 г. с Разрешение за ползване, като битовите отпадъци се насочват за последващо 

третиране или крайно обезвреждане на изградените регионални съоръжения. Разположено е на 

2,5 км югозападно от с. Стожер Община Добричка и включва съоръжения, инсталации, площадки 

за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Обектът е изграден с финансов 

ресурс по ОПОС 2014-2020. 

Дейностите по третиране на БО на територията на регионалното депо включват: 

● Механично третиране/сепариране; 

● Компостиране; 

● Раздробяване на строителни отпадъци (посредством мобилна станция за разтрошаване и 

пресяване на СО); 

● Обезвреждане чрез депониране. 

Средногодишните количества отпадъци, приемани от територията на Община град Добрич, 

са в рамките на 40 000 тона. 

Площта на клетката за депониране е 3,3 ха, а обемът ѝ – 240 000 куб.м. Съгласно издаденото 

Комплексно разрешително № 433НО-ИО-АО/2012 г. на обекта, дневният капацитет на депото е 130 

т/24 часа, а общият капацитет на депониране е 685 000 тона. 

Поради изчерпване капацитета на първата клетка за депониране на отпадъци, е разработен 

проект за изграждане на втора клетка. Проведени са процедурите по ЗОП за определяне на 

изпълнител за строителството, за надзор по време на строителството и упражняване на авторски 
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надзор. Планира се изграждането на втората клетка да се финансира с ресурс от отчисленията по 

ЗУО. 

След решение на ОбС, предстои реализацията на СМР за изграждането на втора клетка на 

Регионалното депо за БО в с. Стожер. 

 

На територията на Община град Добрич са изградени системи за разделно събиране 

на отпадъци от: 

● Опаковки - изградената Общинска система за разделно събиране на отпадъци от опаковки 

функционира повече от 15 години. До 31.07.2020 г. разделното събиране на отпадъци от 

опаковки е организирано с “Екоколект” АД, а от 01.08.2020 г. - с “ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ”. 

Събраните количества за 2019 г. са: 17 710 кг. хартия, 5 570 кг. пластмаси и 34 220 кг. 

стъклени опаковки; 

● Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) – събира се, 

транспортира се и се предава за оползотворяване от “Трансинс технорециклираща 

компания” АД. През 2019 г. са събрани 400 кг. ИУЕЕО; 

● Негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) – събират се разделно на база 

сключен договор между Община град Добрич и „Трансинс батери” ООД за създаване на 

система за събиране и временно съхраняване на негодни за употреба батерии и 

акумулатори, и предаването им за предварително третиране, рециклиране, 

оползотворяване и/или обезвреждане. 

● Излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) и на отпадъци от моторни 

превозни средства (МПС) – осъществява се от „Българска рециклираща компания” и 

„Металцвет” ЕООД, посредством сключени договори с Община град Добрич за 

организиране на дейности по събиране, съхраняване и разкомплектоване на излезли от 

употреба моторни превозни средства, и по повторна употреба, рециклиране и/или 

оползотворяване на отпадъци от моторни превозни средства на територията на общината; 

● Разделно събиране и оползотворяване на био отпадъци - работата по оползотворяване на 

биоразградими отпадъци от зелените площи, стартирала като пилотен проект, съвместно с 

Асоциацията на еколозите от общините в България и Лесотехническия университет, в 

момента се извършва на площадката за компостиране на биоотпадъци на РД Стожер; 

● На територията на Община град Добрич функционира и система за разделно събиране на 

текстилни отпадъци и отпадъци от облекла, която е организирана съвместно с 

„Евротекс” ЕООД. 

 Въведените системи за разделно събиране на отпадъците имат съществен принос за 

предотвратяване, намаляване или ограничаване на вредното въздействие на битовите отпадъци 

върху човешкото здраве и околната среда и използването им като ресурс за икономиката. 

  

Строителни отпадъци 

Управлението на строителните отпадъци е нормативно регулиран процес. За Община град 

Добрич той е решен, чрез използване ресурса и капацитета на изграденото регионално депо в с. 

Стожер. Осигури се възможност за преустановяване на практиката строителните отпадъци да се 

използват при рекултивация и ландшафтно оформяне на нарушени терени. 
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Рециклираните в регионалното депо строителни отпадъци могат да бъдат оползотворявани 

чрез влагането им в обратни насипи, като междинен изолационен слой в депа за отпадъци или 

влагане в строежите, за постигане на националните цели по чл. 32 от ЗУО. Строителни отпадъци се 

оползотворяват и при ежедневно запръстяване на работните участъци на депата за неопасни 

отпадъци. 

  

Производствени и опасни отпадъци 

На територията на Община град Добрич няма изградени съоръжения за оползотворяване 

на опасни отпадъци. 

За утайките от ПСОВ Добрич с оператор „В и К Добрич“ АД, до 2009 година е използвано 

депото за неопасни битови отпадъци в с. Богдан. С Решение № 00-03-07-01/2009г. на МОСВ, за 

дружеството е утвърден План за привеждане в съответствие с изискванията на Наредба № 8 от 

24.08.2004 г. за условията и изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, където в условията по т. 5 

операторът се задължава в срок до 31.07.2010 г. да извърши техническа рекултивация на 

съществуващото депо, съобразно проект за рекултивация. 

След процедурата за определянето на отпадъка от утайките като неопасен, ще се осигури 

възможност за обезвреждането им в Регионалното депо в землището на с. Стожер, Община 

Добричка. 

 

Местни политики и планови документи по управление на ОС 

Политиките по управлението на ОС са определени в разработената и действаща Общинска 

програма за опазване на околната среда (ОПООС) за периода 2016-2020 г., съответстваща на 

изискванията на ЗООС и подзаконовите му нормативни актове. Програмата е приета Решение № 6-

4 от 29.03.2016 г. на ОбС град Добрич. В процес на планиране са дейностите по УОС за следващия 

планов период – 2021-2027. 

На основание чл. 79, ал. 5 от ЗООС, кметът на Общината ежегодно внася в Общинския съвет 

отчет за изпълнението на Програмата. 

Общинската програма за управление на отпадъците (ОПУО) 2015 - 2020 г. е приета с 

Решение № 3-4 от 15.12.2015 г. на ОбС град Добрич. Във връзка с изготвянето на нов Национален 

план за управление на отпадъците 2021 – 2028 г., след окончателното му одобряване, следва 

актуализация на ОПУО. На основание чл. 52, ал. 9 от ЗУО кметът на Общината информира ежегодно 

в срок до 31 март общинския съвет за изпълнението на програмата през предходната календарна 

година. 

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух Кметовете на 

общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за изпълнението на програмите по 

ал. 1 за предходната календарна година. Актуализацията на Общинската програма за намаляване 

нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества 2014-2017 г, приета с Решение № 29-5 от 11.02.2014 г. на ОбС. 

Програмите за управление на отпадъците и за намаляване на замърсителите в атмосферния 

въздух и достигане на установените норми за вредни вещества, са неразделна част от Общинската 

програма за опазване на околната среда. 
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Изводи: 

● В Община Добрич има добре изградена и функционираща система на сметосъбиране и 

сметоизвозване, но капацитетът на регионалното депо за неопасни отпадъци в с. Стожер е 

с недостатъчен капацитет. 

● 100 % от населението на Добрич е обхванато от системата за организирано събиране и 

транспортиране на битови отпадъци; 

● Въведени са системи за разделно събиране на отпадъците, което има съществен принос в 

предотвратяване на замърсяванията; 

● Все още не е извършена рекултивация на старото депо на гр. Добрич в с. Богдан, въпреки, 

че е изведено от експлоатация с въвеждането в експлоатация на регионалното депо в с. 

Стожер; 

● Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 като резултат от 

отоплението с твърди горива през студените периоди на годината, както и автомобилният 

трафик; 

● Въвеждането на интелигентни системи за управление на трафика, зони с ограничен достъп 

на МПС и политики по паркирането биха допринесли значително за намаляване на 

въглеродния отпечатък като резултат от транспорта и мобилността в общината; 

● Най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната 

градска част, обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени 

повечето административни институции, учебни и здравни заведения и др. С по-ниски нива 

на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, а най-благоприятни 

са зоните за организиран отдих (градските паркове). Ето защо обогатяването на зелената 

система, изпълнението на подходящо озеленяване и шумоизолиращи паравани около 

сградите и зоните с повишен шумов дискомфорт биха допринесли за намаляване на 

шумовото замърсяване в рисковите зони с акустичен дискомфорт; 

● Подобряване състоянието на уличната и тротоарна настилки биха намалили значително 

замърсяванията с ФПЧ10;   

● Рекултивацията на съществуващото дере на р. Добричка по цялото протежение през 

територията на град Добрич и на съседни общини е приоритетен проект, с оглед 

предприемане на адекватни мерки за адаптиране към климатичните промени и 

предотвратяване на потенциални екологични рискове; 

● Липсват значителни замърсявания на почвите в общината от депониране на твърди битови 

отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е 

нищожно при висока самопречиствателна способност на почвата. В местата с високи 

подпочвени води, съществува тенденция /естествен процес/ за вкиселяване и засоляване 

на почвите. 

 

2.6. Анализ на административния капацитет на общинската администрация 

Общината е основна административно-териториална единица в съвременното 

административно-териториално деление на България. Общината възниква като орган на местно 
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самоуправление, изграден на принципа на децентрализация. Общината е юридическо лице и има 

право на собственост и самостоятелен общински бюджет. За управлението на всяка община 

нейните жители (с право на глас) избират пряко общински съвет и кмет на общината. 

Община град Добрич има много добра обезпеченост с компютърна техника и софтуер, 

необходими за изпълнение и контрол на ежедневната работа и предоставяне на административни 

услуги на гражданите. Основна специализирана информационна система за документооборот и 

електронен архив, с която работи общинската администрация, е ПП „Архимед”. Създадени са набор 

от електронни регистри, описани в Инструкция за определяне на лицата, мерките и средствата за 

защита на личните данни в информационната система за гражданска регистрация и 

административно обслужване на Община град Добрич.  

Община град Добрич работи в условията на сертифицирана система за управление на 

качеството и на околната среда, съответстваща на изискванията на международните стандарти EN 

ISO 9001:2015 и EN ISO 14001:2015.  Това осигурява високо ниво на извършваните административни 

услуги, при отчитане на интересите на заинтересованите страни и приложимите нормативни 

изисквания. 

Предоставяните административни услуги са подробно разписани от гледна точка на 

необходими документи, дължими такси и срок за предоставянето им на интернет страницата на 

общината. Освен това на страницата са публикувани и необходимите заявления за предоставянето 

на услугите, както и информация за начините на плащане, в случай, че за конкретната услуга се 

дължи такса/цена. Интернет-страницата на Община град Добрич предоставя електронни услуги за 

гражданите и бизнеса. 

 

2.6.1. Административна структура и организация на общинската 

администрация  

 

Законът за администрацията регламентира основните изисквания към структурата на 

администрацията. Тя се разделя на обща и специализирана, като първата осигурява технически 

функционирането на администрацията, а специализираната е огледален образ на правомощията 

на органа на власт, т.е. тя осигурява подпомагането му при изпълнение на неговата специална 

компетентност. 

Общата численост на персонала на общинската администрация е 160 щатни бройки.  

 
Таблица 15: Административна структура и организация на общинската администрация 

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общо служители 160 160 155 155 155 155 

Служебно правоотношение 29 29 26 27 27 25 
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Трудово правоотношение 131 131 129 128 128 130 

По Служебно правоотношение на 

ръководни длъжности 
17 17 15 15 15 15 

По Служебно правоотношение - 

експертно 
12 12 11 12 12 10 

По трудово правоотношение на 

ръководни длъжности 
0 0 0 0 0 0 

Експертен и технически състав по 

трудово правоотношение 
126 126 124 123 123 125 

Източник: Община град Добрич 

 

 
Фигура 28: Органограма на общинската администрация на Община Добрич. 

 

 
Източник: Община град Добрич 
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Таблица 16: Таблица за брой на обученията и брой на обучените служители (на годишна база) за периода 2014-

2020г. 

Година Брой обучения Брой обучени 

2014 67 202 

2015 16 78 

2016 10 22 

2017 8 19 

2018 39 287 

2019 15 97 

2020 13 14 

 

Община град Добрич няма участие в проекти свързани с повишаване на административния 

капацитет за периода 2014-2020 г. 

 

2.6.2. Държавно управление     

Гр. Добрич е областен център и развитието на институционалната инфраструктура в гр. 

Добрич е следствие от административните и другите управленски функции на града. На територията 

на града функционират обекти, свързани с различни управленски и други административни 

функции. Статутът му на общински и на областен център е свързан с локализацията на обекти на 

общинската и на областната администрации. Град Добрич е един от трите града в страната – заедно 

с Пловдив и Ямбол, който е седалище на общинска администрация на други общини – в случая на 

община Добричка. 

 
Таблица 17: Структури на местното и държавното управление в община град Добрич 

Администрация Значение 

Областна администрация 

Добрич 

Едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който 

осъществява държавното управление по места и осигурява 

съответствие между националните и местните интереси при 

провеждане на регионалната политика. 
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Регионална здравна 

инспекция Добрич 
РЗИ извършва дейностите по осъществяването и организирането 

на държавната здравна политика на територията на областта. 

Областна дирекция  на МВР 

Добрич 

Защита на националната сигурност и обществения ред; 

Противодействие на престъпността; Защита на правата и 

свободите на гражданите и опазване на техния живот, здраве и 

имущество; Осигуряване на пожарна и аварийна безопасност. 

Дирекция "Социално 

подпомагане" 

Предоставяне на социални помощи за лица и семейства; Семейни 

помощи за деца; Помощи за ветерани от войните и подкрепа на 

хората с трайни увреждания. Чрез осъществяване на дейностите 

по социално подпомагане се развива и укрепва обществената 

солидарност. 

Дирекция "Бюро по труда" 

Регистриране на лицата, активно търсещи работа; участват в 

разработването на регионални и местни програми за заетост и за 

обучение; участват в реализирането на национални, браншови, 

регионални и местни програми за заетост и за обучение, 

включително на рискови групи на пазара на труда; извършват 

информационен обмен за свободните работни места и за лицата, 

активно търсещи работа; извършват изследвания и наблюдения на 

пазара на труда; изготвят анализи и прогнози за състоянието и 

тенденциите в развитието на местния трудов пазар. 

Областна дирекция 

"Земеделие" Добрич 
Провежда държавната политика в областта на земеделието, както 

и прилагането на ОСП на ЕС 

Териториална дирекция 

НАП Добрич 

Специализиран държавен орган към Министерство на финансите 

за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания. 

Териториално поделение 

НОИ 

Публична институция която управлява държавното обществено 

осигуряване в Република България. 

Областно пътно управление 

Добрич 

Специализирано териториално звено, което осигурява 

изпълнението на определени функции на Агенция пътна 

инфраструктура на територията на областта. 
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Областен отдел 

"Автомобилна 

администрация" 

Осъществява административното обслужване и контрол на 

вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и 

товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на 

територията на областта. 

Източник: Община град Добрич 

 

На територията на град Добрич, едноименната община и област Добрич, органът които 

представляват държавното управление и централната власт е областната администрация. 

Областната администрация следи за провеждане националните политики на областно и местно 

ниво и осъществява координация между общините и представителите на местната власт в рамките 

на областта. В заседанията на над 20 съвета и комисии при областния управител, се взимат 

основните решения за развитие на политики на областно ниво, които оказват силно влияние и върху 

формулираните впоследствие местни политики. 

Областната   администрация   е   разположена   в   град   Добрич,   фокусирайки   в   него 

обслужващи  и политически   функции   с  над общинско   значение.   От   гледна  точка   на  ролята   

на   потенциалните интервенции, включени в интегрирания план, този факт допринася сериозно за 

техния ефект в регионалния контекст на града. Оптимизацията на услугите, които областната 

администрация предлага и  на  процеса  на  планиране,  обект  на  действията  на  областния  

управител  биха  могли  да  бъдат включени в постановките на бъдещия план с цел подобряване 

административната среда в нейния контекст, надхвърлящ рамките на общината. По отношение на 

териториалното разпределение на областната администрация, сградите на институциите са 

концентрирани изключително в ЦГЧ на Добрич. 

В гр. Добрич са разположени и деконцентрирани структури на централни ведомства. Такива 

са Областна служба “Земеделие”, Регионалния инспекторат по образование, Регионална дирекция 

на вътрешните работи, Регионална служба по заетостта, Инспекция по обществено здраве и т.н. 

 

Град Добрич е седалище на съдебен окръг. Като такъв, в него функционират и съответните 

институции на съдебната система. Такива са Окръжният и Районен съд, Окръжна съответните 

следствени служби. Районна прокуратура и Териториалното разположение на обектите на 

институционалната инфраструктура е съобразено с представителния характер на самите 

институции. Поради тази причина тези обекти са разположени в Централната градска част на гр. 

Добрич. В жилищните квартали и комплекси е развита мрежа на районните полицейски 

инспектори. 

  

2.6.3. Състояние на гражданския сектор в общината 

Гражданският сектор в гр. Добрич започва да се структурира непосредствено след 

промените от 1989 г. През годините се създават редица организации с нестопанска цел (ОНЦ), които 

си поставят различни цели, свързани с развитието на гражданското общество.  
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За да се даде ясна представа за гражданския сектор в общината се визират организации, 

регистрирани  съгласно Закона за народните читалища и Закона за юридически лица с нестопанска 

цел (ЗЮЛНЦ).  

 

Читалища на територията на гр. Добрич 

Съгласно закона за народните читалища - читалищата са юридически лица с нестопанска 

цел, които са български културно-просветни сдружения в населените места, изпълняващи и 

държавни културно-просветни задачи. Читалищата по традиция са средища, в които се развива 

разнообразни дейности предимно в сферата на културата и неформалното образование. На 

територията на гр. Добрич функционират 6 читалища: "Йордан Йовков-1870 година"; "Пробуда -

1939 г."; "Романо дром-2002"; "Мевляна-2012"; "Български искрици 2016"; "Добрич - 2017" 

(Публичният регистър на читалищата https://chitalishta.com/?act=regions). Прави впечатление, че 

броят на читалищата се увеличава, като през последните десетина години има регистрирани три 

нови читалища.  

Всички читалища в Добрич съгласно Закона за народните читалища (ЗНЧ) са съдебно 

регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения 

към Министъра на културата. 

Понастоящем читалищата са в системата на т.нар. делегирани от държавата дейности. 

Средствата от държавния бюджет се определят на базата на субсидирана численост, като една 

субсидирана бройка е обвързана със стандарт, в който са разчетени средства за заплата, осигуровки 

и веществена издръжка. В съответствие със ЗНЧ читалищата набират средства и от други източници 

- членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания, 

ползване на земеделски земи и др. Основен източник за средства обаче си остава държавната 

субсидия, която се отпуска на читалищата чрез съответните общински бюджети.  Въпреки опитите 

да се разработват и реализират проекти, финансирани от ЕС и други източници, читалищата в гр. 

Добрич имат потенциал за участие в партньорски проекти, както с общината, така и с други местни, 

национални и международни организации, и да реализират по-мащабни идеи, които да 

подпомогнат развитието на града и региона. 

 

НПО, регистрирани съгласно  Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) 

На територията на Община град Добрич има регистрирани значителен брой юридически 

лица с нестопанска цел, съгласно ЗЮЛНЦ. По данни на Търговския регистър в града работят 132 

организации. 

Сред местните ЮЛНЦ има природозащитни и граждански организации, организации на 

бизнеса, организации в сферата на културата, организации със социална насоченост и защита на 

правата на уязвими групи, спортни клубове, фолклорни клубове, клубове за работа с деца и 

училищни настоятелства. Това разнообразие предполага богата гама от цели и дейности, насочени 

към възпитание и образование на подрастващите, опазване на околната среда, развитие на 

гражданското общество, физическо възпитание и спорт, социална интеграция и личностна 

реализация и др. 

Програмата за финансиране на гражданските инициативи в полза на местната общност от 

бюджета на Община град Добрич, която съществува от 2006 г. е възможност за финансиране на 

https://chitalishta.com/?act=regions)
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малки проекти на местни ЮЛНЦ, както и граждански групи, но и за натрупване на опит на 

организациите в планиране и управление на проекти, насочени към развитие на гражданското 

общество.  

Има организации и групи на територията на гр. Добрич, които изпълняват дейност изцяло 

подкрепени от членовете си и от собствени инициативи за набиране на средства, без да се 

възползват от безвъзмездно финансиране (напр. СНЦ „Зеленият пламък”, Сдружение „Еко 

Добруджа”, „Глобалният Добрич”, „Граждани в повече” и др.). 

През последните няколко години, по инициатива на СНЦ “Граждани в повече” и в 

партньорство с Община град Добрич и повече от 20 местни граждански организации се провеждат 

форуми “Добрич в бъдеще време”, чиято цел е да се обсъждат идеи за развитието на града, както 

и за привличане на в този процес на “добричката диаспора” - хора, които живеят другаде (в страната 

и чужбина), но са свързани с града и региона. 

Прегледът на проекти финансирани по Програма INTERREG V – A Румъния-България, 

финансирана от Европейския Съюз (от Европейския фонд за регионално развитие, ЕФРР) показа, че 

най – активни неправителствени организации на територията на гр. Добрич са Търговско – 

промишлена палата Добрич, Европейски институт по културен туризъм „Еврика” и Черноморски 

център за развитие (BSCE). 

Като цяло може да се каже, че местните граждански структури нямат достатъчно опит в 

реализацията на по-мащабни проекти, финансирани от ЕС или други донори, подпомагащи 

развитието на гражданското общество. 

 

Изводи: 

● Наличие на голям брой регистрирани неправителствени организации, работещи в 

образователната, социалната и културната сфера; 

● Наличие на малки по мащаб реализирани проекти, по които местните НПО работят; 

● Необходимост от по- ефективно взаимодействие на НПО с община град Добрич във връзка 

с реализирането по-мащабни проекти; 

● Малък брой организации, които имат капацитет да осъществяват големи по размери и 

значимост проекти на територията на град Добрич. 

 

2.6.4. Анализ на общинския бюджет 

Бюджетът на Община град Добрич се разработва при спазване на изискванията на Закона 

за публичните финанси (ЗПФ), във връзка с разпоредбите на Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) и съответните Постановления и Наредби.  Бюджетът за държавни 

дейности и разпределението по функции и дейности и параграфи на Единната бюджетна 

класификация е съобразен с определените стандарти за издръжка на делегираните от държавата 

дейности и преходните остатъци от предходна година. Реализираните в края на годината икономии 

от средствата за делегираните от държавата дейности се планират за финансиране на същите цели, 

включително за инвестиционни разходи.   
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Във функция „Общи държавни служби” са планирани средства за заплати и други 

възнаграждения и задължителни осигурителни вноски от работодател на лицата по трудови и 

служебни правоотношения в общинска администрация.  

Във функция „Отбрана и сигурност” са предвидени средства за местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и обществените възпитатели, 

заплати и осигурителни вноски на 10 души денонощни оперативни дежурни и изпълнители по 

поддръжка и по охрана на пунктове за управление при стихийни бедствия и аварии, офиси за 

военен отчет и дейности по плана за защита при  бедствия.   

Във функция „Образование” са предвидени средства по различните разходни стандарти в 

съответствие с политиката за увеличение на доходите на педагогическите специалисти в системата 

на предучилищното и училищно образование.  

Във функция „Здравеопазване” са включени разходи за медицинско обслужване в 

здравните кабинети, детски ясли, детска кухня, здравни медиатори и общинските съвети по 

наркотичните вещества и превантивните информационни центрове. Средствата са за заплати и 

осигурителни вноски, за безопасни и здравословни условия на труд на персонала в детските ясли, 

детската млечна кухня и здравните медиатори, за медицинско обслужване в здравен кабинет на 

деца от детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна форма на 

обучение от общински и държавни училища и финансирането на общински съвет по наркотични 

вещества.  

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” държавното финансиране 

обхваща социалните услуги: 

Дом за стари хора с капацитет 115 места; 

Дневни центрове за деца и/или пълнолетни лица с увреждания, с капацитет 140  места; 

Център за социална рехабилитация и интеграция – капацитет 45 места; 

Два центъра за обществена подкрепа – капацитет общо 55 места; 

Защитени жилища за лица с умствена изостаналост – капацитет 14 места; 

Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания – капацитет 45 места; 

Четири центъра на настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – всеки с капацитет 

14 места; 

Преходни жилища, капацитет 8 места. 

Във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” изцяло местна отговорност са  

дейностите „Домашен социален патронаж“ с капацитет на обслужване 400 потребителя  и „Клубове 

на пенсионера“.  

Във функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства по ЗДБРБ 

за обезпечаване дейността на Художествената галерия, РБ „Дора Габе“ и Регионалния исторически 

музей, както и на читалищата.  

Изцяло от общински приходи се потриват широк спектър от дейности за благоустрояване и 

опазване на околната среда, осветление на улици и площади, строително монтажни работи по 

инсталиране и поддържане на светофарни уредби, по полагане на хоризонтална маркировка; по 

изграждане и поддържане на пътна сигнализация и предпазни съоръжения; текущи, аварийни и 

основни ремонти на общински имоти и поддръжка на улично осветление и др. 
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Разходите във функция „Икономически дейности и услуги” се финансират от общински приходи, 

както и от трансфера от ЦБ за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища. В тази 

функция се отчитат разходите за дейностите „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътищата", „Общински пазари и тържища”, „Приюти за безстопанствени животни” и 

„Други дейности по икономиката”. 

 

2.6.5. Прозрачност и партньорство 

За степента на прозрачност в Община Добрич може да се съди от становищата на различни 

организации, които имат практика за наблюдение и оценка на публичните власти по този показател. 

В тази връзка могат да се посочат редица примери.  

През 2017 г. Община Добрич е удостоена за четвърти път с Етикет за иновации и добро 

управление на местно ниво. Присъждането на това отличие удостоверява, че управлението на 

дадена община отговаря на определени изисквания за качествено предоставяне на 

административни услуги. Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление, 

чийто председател е министърът на регионалното развитие и благоустройството, е създадена през 

2010 г. В състава ѝ влизат представители на Омбудсмана, на общините и областите, на 

Националното сдружение на общините в Република България, Конфедерацията на работодателите 

и индустриалците в България, Българска стопанска камара, Център за изследване на демокрацията, 

Сдружение „Болкан Асист“, Българската национална телевизия и на академичните среди. 

Присъденият етикет гарантира, че Община град Добрич прилага успешно 12–те принципа за добро 

демократично управление и има високо качество на предоставяните публични услуги. Наградата е 

и признание за реализиране на добри практики при изпълнение на публичните политики в 

общината. Принципите, формулирани от Съвета на Европа, които Община Добрич успешно прилага, 

са: Честно провеждане на избори, представителност и гражданско участие; Отзивчивост; 

Ефикасност и ефективност; Откритост и прозрачност; Върховенство на закона; Етично поведение; 

Компетентност и капацитет; Иновации и отвореност за промени; Устойчивост и дългосрочна 

ориентация; Стабилно финансово управление; Човешки права, културно разнообразие и социално 

единство; Отчетност. 

Общината е на престижна позиция в Рейтинга на активната прозрачност на Програма Достъп 

до информация за 2020 година. Нивото на прозрачност през 2020 г. е оценявано с точки по 109 

индикатора за първостепенните разпоредители с бюджет, 119 индикатора за общините, и 95 

индикатора за териториалните звена на централните органи на власт и второстепенни 

разпоредители с бюджет. В рейтинга на българските общини с общ сбор от 86,5 точки Община 

Добрич е оценена на 9 място сред 265 институции. Целта на проучването е да оцени как органите 

на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация и други 

нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за 

достъп по електронен път. През годините Община Добрич винаги е заемала престижни позиции за 

своите активни действия за прозрачно и открито управление. Независимото проучване на Програма 

Достъп до информация е доказателство за успешните практики на Община Добрич за публичност в 

процеса на предоставяне на информация.   
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Изводи: 

● Община град Добрич разполага с достатъчен административен капацитет за предоставяне 

на необходимите услуги за гражданите.  

● Местните приходи са планирани реалистично на база оптимизиране събираемостта на 

приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални 

размери и събиране на недоборите от минали години.  

● Разходите за местни дейности са планирани целесъобразно по функции, дейности и 

параграфи в съответствие с Единната бюджетна класификация. 

● Дейността на общината е прозрачна, за което свидетелстват и признанията от независими 

организации като „Прозрачност без граници“ и др. 

● Като областен център, град Добрич има потенциала да бъде водещ при осъществяване на 

съвместни инициативи, дейности и проекти с останалите общини от областта, както и със 

съседните области от Североизточния регион. 

 

2.7. Анализ на културно-историческото наследство  

2.7.1. Културно наследство. Общински политики в областта на културата. 

Едно от предимствата на Община Добрич е богатото културно наследство, което се 

съхранява в града. Тук могат да се видят уникални не само за страната, но и за света артефакти, 

както и ценни колекции, които са част от националното богатство на Република България. Сред тях 

са: 

● археологическите находки от еталонната за земите на Добруджа, Долния Дунав и 

Югоизточна Европа селищна могила на Големия остров в Дуранкулашкото езеро, наречена 

Добруджанската Троя, в т.ч. и най-старото обработено злато в света от каменно-медната 

епоха; 

● колекцията „Керамика" от най-големия старобългарски керамичен производствен център 

край с. Топола; 

●  колекцията „Накити" от богатия къснономадски некропол край с. Одърци; 

● една от най-големите в България колекции от средновековно въоръжение и снаряжение; 

● колекцията „Възрожденски икони от Добруджа" с най-многочислените в страната образци 

на икони „Св. св. Кирил и Методий"; 

● най-богатите в България фондове „Йордан Йовков", „Анастас Петров", „Петър Дачев", 

„Адриана Будевска“, „Дора Габе“, „Добруджански въпрос“ и др. 

● колекциите „Златото на Добруджа“ – живопис, „Песента на колелетата“ – живопис, графика 

и скулптура; „Хартията“ – с български и чужди автори; „Чуждестранна графика“ и „Балчик“– 

живопис, графика, скулптура, пластика; 

● творбите на световноизвестни творци, като Владимир Димитров Майстора, Иван 

Мърквичка, Бенчо Обрешков, Дечко Узунов, Найден Петков, Димитър Казаков, Атсуо 

Сакацуме, Албин Бруновски, Владимир Гаджович, Душан Калай, Винцент Хложник, Набуо 

Сато, Конито Нагаока, Дорни Бертран. 
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В Добрич са запазени и много недвижими културни ценности, като: 

● Възрожденската къща (днес Етнографска къща), построена през 1860-1861 г., представяща 

балканджийския тип къщи в Добруджа и свързана не само с историята на Друмевия род, но 

и със създаването на първото взаимно училище в Долната българска махала през 1864 г. 

● Градски парк „Св. Георги“ – вторият парк в България, създаден през 1867 г. и обявен за 

недвижима културна ценност, представяща градинското и парковото изкуство. 

● Църквата „Св. Вмч. Георги”, изградена през 1864 г. на мястото на по-стар християнски храм; 

дело на неизвестни майстори, за които се предполага, че принадлежат или са запознати с 

школата на прочутия български майстор Колю Фичето и изографисана от представителя на 

Дебърската живописна школа Козма Блаженов. 

● Храм „Св. Троица”, построен през 1911 г. на мястото на по-стара църква по проект на 

известния български архитект Петко Момчилов, проектирал и сградите на Синодалната 

палата, Александровска болница и на Централната минерална баня в София, на девическата 

гимназия и Митрополията във Варна, както и много други емблематични сгради в страната. 

Иконите по иконостаса в храма са дело на ученика на Иля Репин – Господин Желязков, 

участвал и в стенописването на храмовете „Св. Седмочисленици“ и „Св. Александър Невски“ 

в София. 

● Арменската църква „Св. Ованес” построена през 1894 г. по проект на италиански архитекти 

на мястото на две по-стари църкви, разрушени по време на руско-турските войни. 

● Теке джамия – една от малкото запазени в града недвижими културни ценности от епохата 

на османското владичество, построена най-вероятно през втората половина на 17. в. и  

свързана с култа към незнаен мюсюлмански светец на някоя от многобройните мистични 

секти в някогашната Османска империя. 

● Военно гробище музей – най-голямото военно гробище в страната от времето на Първата 

световна война, свързано с Добричката епопея от 5-7 септември 1916 г. В него почиват над 

3000 воини от шест национални армии (българска, германска, румънска, руска, сръбска и 

турска), шест вероизповедания (православни, католици, протестанти, армено-грегорианци, 

юдеи  и мюсюлмани) и повече от десет националности – българи, германци, румънци, 

руснаци, сърби, хървати, словенци, чехи, турци, украинци, белоруси, арменци и евреи, 

положени един до друг без разлика от тяхната военна, религиозна и национална 

принадлежност. 

● Къщата музей „Йордан Йовков“  или домът, в който големият български белетрист се 

венчава за добруджанката Деспина Колева, започва да пише своята първа следвоенна 

творба – повестта „Жетварят”, и взема окончателното решение да избере литературата за 

свое призвание. От този момент започва зрелият период в творчеството на Йовков, а 

посланията му за любов между хората, за вяра в доброто, за облагородяващата сила на 

красотата, за съпреживяване на чуждата болка и търсене на близост с другия надхвърлят 

рамките на нашата национална литература и стават част от световното културно наследство. 

● Къща музей „Адриана Будевска“ – това е домът, в който е родена известната българска 

актриса Адриана Будевска – една от основателките на  професионалния театър в България, 

и който е типичен за Добруджа в края на 19. и началото на 20. в. 
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● Художествена галерия – сградата ѝ е архитектурно-строителен паметник на културата. 

Построена е в неокласически стил през 30-те години на 20. в. за Съдебна палата. До 1940 г. 

в северната ѝ част се помещава румънската полиция, а в подземието - арестантските килии. 

След възвръщането на Южна Добруджа към България, сградата е предоставена на 

българската държава и в нея се помещават различни администрации и институции. През 

1981 г. е адаптирана за галерия.   

               Списъкът на недвижимите културни ценности в Добрич може да продължи и с:  

археологическите могили и некрополи в покрайнините на града; войнишките паметници;  

късноантичната римска баня; гръцката църква, издигната в началото на 20. в. на мястото на метоха 

на атонския манастир „Св. Лаврентий” и по-стар храм; ЖП гара-юг, построена през 1910 г.; хотел 

„Роял“, отворил врати през 20. години на миналия век; стария конак /днес Община Добричка/; 

Осман джамия и с къщите на богати местни индустриалци, занаятчии и търговци от първата 

половина на 20. в., изградени в модерните по онова време в Европа архитектурни стилове. 

Три от недвижимите културни ценности на Добрич – Военното гробище; къщата музей на 

Йордан Йовков и родната къща на Адриана Будевска са с национално значение, а два от музейните 

обекти – Художествена галерия и Дом-паметник „Йордан Йовков“, са част от 100-те национални 

туристически обекти в България. 

Добре представено в града е и нематериалното културно наследство. Един от най-

интересните му обекти е Архитектурно-етнографски музей на открито „Старият Добрич“, който за 

разлика от множеството етнографски къщи и обекти на селския туризъм в Южна Добруджа, 

представя архитектурата, бита, занаятите и стопанското минало на българския възрожденски град. 

Той е изграден на мястото на една от най-оживените и посещавани в миналото градски чаршии. В 

него са разположени повече от 30 занаятчийски работилници, в които се изработват традиционни 

изделия на грънчарството, ковачеството, везбарството, тъкачеството, бъчварството, кожухарството, 

дърворезбата и други. В центъра на комплекса е възстановена старата часовникова кула от 18. век, 

която някога не просто отмервала времето, но и регулирала отношенията между майсторите на 

градската чаршия, а и служела за противопожарна наблюдателница. Недалеч от нея се намира 

мюсюлманският молитвен дом Теке джамия от 17. век, който свидетелства за някогашната 

етническа и религиозна пъстрота на града. А значението на Добрич като важен търговски център 

разкриват възстановките на кафене, кръчма, гостилница и хан, както и оригиналните белокаменни 

чешми от 17–19 век, наричани от местното население „каменните очи на Добруджа“. 

 

Може да се каже, че обектите на културно-историческото наследство, особено в 

централната градска част, се характеризират с хармонично стилово и естетическо съжителство. 

Едновременно с това, тази територия се отличава с уникална устойчивост във времето по 

отношение на своята функция. 

Популяризиране  на  наследството  увеличава  възможността  за  неговото  оценяване  от  

страна  на гражданите на града и посетителите му, и съдейства за съхраняването му за поколенията. 

Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да стане въз основа 

на цялостна концепция, с която да се определят времевите и териториални параметри на 

проучванията, етапността на действията съобразно трудностите в най-динамично 

функциониращата част на града, оптималния консервационно-реставрационен подход, съобразен 
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със съвременните европейски тенденции и методите за адаптиране на обектите на НКН в гр. 

Добрич. 

Културното наследство е предпоставка за реализиране на инвестиционни инициативи. То 

предоставя нови възможности за подобряване облика на града, за обвързване на минало, настояще 

и бъдеще, и това следва да се популяризира и възпитава чрез педагогика на наследството, 

ориентирана към всички жители на града, включително към децата и младежите. 

 

Община град Добрич работи активно за подобряване защитата на недвижимото културно 

наследство; за проучването, въвеждането и усъвършенстването на добрите практики и модели; за 

ангажиране вниманието на гражданите с проблемите на това наследство и потенциала, който то 

има, и за интегриране на културните пространства в съвременната градска среда. Доказателство за 

това са изградените в центъра на града лапидариуми, възстановената стара част на Градския парк 

„Св. Георги”, извършените консервационни дейности на сградата на Художествената галерия, както 

и успешно изпълнените проекти “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, 

ОПРР, проект NETWORLD по Програмата за транснационално сътрудничество “Дунав” 2014-2020 и 

“Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща музей “Адриана 

Будевска” към МК. Предприети са и действия за актуализиране на списъка на недвижимото 

наследство на територията на Общината.  

Приоритет в културната политика на Община град Добрич е и нематериалното културно 

наследство, част от което е и наследството на малцинствата. Особено внимание се отделя на 

запазването на старите добруджански занаяти, представени в Архитектурно-етнографски музей на 

открито „Старият Добрич” и на 17-те фолклорни групи и клубове, на възстановките на традиционни 

обичаи, свързани с народния обреден календар, на модерните исторически реконструкции и на 

участието в инициативите на ЮНЕСКО, насочени към популяризиране на живите човешки 

съкровища.  

За съжаление, днес много традиционни културни изяви като музиката, танца, словото, 

обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. Причините, 

от една страна, се крият в активното налагане на една глобализирана международна култура, 

свързана с техническия и информационен прогрес, а от друга – в уязвимия характер на това 

наследство, крехко и преходно във времето, в повечето случаи съществуващо като факт само в 

момента на изпълнението и/или при предаване на умението. Ето защо насоката, в която работи 

Община град Добрич, свързана с насърчаване носителите на това нематериално културно 

наследство да практикуват дейностите и да предават познания и умения на следващите поколения, 

е особено важна.  

Предимство за град Добрич е запазването и развитието на културната инфраструктура, 

която включва както институти с над общински функции, като театрите, Регионален исторически 

музей и Регионалната библиотека, така и институти, които осъществяват своята дейност основно на 

територията на града – читалища, Художествена галерия, Младежки център, оркестри и ансамбли, 

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

Културният календар на града предлага разнообразни събития, част от които са с 

национален и международен характер. Това разнообразие се дължи не само на фестивалните 

форми, но и на съхранените и развити традиции, на активния културен обмен и на широкия спектър 
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от културни дейности и услуги, които се предлагат както на традиционните за това места – театри, 

музеи, библиотека, читалища, концертни зали и други, така и на алтернативни културни 

пространства – площадите на града, откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и 

лапидариумите. Годишно в Добрич се провеждат около 3000 събития. Голяма част от тях са 

насочени към младите хора като изпълнители или потребители на култура, защото един от 

приоритетите на Община град Добрич в сферата на културата е подпомагането на развитието на 

таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора, както и разширяването на 

мрежата и развитието на капацитета на доставчиците на услуги - културни институти, младежки 

център, читалища, организации и др.  

 
Таблица 18: Културни прояви, провеждани в град Добрич 

Културна проява Значение 

(национално, 

регионално, 

местно) 

Кратко описание Организатор

/и 

Периоди

чност 

Комплексна 

културна програма 

по повод 

Освобождението на 

България/Добрич 

Регионално Възпоминателни прояви, 

военни ритуали, 

исторически 

реконструкции, музейни 

изложби, образователни 

програми, детски 

събития, премиери на 

издания, посветени на 

събитието.  

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Национални 

литературни 

празници “Дора 

Габе” 

Национално Връчване на Национална 

литературна награда 

"Дора Габе" и на Отличие 

през пет години. 

Реализиране на: научни 

форуми, изложби, 

литературни четения и 

салони, представяне на 

книги, срещи с автори, 

детски събития и 

младежки инициативи. 

Община 

Добрич 

През 5  

години 
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Национални 

литературни 

празници “Йордан 

Йовков” 

Национално Връчване на Национална 

литературна награда 

"Йордан Йовков" и на 

Отличие през пет години. 

Реализиране на: 

Националната научна 

конференция, изложби, 

аудитори-уми, четения, 

литературни премиери, 

образователни игри и 

програми, младежки 

инициативи 

Община 

Добрич 

През 5 

години 

Седмица на 

камерната музика с 

международно 

участие 

Международно Концерти с изявени 

български и 

чуждестранни камерни 

състави и индивидуални 

изпълнители 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Европейски 

младежки поп-рок 

конкурс Сарандев 

Международно Конкурс за изпълнители 

на поп и рок песни от 11 

до 30 години 

Община 

Добрич, 

Младежки 

център - 

Добрич 

Ежегодно 

Международен 

младежки 

музикален конкурс 

“Надежди, таланти, 

майстори” 

Международно Конкурс за млади 

изпълнители на 

класически 

произведения. 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Международен 

младежки фестивал 

“Фолклор без 

граници” 

Международно Фестивална форма, в 

която участват 

фолклорни състави от 

цял свят 

Община 

Добрич 

ЦИОФФ 

Ежегодно 

Национална среща 

на млади балетни 

изпълнители 

“Атанас Петров” - 

Добрич 

Национално Конкурсна форма за 

млади балетисти от 

България 

Община 

Добрич 

Фондация 

"Междунаро

ден балетен 

През 1 

година 
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конкурс - 

Варна" 

Национален преглед 

на клубовете за 

народни танци 

“Събрали ми се, 

надиграли в 

Добруджа” 

Национално Фестивална форма, в 

която участват 

любителски клубове за 

народни танци от 

България 

Община 

Добрич, 

Младежки 

център - 

Добрич, Клуб 

"Пъстър 

хоровод" 

Ежегодно 

Регионална изложба 

“Национални 

награди Алианц 

България за 

живопис, скулптура 

и графика” 

Национално Конкурсна форма за 

творци на визуалните 

изкуства  

Художествен

а галерия - 

Добрич, 

Алианц 

България 

През 2 

години 

“Хлябът, който ни 

свързва” - фестивал  

Национално Исторически 

възстановки, приложни 

ателиета, изложения, 

концерти. 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Областен конкурс-

рецитал “Да я има 

България” 

Регионално 
Рецитаторски конкурс за 

индивидуални 

изпълнители на текстове, 

посветени на България. 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Детски панаир Регионално Ателиета за приложни и 

изящни изкуства и наука 

за деца 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Фестивал на 

талантите 

Местно Ателиета за приложни и 

изящни изкуства, наука, 

спорт 

Община 

Добрич 

Ежегодно 
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Комплексна 

културна програма 

Цветница и 

Великден в Добрич 

Регионално Органови, фолклорни 

концерти и класически 

концерти, изложби, 

възстановки на народни 

обреди и обичаи, детски 

събития, образователни 

програми, базари 

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Комплексна 

културна програма 

Коледа и Нова 

година в Добрич 

Регионално Цикъл „Дарования“ – 

концерти на лауреати от 

Добрич на национални и 

международни конкурси 

и фестивали. Органови, 

класически и фолклорни 

концерти/, изложби, 

възстановки на народни 

обреди и обичаи, детски 

събития, образователни 

програми, коледни 

базари.  

Община 

Добрич 

Ежегодно 

Източник: Регистър на туристическите фестивали и събития / 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx/  

 

В града се предлагат различни форми – студии, школи, курсове, клубове, трупи, формации 

и др. в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават, развиват своите таланти, 

дарби и умения, и осмислят своето свободно време. Тези институти участват също така в 

организирането на общински, национални и международни изяви, инициират дейности и ги 

реализират. Голяма част от възпитаниците на школите и различните формации стават лауреати на 

наши и международни фестивали и конкурси. Към децата и младите хора на Добрич са насочени 

редица образователните програми на културните институти в града. В това отношение вече е 

натрупан добър опит, който следва да се прилага и през следващите години. 

 

Изводи 

● В Добрич се съхранява материално наследство, което притежава научна и културна 

стойност, и може лесно да стане разпознаваемо извън националните граници.  

● Необходимо е при популяризирането на възможностите за туризъм в Добрич да се търси 

взаимодействие както със съседните общини, така и със съседните области и всички 

населени места, които са съставна част от регион Добруджа, в т.ч. и гранични общини и 

области от съседна Румъния, защото според наложената практика, когато се създава 

туристическа дестинация, тя трябва да обхваща региона в неговата историческа и 

географска цялост. 

http://rta.tourism.government.bg/TFRegister.aspx/
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● Наличието на богато културно наследство ясно е отчетено и в Общинския план за развитие, 

предвиждащ използването му като ресурс – стимулатор за устойчиво развитие на 

територията. В мерките по основните цели на плана е записано „Възстановяване и опазване 

на културното наследство; Реставрация, съхраняване и адаптиране на сградния фонд на 

културните институти на територията на Община град Добрич“. 

● Анализът на състоянието на културното наследство е направен, като са разгледани 

положителните страни и проблемите на недвижимото културно наследство, в контекста на 

опазването му на цялата територия на Добрич – неговата идентификация, юридическа 

защита, извършване на консервационно - реставрационни дейности, адаптиране към 

съвременния живот. Чрез работата на различни институции са натрупани практика и опит 

при опазването, изучаването, консервационната дейност и управлението на НКН. 

Идентифицирана е основната част от културното наследство на града. Съществува стабилна 

юридическа защита на голяма част от обектите на културното наследство. Все повече се 

работи в областта за популяризиране на наследството на Добрич, като по този начин се 

увеличава възможността за неговото оценяване от гражданите като потенциал за развитие. 

● Община град Добрич изразява ясно желание и воля за опазване на културното наследство 

на града. Демонстрирано е намерение за неговото адаптиране и изява, съобразено с 

изискванията на съвременния живот на града, а това е важен фактор в процеса на градското 

обновяване.  

● В града липсва цялостна информационна система, която да обслужва културното 

наследство в рамките на общината и неговите обекти. 

 

2.8. Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор  

2.8.1. Пространствено развитие на град Добрич като общински и областен 

център 

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. град 

Добрич е в категорията   на   вторичните   полюси   за   развитие,   /в   оценката,  направена   в   

Националната стратегия за регионално развитие   2012-2022, „определените за България полюси на 

развитие са твърде широко представени и отразяват не толкова съществуващо,  налично  състояние  

и  развитие,  а  по-скоро  потенциално  или  желано  развитие/,  а според йерархичната система на 

градовете-центрове той попада в трето ниво /средни градове/.  

Като преобладаващо жилищни територии са определени структурите: “Изгрев”, “Иглика”, 

“Строител”, “Север 1 ÷ 3”, “Русия 1 ÷4 “, “Балик”, ”Запад”, “Дружба” и “Добротица”. Най-общата им 

характеристика може да се резюмира по следния начин: 

● “Русия 1” – в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и 

хипермаркет/. За отбелязване е, че частта с комплексно застрояване е в по-добро състояние 

на жилищната среда по отношение на състоянието на уличната мрежа и вътрешно 

кварталните пространства; 



Стр.  129 
 

● “Русия 2” – територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално застрояване 

в парцели. Като незадоволително може да се отчете състоянието на обществените и зелени 

пространства. Уличната мрежа в района е в задоволително състояние. На този етап не е 

добре обслужена територията с обекти на общественото обслужване; 

● “Русия 3 и 4 “ - територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на 

обществено озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова; 

● ж.к. “Добротица” – територия с комплексен начин на изграждане. В югозападната му част 

има терени заети с производствени и търговски дейности, които не влизат в конфликт с 

основната функция - обитаване . Наличието на парк “Хан Аспарух” е едно предимство за 

комплекса. Неговата северна част е в идеално състояние, докато южната се нуждае от 

провеждане на благоустройствени и паркоустройствени мероприятия. По действащия ПУП 

се предвижда доизграждане на комплекса, което дава възможност за оформяне на една 

завършена и балансирана жизнена среда; 

● По отношение на зона ”Център” трябва да се отчете, че зоната се характеризира със смесен 

характер на застрояване - индивидуално парцелно застрояване и квартали с “комплексен” 

начин на застрояване. Тук са разположени основни обекти на обществено обслужващи 

дейности от градско и областно ниво. Отличително за този район е, че към него спада ж.к. 

”Знаме на мира”, територия характерна със смесен начин на застрояване. С реализиране на 

намеренията, залегнали в одобрения ПУП-ПРЗ за комплекса, ще се оформи рамката по 

южния контур на бул. “3-ти март”. В тази зона са основните обществени и публични 

пространства на градско ниво /в това число и “старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е 

наситена и с паметници на недвижимото културно наследство. През 2011 г. южната част на 

“старата” пешеходна зона / х-л “Добруджа” – до парка/ е реновирана и има ново звучене. 

По отношение на показателя “благоустроеност”, тази зона е най-добрата от всички градски 

структури. Транспортната осигуреност е липсата на комуникационни връзки “север – юг”/ 

прекъснати с пешеходна зона/ и недостатъчния брой паркоместа; добра, но проблем тук е 

реализацията на втората; 

● Като важно публично пространство в рамките на града се откроява градския парк “Св. 

Георги” , който беше реконструиран в последните години, като е наситен с множество 

атракции, спортни и развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и добре 

поддържано; 

● Многофункционалната зона, южно от “Русия 2” се характеризира с наличието на 

разнородни дейности: център за защита на животните, разсадник, терен на “Добрички 

панаир” и др. Основен елемент от общоградско значение е новоизградения Зоопарк; 

● Зоните за приложение на труд в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални 

планове  за двете, отразяващи промените в тях през последните 20 години е сериозен 

проблем. Само за една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” – 

“Бизнес зона Добрич” има изготвен подробен устройствен план. 

 

2.8.2. Баланс на територията  

Балансът на територията на Общината  съдържа следните основни структурни елементи: 
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● Земеделски територии – формират най-големия дял от общинската територия. Тяхната 

площ е 7476,93 Ха, или 68,48 % (6714,85 Ха са обработваеми); 

● Урбанизирани територии – 2006,03 Ха, което е 18,37 % от общата територия; 

● Земи от горския фонд – 733 Ха, или 6,72 % от общинската територия, като по-голямата част 

от тях е с ветрозащитна функция (665,6 Ха); 

● Терени за транспортна и техническа инфраструктура (без специалните терени) – включват 

266,38 Ха. Формират 2,43 % дял от общата територия; 

● Водни течения и площи – 0,40 %. Абсолютната им площ е 44,15 Ха; 

● Защитени територии за опазване на Културно-историческото наследство (КИН) – 3,38 Ха, или 

дял от 0,03 % от общинската територия. 

● Общата площ на общината (10918,16 Ха) е по данни от Кадастралната карта на Добрич. 

 

Добрич е «млад» град, развил се в ясна концентрична схема. Жилищните територии могат да 

се обособят в условно в 3 зони – централна зона и две концентрични дъги. 

 

Централна зона: 

В територия от около 220 ха, наред с обществените функции, е съсредоточен значителен жилищен 

фонд (9952) и обитатели (20225). Обитаването се облагодетелства от възможно най-пълния 

комплекс от услуги. Това е най-развитият и с най-високи ценови нива пазар на недвижимости. 

Преобладаващата част от фонда е масивен. Застрояването е хетерогенно – предимно блоково в 

централната, южната и североизточната част и класически, спокойни квартали с еднофамилни къщи 

в двор – в северозападната и югоизточната част на централната зона. Системното неподдържане 

на сградите и амортизираните инженерни мрежи формират потребности от инвестиции в 

обновяване, сравними с направените досега за изграждането им. За разлика от големите градове, 

където обитаването системно се изтласква от центъра, Добрич съхранява тази функция. Не липсва 

стихийно съчетаване на обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. 

Острата потребност в зоната от паркиране/гариране влошава не само транспортната проходимост, 

но и екологичните качества на средата. По “коридорите” на тангиращите Центъра главни улици се 

формират “враждебни” зони/ивици, които би трябвало да се отстъпят за други функции. 

Първа дъга (същинската част на компактния град) 

От  запад  на  изток,  тази  територия  включва  7  жилищни  квартала:  «Запад»,  «Север  3»,  

«Север 2», «Север 1», «Русия 3-4», «Русия 1» и «Русия 2». В обхвата на дъгата (515,4 ха) живеят 24600 

обитатели в 11800 жилища. С изключение на югоизточната част на «Русия 1» (ж.к. «Югоизток»), 

застрояването е предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна квартална структура. Тази 

дъга е основният носител на градския характер на средата за обитаване. За разлика от централната 

зона, жилищните функции тук доминират. Резервите за ново жилищно строителство са силно 

ограничени – само в отделни или група съседни парцели и то в условия на реконструкция при 

подмяна на амортизиран фонд. Имотната структура е изключително удребнена – средната 

големина на парцелите е около 500 м2.  С  изключение  на  северната  част  на  «Русия  3-4»,  

изградеността  и  стандарта  на  средата  е сравнително добра.  

 

Втора дъга (жилищните комплекси) 
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Втората дъга е градската тъкан от периода на индустриализираното строителство (1960-90 г.). 

Обхваща кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към тази дъга принадлежат и 

двата необлагодетелствани квартала – «Иглика» и «Изгрев». Наред с обслужващи и производствени 

функции, на обща площ от 335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Доминантата 

са комплексите,  като  «Балик»  и  «Строител»  носят  белега  и  на  пространствена  и  на  

функционална “периферия”. Има два ясно обособени сегмента на дъгата – сравнително добър 

южен и лош северен (доказва  го  и  огледалото  на  пазарните  цени).  В  северния  сегмент  е  

съсредоточен най-мащабният проблем   на   система   обитаване   –   синдромът   “жилищен   

комплекс   –   панелна   сграда”.   Тук  са разположени и най-бедните квартали на гр. Добрич – 

«Изгрев» (1497 обитатели) и «Иглика» (1674 обитатели). 

Кварталите „Изгрев” и „Иглика” са от категорията „проблемни”8. Те покриват всички 

критерии за такива градски структури: 

● население с доходи под 50% от средните за страната, 

● безработица над 50% от средната за страната, 

● лош сграден фонд, 

● липсващи елементи на първичната техническа благоустроеност на жилищната среда, 

● физическа и културна изолация на обитателите от другите квартали. Сферите за намеси 

са: 

● подобряване на инфраструктурата и инженерното оборудване; 

● насърчаване създаването на работни места; 

● икономическо развитие чрез собствена инициатива; 

● подобряване на предлаганите обществени услуги. 

 

Проблемите не могат да бъдат решени само чрез устройствени мерки. Нужен е интегриран подход 

и идентифициране на възможните мерки чрез: 

● Определяне на основните фактори за появата и развитието на тези квартали; 

● Намеса чрез намаляване равнището на безработицата в тях, стимулиране създаването 

на предприятия на място с местна работна ръка; 

● Финансови помощи (субсидии) за обновяване на жилищата; 

● Включване в програмите за устойчиво градско развитие – интегриране на различните 

нива; 

● Овладяване на неконтролируемата урбанизация (планова и проектна готовност, 

адекватни на спецификата на обитаване); 

● Активизиране на обитателите – демократично съучастие при вземането и 

изпълняването на решенията, поемане на отговорности и контрол при поддържането 

им; 

● Приближаване на администрацията до обитателите на проблемните квартали и 

увеличаване на достъпа им до нея. 
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2.8.3. Състояние на жилищния сектор 

По данни от последното преброяване на населението и жилищния фонд (2011 г.), 

жилищният фонд в гр. Добрич към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

(19.3 %), разположени в 9 963 сгради. 

Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най-старият сегмент от 

фонда е построен преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най-

новите жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от общия брой към 2011 г. или 18 379. 

Най- интензивно строителство е осъществено в периода 1970 - 79 г., когато са изградени 32.1 % от 

жилищата, или общо 12 954. 

Подобно на всички големи градове, около половината от фонда (19220 жилища) е строен 

по индустриални технологии с подчертано доминиращ дял на панелните (14909 жилища). 

Като цяло, физическото състояние на жилищния фонд не е добро. Това се дължи на сравнително 

ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури добър  

жилищен стандарт  и   продължителност   на   живота   на   жилищния  фонд   през   следващите  20-

30  години,  е необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на жилищните сгради с 

приоритет на най- уязвимите - панелните. Те са разположени в 261 сгради и към 2011 г. са 

осигурявали подслон за 32720 обитатели (близо 36% от населението на гр. Добрич). 

Етажност: В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0% от жилищата в 

града. В средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени общо 15.2 % и във високоетажни сгради 

(над 6 етажа) - 54.8 %. 

Благоустроеност: Жилищният фонд на гр. Добрич е сравнително добре благоустроен, 

отчитайки статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи – ток, вода, 

обществена канализация.  

Водопреносните и канализационните мрежи са амортизирани. Надеждността на инженерните 

мрежи и финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. Този факт мотивира оценката: 

Стандартът на добричките жилища е нисък (в сравнение с нормативния еталон). 

Отопление: Делът на обитаваните жилища с централно отопление е символичен – 0.3 %, 

като най- много жилищата се отопляват с електричество 44.3 % и дърва 28.2 %. Бъдещето е на 

газоснабдяването на жилищните и обществените сгради . 

Жилищно потребление: Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното 

потребление в гр. Добрич  е  443  жил./1000  обитатели  и  е  значително  над  приетия  в  ЕС  стандарт  

(420 жилища/1000 обитатели).  Но  този  показател  има  адекватна  диагностична  стойност  в  

условията  на  балансирани икономики и развити жилищни пазари. В гр. Добрич, той се деформира 

сериозно от голямото количество необитавани жилища - 7767 бр., или 19.3 % от жилищния фонд. 

Затова високата стойност не означава висок стандарт на жилищно потребление, а по-скоро висок 

дял на необитаван фонд. Ако се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, стойността 

на този показател влиза в реалистичните си стойности – 358/1000 - по-ниски от средно - 

европейските. 

Към 01.02. 2011 г. в едно жилище живеят средно 2.26 лица, на едно жилище се падат средно 

по 74.50 м2, а на обитател – 33.01 м2 полезна площ при обща полезна площ за града 3 004 773 м2. 

Основният показател за жилищна осигуреност на населението - жилищната площ/човек, е 26.00 м2. 
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Жилищни потребности: Фактът, че близо 20% от жилищата са необитавани може да създаде 

илюзорна представа, че гр. Добрич не се нуждае от нови жилища. При реално потребление от 358 

жилища/1000 обитатели, съществува статистически дефицит от 62 жилища на 1000 обитатели (за да 

се достигне стандарта от 420/1000). Това означава, че ако всички жители на гр. Добрич достигнат 

стандартно жилищно потребление, още 5600 жилища трябва да се включат в употреба (нови и/или 

сегашни  необитавани).  Същевременно  се  е  оформила  обратна  тенденция  -  независимо  от 

новото строителство,  потреблението  в  старите  обитавани  жилища  се  е  влошило.  Освен  това,  

съществува тенденция към намаляване на обществения наемен сектор, а това е в противоречие с 

увеличаващото се социално разслоение и уязвимост. При това, общинските жилища са 

разпръснати, което ги прави трудно управляеми и неефективни. 

Платежоспособност: Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 93%), като 

само около 5% от тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни 

доходи, за да поемат текущите жилищни разходи (доказват го неплатените сметки за консумативи 

и неподдържаните сгради). Над 300 жилища са без изяснен правен статут (предимно ромски). 

Съществува остро несъответствие между необходима издръжка на собствен имот и ниво на 

доходите. При липса на намеса, съществува заплаха естествените пазарни условия да доведат до 

загубване на собствеността. Необлагодетелстваните квартали (комплексите и ромските махали) са 

застрашени от превръщане в социални гета и самоизключване от пазарите на жилища. 

Обществените разходи за нов социален подслон и разчистване ще бъдат несравнимо по-високи от 

тези за обновяването им сега. За целта следва да се осигурят две алтернативи за свободен избор: 

социално жилище срещу собственото или субсидии за обновяване и поддържане на сегашното 

жилище. 

Поведение на обитателите (акцент в етажната собственост): Обитателите имат дълбоко 

вкоренено чувство за- и стремеж към собствено жилище, но повечето не осъзнават пазарния 

смисъл на  жилището  като  инвестиция,  не  осъзнават  необходимостта  и  не  могат  да  полагат  

грижи  за поддържане/увеличаване  на  пазарната  му  стойност.   

Енергийна ефективност: По проект “Енергийно обновяване на многофамилни жилищни 

сгради в град Добрич“ са сключени общо 41 договора за целево финансиране по Програмата между  

Общината, Българска банка за развитие и Областна управа, като за  всички сключени договорни има 

осигурен финансов ресурс. Към месец декември 2020 г. за всички 10 сключени договори  с 

изпълнители има подписани и  влезли в сила  АНЕКСИ 2 от Българска банка за развитие /ББР/, с 

което се гарантира обезпечаването на финансовия ресурс за изпълнението на дейностите за всеки 

отделен блок. За всички блокове е преминала процедурата за одобряване на проектната 

документация и са издадени разрешения за строеж, съгласно ЗУТ /разработване и предаване на 

технически проекти, съгласуване с Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на 

населението”, изготвяне на оценка за съответствие от строителния надзор, одобряване от Гл. 

архитект на Общината, издаване на Разрешение за строеж и т.н.). 

 

Жилищна политика 

Съгласно предвижданията на Националната жилищна стратегия (проект – 30.10.2020 г.), 

бъдещите насоки на общинската жилищна политика трябва да бъдат определени на местно ниво, 

да са съобразени със специфичните местни условия и нужди. 
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Основна цел на местната жилищна политика: 

Изграждането на такава жилищна система, която създава достъп и възможност за адекватно 

жилище на всички хора, живеещи и работещи в град Добрич. Това означава анализ на проблемите 

на целия жилищен фонд, на развитието на цялата община. Препоръчително е наличието на 

специализирана административна структура със съответен капацитет. 

Ангажименти на общините: 

Да разработят общински жилищни програми – ежегодно актуализиращи се. 

Общинска жилищна програма (ОЖП) – отразява общинската жилищна политика и нейната 

инвестиционна стратегия. Тя трябва да определи местните жилищни нужди, приоритетите, преглед 

на ресурсите и планиране на жилищните инвестиции. ОЖП – ще изпълняват ролята на секторен 

планов документ, чието наличие е задължително условие общината да бъде бенефициент по 

целевите програми на НЖС. 

ОЖС следва да включва годишни планове. 

Задължения на общините по разработване на ОЖП: 

Регистриране и прогнозиране на потребностите от жилища в общината, включително от 

разновидностите на социални жилища (жилищна картотека); 

Определяне на оптималните мащаби, пропорции и стандарти на социално жилищно строителство; 

Анализ и оценка на наличните терени и/или сграден фонд за целите на социалната жилищна 

политика, плановата и инфраструктурна осигуреност; 

Синхронизиране на потребностите и ресурсите в общината през плановия период, съобразено и с 

ПИРО; 

Идентифициране на преките задължения на Общината към жилищния сектор. 

 

Условия за финансиране на планираните мерки в ОЖП с ресурси от Фонда18:  

Общината трябва да има Общинска жилищна програма. Общинската жилищна програма 

представлява база за договор между Общината и Държавата в лицето на Фонда;   

Да има доказана жилищна нужда, качествено разработени ИП и привлечени местни ресурси – 

обществени и частни; 

При предвидени мерки и интервенции за сгради в режим на етажна собственост – задължително 

трябва да има наличие на лицензирани физически и юридически лица, правоспособни да 

извършват дейностите при управление на сградите в режим на етажна собственост. 

Индикативна годишна финансова рамка: 250 млн. лв. от Фонда; 50 млн. лв. финансиране от РБ; 

50 млн. лева от задължените лица по чл. 14 ЗЕЕ (Национална схема за задължения за енергийна 

ефективност). 

 

Изводи: 

 
18 Става въпрос за обособен фонд, който ще акумулира ресурси от всички възможни източници (ДБ, ОП, 

капиталови пазари и др.) и ще ги насочва за изпълнение на дейностите за изпълнение на СЦ1 и СЦ 2 на НЖС. 
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Жилищната  система  на  гр.  Добрич  е  добре  запасена  с  физическите  си  елементи 

«жилищни   територии»  и   «жилища».  Капацитетът   на   жилищните  територии  по  

действащия  ОУП надхвърля 15% от сегашния фонд, т.е. би позволил изграждането на над 6 

хил. нови жилища. Същевременно  системата  разполага  със  7800  необитавани  жилища.  Не  

така  добре  стоят  другите елементи – административната, правната и финансовата рамка. 

Потенциалът в тяхното реформиране, укрепване и функциониране е разкрит в Националната 

жилищна стратегия.  

 

Проблемите: Обобщени от вече представения анализ, основните проблеми на жилищната 

система на гр. Добрич са: 

● Не съществува система за държавно жилищно субсидиране (настоящата схема за 

саниране по ОПРР и Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) не може да се счита за „система за 

субсидиране”, защото е на проектен принцип, с крайно ограничен ресурс и срок на 

действие); 

● Жилищно-спестовната система е заличена от 22 г., а кредитната система е без 

специализирани ипотечни банки - необходими са нови инструменти, подобряващи 

платежоспособността и намаляващи рисковете; 

● Финансовата достъпност до жилище трайно се влошава (не само добрички проблем); 

● Жилищната мобилност в гр. Добрич е много по-ниска от тази в ЕС  поради липса на 

развити жилищни пазари, малко предлагане на трудовите пазари и ниско заплащане; 

● Делът на необитаваните жилища непрекъснато се увеличава (над 19%) и е 

многократно по-висок от считания за нормален и необходим за пазарна мобилност (5-

6%); 

● Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане 

(общовалиден национален проблем); 

● Периферните жилищни комплекси се гетовизират – увеличава се концентрацията на 

бедност и престъпност; 

● Делът на “псевдо-собствениците” (тези, които не могат да издържат собствеността си 

в сегашните пазарни условия) се увеличава; 

● Общинският жилищен фонд е недостатъчен (2600 жилища), при това е трудно 

управляем и недобре поддържан поради разпръснатостта си сред етажна 

собственост; 

● Повечето млади семейства и маргиналните групи нямат шанс за достъпна жилищна 

кариера – на наематели в обществен фонд или на собственици; 

Потенциалните възможности за подобряване на жилищната система на гр. Добрич са: 

● Създаване на условия за масово обновяване на многофамилните сгради (желателно е 

това да стане в интегрирани проекти за преструктуриране на цели териториални 

единици, с включване на ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни 

инициативи, генериращи печалби и работни места в жилищна среда); 

● Преструктуриране и разширено възпроизводство на общинския жилищен фонд 

(технологията е представена в Националната жилищна стратегия); 
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● Институционално и кадрово укрепване на сектора в общинската администрация.  

В заключение може да се каже, че в  близките години Добрич ще разчита основно на съществуващия 

фонд. Независимо от привидния излишък, съществува потребност от терени за нови еднофамилни 

къщи с двор. Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени, за да се удължи 

физическия и социалния им живот. 

 

 

2.9. Анализ на връзката на общината със съседните територии извън 

административните ѝ граници 

Община Добрич е част от териториалният обхват на Североизточен регион (СИР), който обхваща 

още областите Добрич, Варна, Търговище и Шумен с общо 35 общини. 

Като всички региони на България, Североизточния регион е силно уязвим към 

предизвикателствата пред развитието през XXI век – глобализацията, демографските промени, 

енергийната зависимост и климатичните промени, определящи и влиянието на останалите фактори 

като местоположение, конкурентоспособност и други. Регионът има значителни предимства за 

социално-икономическо развитие, обусловени от неговото транспортно - географско положение. 

Това влияе в различна степен на конкурентните предимства на различните области и части на 

територията на региона, доколкото транспортната инфраструктура в тях се характеризира с 

различни показатели за наличност и достъпност, експлоатационни характеристики и качество. С 

най-добра достъпност се характеризират Шумен и Варна, а с най-лоша – област Добрич. 

В ИТСР на Североизточен регион е посочено, че е от значение да се балансира големият 

контраст между Варна и останалата територия, като се стимулират градовете от 3-то ниво – 

средните градове, центрове с регионално значение за територията на областите и областни 

центрове –Добрич, Търговище и Шумен. Те могат да изиграят ролята на балансьори и да намалят 

до известна степен неравномерното развитие на селищната мрежа на региона по отношение на 

големите градове, както и да покрият по-равномерно територията с публични услуги от по-висока 

степен. Тяхното успешно развитие е свързано с прилагане на активна политика за съживяване на 

традиционни и привличане на нови производства, за ефективно преструктуриране и обновяване на 

производствените им зони и пестеливо изразходване на земя за нови производствени дейности. 

Реализирането на пътно направление Варна – Добрич – Дулово – Русе, може да спомогне за 

интегриране на добруджанския регион с Варна. Немаловажно за развитието на региона е и 

направлението Русе – Шумен – Варна, реализиращо на територията на региона и страната част от 

коридора „Европа – Кавказ – Азия“. 

Територията на региона е много важна и по отношение на енергийната свързаност. Граничното 

местоположение на СИР и силната енергийна зависимост на страната от доставка на енергийни 

ресурси предимно от Русия са довели до голямо натоварване на територията на региона с 

енергийни мрежи и съоръжения от най-висок клас – транзитни газопроводи и преносни 

електропроводи 400 кV. Благодарение на своето местоположение СИР играе важна роля за 

черноморското икономическо сътрудничество и връзките на страната с Централна Азия. От друга 
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страна границата с Румъния предполага развитието на трансгранично сътрудничество със северната 

ни съседка. 

В същото време стратегическото географско разположение на региона, добре изградената 

транспортна инфраструктура, международното пристанище, международното летище и 

разнообразните ресурси не са използвани пълноценно за привличане на чуждестранни инвестиции 

и за развитие на икономиката. 

По отношение на туристическото райониране на България, Добрич (като част от СИР) попада 

основно в туристически район Варна включващ Северното Черноморие и областите Добрич и Варна 

и част от район Дунав (областите Шумен и Търговище). Туризмът се развива основно в областите 

Добрич и Варна (над 97 % от легловата база), и то в крайбрежните пространства. Вътрешността 

разполага с природни и антропогенни ресурси за развитие на алтернативен туризъм (познавателен, 

екологичен, селски, поклоннически), но те все още са неоползотворени. 

В пространствено отношение три от областните градове (Варна, Шумен и Търговище) формират 

една ос, ориентирана изток – запад. Регионът получава силен тласък на развитие по тази ос. В 

централната част на СИР град Добрич има балансираща функция. Неговата роля е много важна като 

обслужващ център за общините в северната част на региона. Чрез него се осъществяват и северните 

връзки с Румъния и Европа чрез ГКПП „Йовково“ и се улеснява достъпът до пристанището в град 

Силистра. 

Териториално урбанистичната структура на региона се свежда до определянето на видове 

общини (LAU 1) по степен на урбанизация. За определянето на степента на урбанизация на 

общините в Социално икономическия анализ (СИА) на районите от 2019 г. се използва европейска 

методика за определяне на градско-селска типология, развита съвместно от ОИСР и Европейската 

комисия.19 Методиката  класифицира общините в категории: Силно, средно и слабо урбанизирана, 

както и  „междинна“ , като Добрич попада в категорията “Силно урбанизирани общини 

(централни)” заедно с  общините Варна и Шумен. В тази категория попадат общини, при които над 

50 % от населението е в населени места над 50 хил. жители или общината е с център град над 50 

хил. жители. 

 

 

 

 

 

 
 

 
19 вж. Седми доклад на Европейската комисия за икономическото, социалното и териториалното 

сближаване, 2017 г.). 
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Фигура 29: Видове общини по степен на урбанизация 

 

Източник: НКПР Актуализация 2019 г. 

 

Оси на урбанистично развитие с национално и регионално значение 

Две от всички второстепенни оси в националната територия минават през Североизточния регион. 

Оста „Сливен-Търговище“ спомага за обмена между северна и южна България и за укрепването на 

градовете по нея, а оста Варна – Добрич – Силистра прави връзка между Черноморското 

крайбрежие и най-големия икономически център град Варна с коридора „Рейнско-Дунавски“. 

Второстепенните оси на развитие са много важни за развитието на ниво регион и ще подпомогнат 

както междурегионалното, така и междуобщинското сътрудничество. Пълноценното им 

изграждане и осмисляне като значимост е ключово за регионите, защото създадената 

инфраструктура и подобреният достъп дават възможност за установяване на партньорства в 

социалната сфера и в икономическите дейности и едновременно с това способстват за запазване 

на населението в по-малките урбанистични центрове. 

 

 

 

Съвместни проекти със съседни общини 
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Фигура 30: Карта на Област Добрич 

 

Източник: http://www.dobrich-governor.org/ 

Община Добрич е най-малката по територия от 8-те общини в област Добрич, като от всички 

страни общината граничи с община Добрич-селска. Тя е една от 9-те общини в България, в които 

има само по едно населено място. 

Целта на анализа на връзката на общината със съседните територии извън 

административните ѝ граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените 

места и териториите в рамките на общината е да се разгледат евентуалните въздействия (както 

положителни, така и отрицателни) на съседните територии върху община Добрич, да се 

идентифицират общи предизвикателства и евентуални възможности за коопериране с други 

общини за изпълнение на съвместни проекти. 

Както беше посочено в т. 1.6. Историческа обвързаност на общината с други територии, на 

част I на ПИРО, налице е историческа свързаност на територията на общината с други съседни 

територии, както в област Добрич така и в страната като цяло. През последните години се отчита 

процес на сближаване с някои общини и територии извън пределите на страната.  

Тези връзки и зависимости в плановата дейност досега са се разглеждали и отчитали главно 

в културно-исторически, и доста по-малко – в социално-икономически аспект. Прилагането на 

интегриран подход в стратегическата планова дейност на общинско равнище през новия програмен 

период 2021 – 2027 г. налага идентифициране и активизиране на връзките на общината със 

съседните територии извън административните ѝ граници, които имат потенциал да влияят върху 

нейното развитие и за диверсификация на резултати от разработването и изпълнението на 

съвместни проекти.  

Съседните територии на община Добрич през програмен период 2021 – 2027 г могат да 

оказват преди всичко положителни въздействия върху нейното социално-икономическо развитие. 

http://www.dobrich-governor.org/


Стр.  140 
 

Както е видно от горната фигура, община Добрич е в естествена териториална обвързаност с 

община Добричка и почти равно отдалечена от съседните Балчик, Каварна, Шабла, Крушари, 

Генерал Тошево и Тервел, като разстоянията до тях изключително благоприятстват транспортните 

и икономически връзки с тези съседни общини. При наличната пътна инфраструктура и 

очертаващите се перспективи за нейното подобряване през програмния период, няма да са пречка 

за задълбочаване на интеграционните връзки между съседните общини за подкрепа на техните 

потенциали за развитие. 

През 2020 г. Община град Добрич е кандидатствала с проектно предложение в партньорство с 

общините Генерал Тошево и Шабла с проект „Опазване на околната среда чрез разделно събиране, 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъци на териториите на Община град 

Добрич, Община Генерал Тошево и Община Шабла с подкрепата на Интернешънъл Дивелъпмънт 

Норуей (IDN)" по открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, Процедура № 

BGENVIRONMENT-3.002. 

В предходната точка бяха разгледани взаимовръзките между общината и съседни общини 

и области. Предвид идентифицираните общи предизвикателства на общините на ниво 3 на НКПР, 

биха могли да се поставят и възможности за сътрудничество и коопериране с други общини, вкл. 

извън границите на страната, за изпълнение на общи проекти и инициативи.  

 
Фигура 31: Центрове и Оси на урбанистично развитие от НКПР, акт.2019 

 

Източник: НКПР, актуализация 2019г.  
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От гледна точка на формулираните функционални зони в НКПР – актуализация 2019 г. Добрич 

попада в Допълнителна диагонална урбанистична ос – „Варна – Шумен – Търговище – Разград – 

Русе“. Тази ос ще доведе до реализиране на проект „Нов логистичен коридор на България: Азия – 

Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна и източна Европа“ – EU Gateway. Официално е 

декларирана подкрепа на проекта от областни администрации: Варна, Добрич, Шумен, Разград, 

Русе, от общините Варна, Русе, Шумен, Добрич, Девня, Аксаково и Белослав и от пристанище Варна. 

Подходящи оси за съвместни проекти на община Добрич, изведени в процеса на изготвяне 

на ПИРО са проекти по Второстепенните оси на  развитие, именно по направление: „Силистра–

Добрич–Варна”, „Варна-Добрич-Кардам-гр. Румъния“, „Нови пазар – Добрич – Балчик“.  Наличието 

на добра комуникационно-транспортна свързаност ще  стимулира  обитаването  в  малки  населени  

места  и  ще  привлече  бизнес,  развиващ алтернативни  работни  места  в  селските  райони. 

Подобряването на транспортна свързаност и достъпност между съседните общини, както 

доизграждането и обновяването на техническата инфраструктура са ключови фактори за 

интензивно развитие на териториите. Това ще допринесе за изпълнението на целите на АНКПР: 

„Свързване на българските градове в оси на урбанистично развитие, приобщени в 

общоевропейската мрежа от градове с транснационално значение и в общоевропейските оси на 

развитие“, както и „Развитие на главните и второстепенните транспортни оси за постигане на модел 

„решетка“, насочен към укрепване на функциите на вече изявените урбанизационни центрове, 

разширяване на полетата им на влияние и подобряване на достъпа до пазара на труда и социални 

услуги“. 

Трансграничното сътрудничество с общини и организации от съседна Румъния също е с 

голям потенциал за планиране и реализация на съвместни проекти свързани с изменението на 

климата, превенцията и управлението на риска, съхраняването и опазването на околната среда, 

насърчаване на ресурсната ефективност, устойчивият транспорт, икономическа диверсификация и 

създаване на работни места, повишаване на институционалния капацитет чрез насърчаване на 

сътрудничеството между гражданите и институциите и др. 

Друг важен момент, свързан с установяване на партньорства и изпълнение на общи проекти 

между две и повече градски общини от Ниво 2, както и Партньорства на различни заинтересовани 

страни от територията на две различни градски общини е залегнал в Програма за развитие на 

регионите 2021-2027 г., която представя общата визия за изпълнение на приоритетите на новата 

Програма и която следва да послужи на заинтересованите страни на местно ниво за стартиране на 

процеса на идентифициране на потенциални партньори и проектни идеи (включително със съседни 

общини) за новия програмен период, като се отчитат текущите промени в провеждането на 

регионалната политика и планиране за периода след 2020 г. Акцент в Програмата е поставен върху 

инфраструктурните мерки с принос върху икономическото развитие, с оглед насърчаване на 

развитието на големите градски общини като центрове на растеж. 

Общите указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално 

развитие в регионите за планиране от ниво 2 представят концепцията за изпълнение на 

инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), който ще се реализира по втория 

основен приоритет на новата Програма за развитие на регионите. Ключовото изискване за 

финансирането на проекти е наличието на интегрирани мерки и дейности, изпълнявани в 

партньорства от заинтересованите страни на местно ниво. Указанията дават насоки относно 
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съвместяването и комбинирането на мерки и дейности, финансирани от различни оперативни 

програми и финансови източници, с цел постигане на интегриран и синергичен ефект за 

територията. 

 

Изводи: 

Благоприятното влияние на общините в непосредствена близост с община Добрич, както и съседни 

от територията на СИР, ще окажат положително въздействие върху развитието ѝ, като то може да 

се разгледа в следните основни направления: 

● Възможност за съвместно кандидатстване с интегрирани проекти по Оперативните 

програми, изискващи значително съфинансиране от страна на бенефициентите, което е 

трудно осъществимо само от една община; 

● Реализация на значими съвместни инфраструктурни обекти, които могат да създават заетост 

на човешките ресурси в общината; 

● Реализация на съвместни проекти и инициативи на територията на съседни общини за 

подобряване на транспортната достъпност и икономическото развитие на територията, за  

опазване на околната среда, за рециклиране на отпадъци, за ограничаване изменението на 

климата. 

● Сътрудничество на бизнеса между различните общини и създаване на съвместни 

предприятия; 

● Създаване на вертикални, хоризонтални и секторни клъстери в икономиката на съседните 

общини; 

● Подобряване здравното обслужване на населението в общините в непосредствена близост 

чрез използване на капацитета на здравната инфраструктура и обединяване на човешките 

ресурси; 

● Разработване на общи туристически продукти и маршрути, които ще съдействат за 

подобряване на икономическото състояние на общината.  

● Развитие на културните връзки и културния обмен между съседните общини; 

● Разнообразяване на културния живот в общината чрез задълбочаване на сътрудничеството 

с културните институции на съседните общини; 

● Изграждане на общи политики за най-ефективно използване на потенциалите на съседните 

общини и др. 

● На този етап не се отчитат отрицателни въздействия на съседните територии върху община 

Добрич. В съседните на общината територии няма промишлени обекти, които могат да 

причинят сериозно замърсяване на околната среда. Конкуренцията между съседните 

общини от икономическа гледна точка е по-скоро положителен фактор за тяхното развитие. 

● Сезонната заетост на работна ръка от община Добрич към съседните морски общини през 

летния сезон, не би следвало да се отчита като неблагоприятно въздействие за общината, а 

по-скоро като последица от незадоволителното икономическо развитие на община Добрич 

и равнището на живот на нейните жители.  

● Изграждане на трансграничните връзки с общини от съседна Румъния, ще подпомогне 

развитието на общината в социално-икономически и социален аспект.   
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2.10. Влияние на големи инфраструктурни проекти с регионално и 

национално значение  

Към настоящия момент се открояват няколко големи и важни инвестиционни проекти, които 

пряко и косвено засягат община Добрич и чието изпълнение ще повлияе благоприятно развитието 

на общината в дългосрочен план. Основните проекти са представени в таблицата по-долу:  

 
Таблица 19: Големи инфраструктурни проекти с регионално и национално значение 

 

No Име на проект На територията 

на община град 

Добрич 

Описание и значение за община град 

Добрич 

1. 
Нов логистичен коридор на 

България: Азия – Варна – Шумен 

– Разград – Русе – Централна и 

източна Европа“ – EU Gateway. 

Да Официално е декларирана подкрепа на 

проекта от следните областни 

администрации: Варна, Добрич, Шумен, 

Разград, Русе, от общините Варна, Русе, 

Шумен, Добрич, Девня, Аксаково и Белослав 

и от пристанище Варна. Проектът ще 

допринесе за подобряване на транспортната 

достъпност и на икономическото развитие 

на територията.  

2.  
Изграждане на Индустриален 

Парк Добрич  

Да Проектът предвижда изграждане на 

панаирна и логистична зона, 

високотехнологичен инкубатор, 

интермодален терминал, митница, силози и 

зърнен терминал, индустриален парк, 

изграждане на модерно международно 

летище в близост до индустриалния парк). 

Проектът ще се осъществи на част от терена 

на бившето военно летище Добрич. 
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3.  
Път ІІ-29 Варна-Добрич-Кардам-

гр. Румъния 

Да Изграждане и поддържане на регионални 

пътища, свързани с развитието на 

територията, което ще осигури по-добра 

транспортна достъпност и свързаност, ще 

допринесе за подобряване на 

трансграничните връзки, ще подпомогне 

развитието на общината в социално-

икономически и социален аспект.   

4. 
Реконструкция и рехабилитация 

на републикански 

път II-27 Нови пазар – Добрич – 

Балчик. 

Да Изпълнението на проекта ще осигури по-

добра транспортна достъпност и свързаност, 

ще укрепи функциите на вече изявените 

урбанизационни центрове, ще разшири на 

полетата им на влияние и достъпа до пазара 

на труда и социални услуги“, ще подпомогне 

развитието на общината в социално-

икономически и социален аспект.  

5. 
Реконструкция,  преустройство  и 

модернизация на газорегулираща 

станция  „Добрич” 

Да Проектът е включен в Десетгодишен план за 

развитие на мрежите на „Булгартрансгаз” 

ЕАД за периода 2018 – 2027 г. 

6. 
Народни читалища във Варна, 

Добрич, Търговище и Шумен 

Да Времеви период: 2021-2027  

Ремонт на покриви. Външно саниране, 

шпакловка и боя на фасадите. Подмяна на 

дограма, врати и прозорци. Вътрешен 

ремонт на помещенията, изграждане на 

вътрешна достъпна среда. Ремонт на 

вентилация и климатизация, технологично 

подновяване, професионално оборудване.  

Приблизителна стойност: 4 000 000 лв. 

Източник: ИТСР на СИР 2021 – 2027 

 

В допълнение, друг проект, чиято реализация ще повлияе положително върху социално-

икономическия развитие в община Добрич е свързан с „Изграждане на интермодален терминал в 

Северен централен район на планиране в България – Русе”. Проектът се основава на политиката за 
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изграждане на Транс-европейската транспортна мрежа и цели подобряване на интермодалността 

в югоизточния регион на ЕС, чрез създаване на условия за оптимално взаимодействие и интеграция 

на различните видове транспорт и повишаване качеството на предоставяните товарни транспортни 

услуги. Предвижда се изграждането на терминала да се реализира чрез ПЧП. 

Терминалът има потенциал да обслужва износа от областите Русе, Разград и Силистра към 

Турция, Гърция, западна Румъния, Русия, Украйна и държавите от централна и западна Европа. При 

наличие на редовни совалкови услуги към терминали и гари в чужбина, русенският терминал би 

могъл да привлече износни товари за същите направления и от областите Варна, Велико Търново, 

Добрич, Ловеч, Плевен, Търговище и Шумен, които да се транспортират до Русе с автомобилен 

транспорт. Също така терминалът има потенциал да обслужва вноса към областите Русе, Разград и 

Силистра от Турция, Гърция, западна Румъния, Русия, Украйна и държавите от централна и западна 

Европа. Възможно е да се привлекат вносни товари от същите направления и за областите Варна, 

Велико Търново, Добрич, Ловеч, Плевен, Търговище и Шумен. Терминалът има потенциал да 

обслужва и вътрешните превози между областите Русе, Разград и Силистра от една страна и София, 

Пловдив и Бургас от друга. Условие за привличане на товари от автомобилния към железопътния 

транспорт е създаването на редовни совалкови линии с приемлива честота и конкурентна цена за 

превоза.   

 

2.11. SWOT-анализ  

 

Силни страни  Слаби страни 

Благоприятното географско положение, 

наличие на добра изграденост на 

територията и висока степен на 

урбанизация.  

Балансирано развитие на 

производствените мощности; 

Сравнително добра изграденост на 

инженерната и техническа 

инфраструктура в индустриалните 

райони . 

Подобрена ВИК - техническа 

инфраструктура, намалени загуби на 

вода.  

Наличие на добра мрежа от училища - 

основни, средни и професионални. 

 Влошени демографски показатели, застаряване 

на населението, намаляване на населението в 

трудоспособна възраст.  

Отрицателни миграционни потоци. 

Отдалеченост от централни пътни артерии. 

Висока цена на водата, поради начина ѝ на 

добиване от подземни източници. 

Липсва план за устойчива градска мобилност. 

Намаляване на местата за настаняване  и 

легловата база. Недостатъчно развит 

туристически сектор.  

Амортизирана техническа/довеждаща 

инфраструктура до промишлена/индустриална 

зони. 
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Наличие на достатъчно места в детски 

ясли и детски градини. 

Добре функциониращи социални услуги 

за различни групи нуждаещи се. 

Дългогодишен опит и прилагани мерки 

за подобряване на енергийната 

ефективност. 

Добре развита газоразпределителна 

мрежа. 

Осигурен безплатен Wi-Fi достъп на 

обществени места. 

Нисък потенциал за замърсяване на 

въздуха. 

Въведени и действащи системи за 

разделно събиране на отпадъците. 

Наличие на административен капацитет 

за предоставяне на услуги на 

гражданите, в т.ч. и електронни услуги.  

 

Общинският жилищен фонд е 

недостатъчен, трудно управляем и 

недобре поддържан поради 

разпръснатостта си сред етажна 

собственост.  

 

 

Възможности  Заплахи 

Ефективно използване на 

възможностите на европейските 

фондове, общинския бюджет и други 

източници на финансиране за 

реализацията на мерки, подпомагащи 

развитието. 

Повишаване на енергийната 

ефективност в публичния и частния 

сектор. 

Изграждане на Индустриален Парк 

Добрич.  

 Задълбочаване на демографските проблеми и 

застаряване на населението. 

Засилване на миграцията  към други градове от 

страната и чужбина.  

Общ икономически упадък, обусловен от  

финансови, здравни и други кризи. 

Недостатъчно активно взаимодействие между, 

гражданите, местната власт,  НПО и бизнеса за 

съвместни действия, насочени към развитие на 

града. 
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Развитие на индустриална Зона Запад, 

включително прилежаща техническа 

инфраструктура. 

Въвеждане на интелигентни системи за 

градски транспорт. Развитие на 

устойчива градска мобилност.  

Дигитализация в различни сфери на 

развитие  

Стимулиране на инвестиционната 

активност на местни и чужди 

инвеститори.  

Развитие на публично-частното 

партньорство в икономиката, 

социалната сфера, образованието и др.. 

Възможности за планиране и 

изпълнение на ИТИ със съседни общини 

и области.  

Развитие на трансграничното и 

транснационално сътрудничество.  

Развитие на културно-исторически, 

фестивален и спортен туризъм чрез 

иновативни и креативни туристически 

продукти и услуги.  

Разширяване, обновяване и 

диверсификация на социалните услуги 

Преодоляване сезонността на морския 

туризъм и осигуряването на 

целогодишна натовареност на 

туристическата база чрез разнообразни 

продукти на алтернативен туризъм. 

Изграждане на модерна широколентова 

инфраструктура и осигуряване достъп до 

високоскоростен интернет за 

постигането на „Цифров растеж“. 

Липса важни елементи в структурата на 

икономиката - нови производства, бизнес и 

технологични паркове, бизнес акселератори и 

др. Голям процент загуби на вода в сравнение с 

други части на страната.  

Намаляване на приходи в общинския бюджет. 

Отсъствието на реки, недостатъчните валежи и 

засушаванията създават проблеми за 

поддържането на зелената система. 

Кризата с КОВИД – 19 оказва негативно влияние 

върху всички сектори в общината.  
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Реконструкция и модернизация  на 

съществуващ общински жилищен фонд 

и изграждане на нови, допълнителни 

общински жилища.  

 

 

2.12. Описание на взаимовръзките на анализа с резултатите от 

проведения хоризонтален социално-икономически анализ на районите на 

национално ниво, изготвен от „Национален център за териториално 

развитие“ ЕАД  

Социално-икономическия анализ на районите на национално ниво, изготвен от „Национален 

център за териториално развитие“ ЕАД представя промените настъпили в периода 2014 - 2020 г. 

като покрива  основни тематични направления:  икономическо развитие (малки и средни 

предприятия, чуждестранни преки инвестиции, научноизследователска и развойна дейност); 

туризъм(туристически ресурси и  инфраструктура,  специализация); социално развитие 

(демография,  образование, здравеопазване,  социални  услуги,  заетост  и  безработица),  пазар  на  

труда;  култура  и културно наследство; транспортна (пътен, железопътен, въздушен и воден 

транспорт)и инженерно-техническа инфраструктура (енергийни системи и мрежи, водоснабдяване 

и канализация,  газоснабдяване,  телекомуникации,  управление  на  отпадъците); жилищен 

сектор(състояние  на  жилищния  фонд,  специфики на  българския пазар);регионално и градско  

развитие  (териториален  модел,  оси  и  центрове  на  развитие, агломерационни ареали); околна 

среда (състояние, НЕМ, изменение на климата, разходи за околна среда); управление  и  

административен  капацитет;  и  ефективност  на  проектите  и  усвоените фондове по оперативните 

програми, съфинансирани от Европейските фондове и от други финансови инструменти. 

Анализът очертава основните изводи и тенденции в тях и дава прогнози за развитие до 2027 г. 

Териториалният обхват на Анализа обхваща цялата страна и всички административно - 

териториални и статистически единици. Извършено е сравнение в развитието на общините, 

областите, районите и страната, както и сравнение спрямо аналогични райони в ЕС. От населените 

места са анализирани само онези,  които  имат  специфични  характеристики  и  функции  и играят 

важна  роля  в провеждането  на  политиката  за  регионално  и  пространствено  развитие,  за 

икономическото, социалното и териториалното сближаване. 

 

Анализът е разработен в три основни части: 

Първата част обхваща териториалния анализ на развитието по тематични направления и 

ключови  характеристики  по  три  основни  теми –темата  за  урбанистичното  развитие, 

териториалните  аспекти  на  секторните  политики, административния  капацитет  за провеждането 

им и за изпълнение на проекти. В тази  част анализът поставя акцент  върху  най-важните аспекти 
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на състоянието и потенциала за развитие на националната територия, с изявените проблеми и 

тенденции в урбанизационните процеси, териториалната структура и промените в начина на трайно 

ползване, специфичните характеристики и териториалния модел с неговите оси и центрове на 

развитие, връзки и взаимодействия. Секторните политики са анализирани в тяхната обща 

законодателна и стратегическа рамка с главни цели, приоритети и мерки, ориентирани към 

решаването на идентифицираните проблеми  и  потребности. 

Втората част акцентира  върху  сравнителния  анализ  на  социалното,  икономическото, 

демографското и екологичното състояние и развитие и инфраструктурното осигуряване на 

районите,  областите  и  общините.  Във  всяко  тематично  направление  са  проследени промените, 

настъпили в резултат на прилаганите европейски и национални политики и програми и са 

систематизирани изводи за въздействието на външни и вътрешни фактори, за установените трайни 

тенденции и възможностите за преодоляване на проблемите. Сред най-сериозните  проблеми  се  

очертават  намаляването  и  застаряването  на  населението, което се отразява неблагоприятно 

върху икономическия растеж и потенциала за иновации, пазара на труда и социалните системи и 

изисква промени не само в социалните политики, но дори и в подходите в регионалното, 

пространственото и градско планиране 

Третата част на  Анализа  на  социално-икономическото  развитие  на  районите  в  Р. 

България  обобщава  синтезираните  изводи  от  първите  две  части  и  ги  надгражда  с интегриран 

национален профил, допълвайки базовата информация за актуализирането и разработването на 

стратегическите документи за регионално и пространствено развитие от ново поколение. 

Националният профил се изгражда въз основа на систематизираните обобщени  изводи  за  

основните  предимства,  недостатъци,  възможности  и  заплахи  и  на идентифицираните  тенденции  

в  развитието. 

Съдържанието на втората и третата част, както и резюмето на анализа припокриват темите, 

обследвани в ПИРО. Това е първата взаимовръзка между ПИРО и анализа на районите- 

съдържанието. 

Темите в анализа на районите ( демография, социално-икономическото и пространствено 

развитие) са проследени чрез ключов показатели използвани в ПИРО Добрич за идентифициране 

на местните характеристики. Това подпомогна сравнението на изводите от Анализа на районите и 

този за целите на ПИРО Добрич. 

 

По-надолу са изведени изводите от Анализа на районите и заключенията в ПИРО. По този 

начин е очертана обвързаността между двата анализа - къде има  припокриване ( т.е. изводите за 

община Добрич са валидни и за национално/регионално ниво), къде се отчитат разлики( т.е. 

изводите за общината са по-негативни или обратното- положителни). 

1. Демографската ситуация не предполага оптимистични прогнози. Демографската ситуация в 

страната и в общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на 

населението, намаляваща раждаемост, отрицателен естествен и механичен прираст.   Влошен 

е общият коефициент на възрастова зависимост. Стойностите са близки до средните за 

Северозападен район и значително по-ниски от отчетените в област Добрич.  
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2. Неблагоприятни са тенденциите в структурата на населението, като това в трудоспособна 

възраст (между 15 и 64-годишна възраст) намалява значително, а абсолютният и относителен 

дял на населението на възраст над 65 години нараства. 

3. Неравномерното разпределение на населението по области в страната и в община Добрич ще 

продължи. Ако не се вземат спешни мерки за осигуряване на заетост и подобряване на 

условията на живот, ще се засили отрицателния миграционен баланс. 

4. Пазарът на труда в страната и в общината показва известно подобрение. Налице е нарастване 

на коефициента на икономическа активност и на коефициента на заетост както за страната като 

цяло, така и за община Добрич.  Независимо от положителната тенденция през последните три 

години, заетостта остава под средната за страната. Коефициентът на безработица намалява. 

Отчетените благоприятни тенденции в икономическата активност и заетостта се отразяват и 

върху равнището на безработица, която се задържа под средните стойности отчитани в страната 

и в Североизточен район. 

5. Влошаването на възрастовата структура на населението рефлектира върху размера и качеството 

на трудовите ресурси. Застаряването на работната сила в условия на динамичен пазар на труда 

с постоянно променящи се изисквания към квалификацията и професионалните умения на 

заетите, поражда необходимостта от насърчаване на ученето през целия живот. 

6. Степента на регионално развитие зависи изключително от развитието на градовете. По 

отношение на йерархично ниво на градовете, Добрич e определен като град от трето 

йерархично ниво, център с регионално значение за територията на областта.  В ИТСР  на СИР  

град Добрич е част от агломерационен ареал, заедно с община Добричка. 

7. БВП на глава от населението за 2019 г. за Област Добрич (10009 лв./ч.) нараства в абсолютна 

стойност спрямо 2018 година (9176 лв./ч.), но това нарастване е по-малко от средното за СИР и 

от средното за страната. Ръстът на БВП в Област Добрич е сред най-ниските през 2019 година, 

като ситуацията е идентична и при нарастването на доходите на домакинствата.  

8. За 2019 г. най-голям брой продължават да бъдат микропредприятията (от 0-9 заети), което е 

92.47% (2017г.) от общия брой предприятия в нефинансовия сектор.  

9. Атрактивността на българския туризъм се формира от богатото културно –историческо 

наследство, природни ресурси, разнообразни пейзажи, качествени услуги и добра транспортна 

достъпност/свързаност. Община Добрич разполага с разнообразни движими и недвижими 

културни и исторически ценности, природни дадености и благоприятно географско 

местоположение( в близост до Черноморието и до границата със съседна Румъния),  който 

могат да се използват за развитие на туризма.  Общината притежава характеристики, 

определени в Анализа на районите за развитие на туризма. 

10. Броят на учениците в страната намалява ежегодно с близо 1,5 %. Въпреки намаляването на 

учениците в община Добрич не се наблюдава закриване на учебни заведения. Общината е с по-

добра характеристика от национално ниво. 

11. Обхватът на деца в предучилищно образование е намалял до степен, че всяко пето дете не 

посещава детска градина. Местата в детските градини в общината са достатъчни, за да 

обхваната всички деца. Общината е по-добра характеристика от национално ниво. 

12. Добре развитата мрежа от обекти на здравеопазването и осигуреният 30 минутен изохрон за 

спешна помощ на всички населени места в страната гарантират равнопоставен достъп до 
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здравни услуги на населението. Здравното обслужване на населението на територията на 

Общината е организирано от добре изградена и структурирана мрежа от здравни заведения. 

13. Увеличаващи се разходи в сферата на социалното осигуряване, подпомагане и грижа. 

Социалната система покрива широк спектър от услуги, предоставени в общността и в 

специализирани институции за нуждаещите се групи от населението и ориентирани към 

пълноценно удовлетворяване на потребностите им в среда, по-близка до домашната. 

14. Ниският дял на населението, занимаващо се със спорт или друг вид физическа активност, 

неравномерно изградената мрежа от спортни обекти и съоръжения в страната и в големите 

градове, ниското качество на предлаганите услуги в достъпни за широката публика спортни 

центрове, недостатъчното финансиране на спортните обекти, събития и дейности за 

поддържане на укрепваща здравето физическа активност затрудняват постигането на целите за 

подобряване на жизнеспособността и здравето на нацията. В община Добрич има добре 

развита спортна инфраструктура и достъпни, разнообразни спортни форми. Публично-частните 

партньорства са възприети от общината като успешна форма за сътрудничество с бизнеса за 

модернизирането на спортните бази.  Общината е по-добра характеристика от национално 

ниво. 

15. Културните прояви и културните институции са с богати традиции, а ролята на културата като 

фактор за подобряване качеството на живота и за постигане на устойчиво развитие 

непрекъснато нараства. Културният календар на общината предлага разнообразни събития, 

част от които са с национален и международен характер. Това разнообразие се дължи не само 

на фестивалните форми, но и на съхранените и развити традиции, на активния културен обмен 

и на широкия спектър от културни дейности и услуги. 

16. Добре развитата електропреносна мрежа с междусистемни връзки със съседните страни, 

постигнатите позиции по целите за повишаване на енергийната ефективност са предпоставка за 

енергийната сигурност на страната.  В голяма част от община Добрич мрежата е сравнително 

нова и с достатъчни възможности да поеме и допълнителни електрически товари. Изводите 

направени в анализа са валидни за община Добрич. 

17. Нарастване на участието на ВЕИ в енергийния баланс на страната. Използването на ВЕИ да се 

насочи към децентрализирано производство на енергия от ВИ, предимно за собствени нужди и 

присъединяване към мрежите с по-ниско напрежение, което ще намали разходите за пренос.  

Добрич има потенциал за използване на енергия от ВЕИ. Изводите направени в анализа са 

валидни за община Добрич. 

18. Газопроводната мрежа има нужда от развитие. Необходимо е и увеличаване на дела на 

газифицираните домакинства до набелязаната цел до 30% до 2020 г. Газопреносната мрежа и 

снабдяване в града се развиват последователно в годините. Към настоящия момент 

газоразпределителната мрежа в община Добрич е с обща дължина от 160 км. Изводите в 

Анализа са валидни за община Добрич. 

19. Наличието на пресни водни ресурси средно на човек, което поставя България на първите 10 

места в ЕС, централизираното водоснабдяване на почти всички населени места в страната с 

необходимото качество на доставяната вода в големите зони за водоснабдяване и изпълнените 

интегрирани ВиК планове и прединвестиционни проучвания повишават качеството на услугите 

и намалят загубите на вода и водния стрес в някои от критичните зони на страната. С 
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реализацията на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич - фаза 1“ 

състоянието на водопроводната и канализационна мрежа, както и на пречистването на 

отпадъчните води в общината се подобри значително. 

20. Често срещан е проблема с “режим на водоснабдяване“ , който силно влошава качеството на 

живот на населението. Висок процент загуба на води ( 86%) в  Добрич. ПИРО отчита, от началото 

на периода висок процент на загуби на вода с тенденция за намаляване на процента в края на 

периода след промяна на част от водопровода в града. Общината е със сходни характеристики 

като на национално ниво. 

21. Значително по-големите количества образувани отпадъци на човек в България в сравнение с ЕС, 

ниската степен на рециклиране на битови отпадъци. Цялата територия на Община град Добрич 

влиза в обхвата на предоставяните услуги, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване, но 

са необходими мерки за подобряване и разширяване на тези услуги. Битовите отпадъци се 

депонират директно в регионално депо за отпадъци, включващо съоръжения, инсталации, 

площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци. Общината е със 

същата характеристика като на национално ниво. 

22. Национален проблем по отношение състоянието на атмосферния въздуха е замърсяването с 

фини прахови частици, което е сред най-високите в ЕС. На територията на община Добрич няма 

значими местни източници на вредни емисии от замърсители на въздуха. Общината е по-добри 

показатели за качеството на околната среда.   

23. Широколентовият достъп до интернет е един от основните инструменти за подобряване на 

икономическото и социално благосъстояние на населението и за преодоляване на 

териториалните дисбаланси в страната и в общината. Разпространението на широколентовия 

достъп позволява и прави лесно достъпни икономическите и социалните ползи от 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ), свързани и с преодоляване на 

пречките в разстоянието и развитието, особено на по-отдалечените населени места; 

24. Наличието на административен капацитет в месните власти за усвояване на средства по 

оперативни програми и натрупването на инвестиции с икономически и социален характер, 

подкрепени от оперативните програми, са важно условия за растежа на териториалните 

единици. С съществува зависимост между големината на общината и броя реализирани 

проекти, като по-големите общини реализират повече проекти. Общината привлича все повече 

средства от различни финансови източници, което показва и повишаване на капацитета ѝ. 

Оценка на административния капацитет на област Добрич в Анализа е много добра, което е 

валидно в частност и за община Добрич. 

Наличието на тези взаимовръзки показва общия характер и важността на разкритите проблеми 

както на регионално, така и на общинско равнище. планиране. Това потвърждава необходимостта 

от единен подход и съгласуване на стратегическите планови документи на всички равнища – 

национално, регионално и местно, за тяхното най-ефективно разрешаване през плановия период 

2021 – 2027 г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН В АНАЛИЗА НА РАЙОНИТЕ 

Развитие на икономиката, чрез създаване на високопроизводителна 

индустриална база и модерна иновативна инфраструктура е заложено 

във всички райони. Конкретните предложения са свързани с 

изграждане на Индустриален Парк Добрич, който, включва панаирна и 

логистична зона и високотехнологичен инкубатор и интермодален 

терминал. Целта на предложението е повишаване на икономическата  

активност, привличане на инвестиции и създаване на нови работни 

места. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Всички предложения 

са взети предвид при 

изготвяне на ПИРО 

Добрич 2021-2027г. 

  

  

  

Предложенията за развитието на икономиката се съпътстват от  

предложения  за изграждане на транспортната и техническата 

инфраструктура. Предложенията от национален мащаб, важни за 

съответния район, но и за цялата страна, изискват задълбочен анализ, 

обосновка и приоритизиране. Конкретно предложение свързано с 

Добрич, засяга летище Добрич, изграждане на Нов логистичен коридор 

на България: Азия – Варна – Шумен – Разград – Русе – Централна и 

източна Европа“ – EU Gateway и създаване на нови индустриални зони 

в гр. Добрич и в Разград. 

Североизточен район се търси решаване на въпроса с отпадъците и се 

обсъжда изграждане на регионален център –завод за преработка на 

отпадъци, обслужващ 35 съставни общини. 

Грижата за възрастното население присъства във всички райони в 

страната поради концентрацията на население на възраст повече от 65 

години в националната периферия. 

В областта на опазването на околната среда най-много идеи се свързват 

с измененията на  климата  и  намаляването на рисковете от природни 

бедствия. Североизточен район предлага брегоукрепване между Варна 

и Добрич и интегрирана система за третиране на отпадъците в района 
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ЧАСТ III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021-

2027  

 

3.1. Подход за определяне на цели и приоритети 

Стратегическата част на ПИРО на Община град Добрич е разработена в съответствие с 

изискванията в Закона за регионалното развитие и указанията на МРРБ за разработване и 

прилагане на Планове за интегрирано развитие на общините за периода 2021-2027 година. При 

определянето на стратегическата рамка на документа е следван принципа за интегритет на 

политики и оптимална хармонизация на цели, приоритети, мерки и дейности с тези в планови 

документи за регионално развитие от по-високо ниво. 

Стратегическата рамка се базира на интегриран подход за развитие на общината. Той 

обединява всички сектори, за които местната власт има ключови отговорности, всички участници и 

заинтересовани страни, по координиран начин. Разглеждайки всички въпроси, попадащи в 

компетенциите на общинската власт се откриват възможности за създаване на синергия, добавена 

стойност и иновации чрез междусекторно сътрудничество. Като комплексен документ за развитие 

на територията, ПИРО дава основата за формулиране на секторните стратегии и обвързването им в 

една обща концепция за развитие на територията на община град Добрич. 

Интегрираният подход при разработване на общинския план следва структурирана система 

както в процеса на неговото разработване, така също и при неговото изпълнение. Такава система 

включва ясно определени роли и механизми за управление и наблюдение на плана, 

идентифицирани заинтересовани страни и участие на обществеността. Това дава гаранция, че плана 

ще доведе до реални резултати, които са подкрепени от заинтересовани страни. 

  

3.2. Съгласуваност с европейски и национални стратегически документи 

Стратегическата част на плана е разработена като част от общата система за стратегическо 

планиране и програмиране, установена със законодателните разпоредби и в рамките на 

националната политика за регионално развитие. В структурно отношение, определената посока за 

развитие в стратегическата част съответства на постановките в ЗРР, ППЗРР и одобрените 

методическите указания и не противоречи на законодателството в сферите на устройство на 

територията, опазване на околната среда, културното наследство и др. 

Съответствието на ПИРО с изискванията, залегнали в стратегическите насоки на национално 

ниво и законодателството на ЕС в областта на регионалната политика, най-общо се насочват към 

намаляване на икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на 

жизнения стандарт. В по-широк контекст, ПИРО адаптира на местно ниво ключови теми за развитие 

от Кохезионната политика на ЕС, като е постигната съгласуваност и с общите цели на Стратегията 

„Към устойчива Европа 2030“, Териториалният дневен ред на ЕС 2030 и Общата стратегическа рамка 

на ЕС до 2050. 

Общинският план за развитие на община Добрич е част от общата система от стратегически 

документи, установена със законодателни актове и в рамките на националната политика за 
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регионално развитие, интегрираща регионалното и пространствено развитие. Ето защо при 

разработване на стратегията са отразени предвижданията на Националната програма за развитие 

„България 2030 г.“, Националната стратегия за регионално развитие (2012-2022 г.), Интегрираната 

териториална стратегия на Североизточен район 2021-2027 и други секторни стратегии на 

национално ниво. Това води до постигане на по-значим ефект и ефикасност на стратегическите цели 

за развитие на общината, обусловено от подхода на планиране, от използването на механизмите 

за партньорство и координация между заинтересованите страни и общи инструменти за финансово 

подпомагане. 

В същото време, планът интегрира и Глобални предизвикателства, свързани с околната 

среда, устойчивото развитие и изменението на климата, предвиждайки мерки и инициативи за 

намаляване на емисиите парникови газове, като тези мерки са съобразени с политиката на страната 

в областта на изменението на климата. В плана са залегнали действия свързани със съхраняването, 

рационалното и отговорно използване на ресурсите, въвеждането на нисковъглеродни, енергийно 

ефективни и безотпадни технологии, както и оползотворяването и рециклирането на по-голямо 

количество отпадъци. Създават се възможности за откриването на нови източници на растеж и 

работни места чрез икономии на разходите, пазарна реализация на иновациите и по-добро 

управление на ресурсите през целия им жизнен цикъл. 

 

3.3. Визия, цели, приоритети и мерки 

При определянето на визията, целите, приоритетите и мерките в ПИРО на Община Добрич 

за периода 2021-2027 г. е приложен интегриран подход за планиране, който осигурява нужната 

съгласуваност на стратегията със заинтересованите страни и същевременно възможността нейната 

реализация да се извършва по начин, който е определен и залегнал в ОУП, в съответствие с 

факторите, условията и специфичния потенциал за развитие на общината и нейните сектори. 

Доколкото Община Добрич е административен център на едноименна община, която 

включва само едно населено място, то всички формулирани приоритети и мерки са насочени към 

нейното устойчиво градско развитие (изискване, съгласно Методическите насоки). 

При определянето на стратегията са отчетени: 

● Резултатите от ситуационния анализ – изводи, препоръки и тенденции за развитие; 

● Проведените ключови интервюта, фокус-групи и количественото проучване с различни 

заинтересовани страни; 

● Нуждите за обособени териториални зони за прилагане на ИТИ; 

● Възможностите за използване на комбинирани финансови инструменти и ресурси. 

Стратегията включва визия за развитие на общината до 2027 година, три стратегически цели, 

четири приоритетни области, конкретни мерки и дейности, които допринасят за тяхната 

реализация. 

Приложената структура на стратегическата част на ПИРО съответства на Методическите 

указания за разработване на плановия документ. Определените цели и приоритети съответстват на 

целите и приоритетите на ИТСР 2021-2027 (доколкото този стратегически документ за регионално 

и пространствено развитие от по-високо ниво определя политическата, икономическата, 

пространствена и  тематична рамка за развитието на региона), отразяват местния потенциал за 
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развитие и са обвързани с постигането на резултати, които да осигурят желаната промяна на 

Общината. 

Връзката между регионалния и местния стратегически контекст за развитие е осигурена 

чрез разработването на 4 броя ключови приоритети, произтичащи от ситуационния анализ и 

фокусирани върху конкурентните предимства на общината. 

Налице е обвързаност между приоритетите и определените стратегически цели, което води 

до постигането на по-общата стратегическа цел.  

 

Визия 

Община Добрич разполага с разнообразни специфични регионални потенциали като стратегическо 

географско разположение и добре развита транспортна инфраструктура, образован човешки 

потенциал, добре развита мрежа от учебни заведения, потенциал за развитие на 

високотехнологични производства, разнообразни форми на туризъм, развитие на международни 

връзки и партньорства. 

Това богатство от потенциали, включено в полза на развитието на региона, е отразено в 

представената визия за развитие на община Добрич. 

Приетата визия, която определя рамката за реализация на ПИРО община Добрич 2014-2020, поради 

своя дългосрочен характер остава непроменена от заложената в ОПР 2014–2020 г. и е следната: 

Визия 

Добрич - бързо развиващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на 

местното предприемачество и изобретателност. 

 

Стратегически цели 

Формулирането на стратегическите цели отчита принципите на устойчиво развитие и 

стремежа на местната власт да реши по устойчив начин проблемите, породени от секторните и 

териториални дисбаланси в икономически, екологичен, културен и социален аспект. 

Подпомагането на местното икономическо развитие, съхраняването на околната среда, 

човешкия и социален капитал образуват стълбовете на устойчивост и водят до подобряване 

качеството на живот. Решението се основава на тяхната взаимосвързаност и потенциал за 

дългосрочно развитие, което трябва да гарантира устойчивост на настоящите действия в бъдещи 

периоди. 

В този смисъл, Общата цел на ПИРО е: 

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

и личностно развитие“ 

Основна задача за постигане на Общата цел е да се осигури балансирана социално-

икономическа среда, благоприятстваща постигането на устойчив растеж и жизнен стандарт, 

способни да обезпечат качество на живот, задържащ населението в общината. 

За постигането на Общата цел са дефинирани фокусирани стратегически цели, отчитащи 

възможностите за концентрация и ефективно разпределение на ресурсите по време. Измерването 

на степента на тяхното постигане е осигурено чрез системата за мониторинг и оценка посредством 

подбрани индикатори. 
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Определените Стратегически цели са: 

Стратегическа цел 1: Използване на местния потенциал за постигане на устойчив икономически 

растеж и заетост; 

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

включване; 

Стратегическа цел 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие.  

 

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

икономически растеж и заетост 

Устойчивият икономически растеж ще благоприятства повишаване на покупателната 

способност и ще допринесе за подобряване на благосъстоянието на местното население. Усилията 

на общината ще бъдат в посока на постигане на устойчив икономически растеж, свързан с 

осигуряване на необходимите условия за насърчаване инвестиционната активност, 

предприемачеството и развитието на услуги с висока добавена стойност. Чрез стимулирането на 

икономическа активност общината ще се стреми да създаде условия за устойчива заетост като 

ключов фактор за нейното развитие, което има принос в постигането на целите за социално 

приобщаване и включване.  

 

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

социално включване 

Осигуряването на среда, способстваща развитие на уменията и знанията на жителите през целият 

им съзнателен живот, дава стимул за развитие и изява на личността, осигурява възможности за 

заетост, задържане на повече млади хора и намаляване на отрицателните миграционни потоци. 

Повишаването на уменията за работа в дигитална среда, осигуряването на равен достъп до 

обществени услуги, качествено здравеопазване и социални услуги са ключов фактор за 

интегрираното развитие на общината. 

Базовата инфраструктура, качеството на околната среда и елементите на социалната система са от 

съществено значение за подобряване на качество на живот на местното население. Тяхното 

развитие улеснява свързаността между хората, съдейства за активното им участие в обществения 

живот, насърчава чувството за принадлежност и подпомага социалното сближаване на всички 

социални, икономически, културни и етнически групи в общината. Това осигурява по-добра 

приспособимост към непрекъснатите промени във външната среда и е начин за съхраняване на 

устойчивостта на общината.  

 

Стратегическа цел 3: Балансирано и устойчиво териториално развитие 

Ключови фактори за балансираното и устойчиво развитие имат транспортната и 

комуникационна свързаност на територията, които способстват за преодоляване на дисбалансите 

както на общинско, така и на регионално ниво. Подобрената цифрова свързаност с високоскоростни 

мрежи е решаващо за прехода към цифрова икономика. Чрез преодоляването на тези различия ще 

се улесни достъпът до публични услуги от по-висока степен, ще се стимулира развитието на 

градовете в контекста на дигитализацията. 
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По-добрата свързаност на общината в рамките на страната и условията за достъп до 

транспортните и комуникационни връзки с европейската транспортна мрежа води до: 

● повишени конкурентни предимства на общината; 

● приток на чужди инвестиции и мобилизиране на местния потенциал за развитие, чрез 

осигуряването на по-добра достъпност до всички аспекти от живота на населението: труд, 

услуги, туризъм, рекреация, култура; 

● преодоляване на трансграничните различия в регион „Румъния – България“, в който попада 

и Община Добрич.  

 

Основните фактори, които са отчетени при формулирането както на визията, така и на 

стратегическите цели и приоритети за развитие на общината, са: 

- Развитието на конкурентоспособна икономика ще продължи да бъде определящ фактор за 

развитието на община Добрич в плановия период, като се опира на местните специфики и 

на ускорено изграждане на потенциал за технологично обновяване, иновации и 

дигитализация. Развитието на икономика следва да е в състояние да осигури иновации, 

заетост и условия за подобрено качество на живот, като в същото време бъде ориентирана 

към постигане на териториален баланс и смекчаване на секторните и териториални 

дисбаланси. 

- Използване на човешкия потенциал чрез подобряване на образованието, повишаване на 

уменията, осигуряване на равен достъп до качествено здравеопазване и социални услуги и 

чрез повишаване на общото културното ниво, водещо до формиране на активно, 

предприемчиво и добре образовано гражданско общество са друг ключов елемент за 

интегрираното и устойчиво развитие на общината.   

- Прилагането на мерки и дейности за подобряване на градската среда и функционалността 

на зоните в общината гарантират устойчивото и интегрирано развитие на града. 

Тези три фактора на просперитет ще бъдат съпроводени със засилено внимание към териториалния 

аспект на развитието и с действия за подобряване на качествата не само на икономическата и 

социалната среда, но и на материалната жизнена среда и благополучието на гражданите в цялата 

територия на общината. 

 

На тази основа са структурирани четири стратегически приоритета за развитие на региона: 

Приоритети: 

Приоритетите открояват основната посока за развитие на общината в периода 2021-2027 г., 

концентрират ресурси и инициативи и вниманието на всички заинтересовани страни. 

Дефинираните приоритети и мерки съответстват на предвижданията на НКПР и други секторни 

политики. Те се разглеждат като единна система за комплексно въздействие върху различни 

сектори на развитие – икономика, екология, социално развитие (образование, здравеопазване, 

социални дейности, спорт и култура), човешки капитал. Между отделните приоритети е търсен 

баланс, с оглед на възможностите за целенасочена подкрепа и ресурси. 

Приоритетите се подкрепят чрез набор от подходящи мерки за реализация на дейности и 

инициативи. Мерките са отворени и могат да бъдат конкретизирани с допълнителни проекти през 
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настоящия програмен период. В този смисъл тяхното въздействие не се изчерпва с 

идентифицираните проекти в Програмата за реализация на ПИРО.  

Въз основа на извършения анализ, информацията от ключовите интервюта и тематични 

фокус групи, са дефинирани 3 приоритета, насочени към подкрепа за развитие на местната 

икономика, подобряване на градската среда и елементите на инженерната инфраструктура, 

устойчивата градска мобилност, свързаността и достъпността и инвестициите в социална, 

образователна, културна, спортна сфера и младежки дейности, повишаване на административния 

капацитет на администрацията. 

 

Идентифицираните приоритети и мерки, които фокусират политиката на общината в 

областта на регионалното развитие, са: 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 

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

социални дейности, спорт и младежки дейности“ 

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

осигуряване на устойчива околна среда“ 

 

3.4. Описание на приоритети и мерки 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 

Ключова роля за постигане на икономическа стабилност е подкрепа на отговорното 

развитие на промишлеността, като общината ще съдейства за създаването на условия, които ще 

генерират нови знания и технологични иновации. 

За да отговори на предизвикателствата на глобалната конкуренция, Добрич се нуждае от 

целенасочени действия, подкрепящи увеличение на иновационния и цифровия потенциал, добра 

бизнес и индустриална инфраструктура, развиване на адаптационна способност на икономиката, 

позициониране в стратегическите вериги на стойността на ЕС, фокус върху високотехнологични, 

средно-високотехнологични и интензивни на знание сектори. 

Този приоритет е насочен към повишаване привлекателността на общината като място за 

инвестиции и с потенциал за развитие на бизнес. Фокусът на вниманието е привличане на преки 

чужди инвестиции в региона, насърчаване на предприемачеството за създаване на предприятия, 

генериращи продукт с висока добавена стойност. Това ще адресира нуждите на местната общност 

от устойчива заетост, увеличаване на благосъстоянието на местното население и намаляване на 

неблагоприятните миграционни процеси. 

В контекста на променената среда в резултат от пандемията, предизвикана от COVID-19, 

дигитализацията на бизнеса и прехода към индустрия 4.0 са механизми за тяхното устойчиво 

възстановяване и последващ растеж. 

Независимо от ограничените възможности, с които Община Добрич разполага за подкрепа 

на местната икономика, нейната роля е в подкрепата и съдействието на потенциални инвеститори 

да реализират своите бизнес-намерения, от една страна, и от друга – ускоряване на процесите по 

изграждане на производствени и логистични бази. Общината ще разгледа необходимостта от 

повече свободни терени, които от своя страна да стимулират развитието на различни икономически 
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сектори. Планове за нови и съществуващи зони на растеж ще бъде координирано със стратегически 

транспорт и планиране на инфраструктурата. Развитието и изпълнението на инфраструктурни 

дейности (в т.ч. инфраструктурата за отпадъците) ще помогне да се гарантира дългосрочно 

устойчиво развитие и увеличаване на заетостта. 

Общината ще работи, за да гарантира, че уникалните нужди и разумни очаквания са 

коректно адресирани. По-специално, община Добрич ще търси възможности в рамките на 

законовите разпоредби да намали бюрократичните бариери пред развитието на бизнеса. 

Икономическото развитие, подкрепяно от общината също така следва да се разглежда и 

като един постоянен ангажимент към представянето на Добрич като привлекателно място за 

правене на бизнес  и свързаните с това действия за развитие на панаирното дело, участия в и 

организиране на инвестиционни форуми, създаване и разпространение на информация, насочени 

към привличане на инвеститори, както и за популяризирането на Добрич като туристическа 

дестинация. 

В сферата на туризма ангажиментите се допълват и от изграждане и поддържане на 

довеждащата до туристическите обекти инфраструктура. 

 

Планираните мерки за реализацията на приоритет 1 са: 

Мярка 1.1.  Развитие на индустриална инфраструктура и интелигентна индустрия с потенциал за 

растеж. 

● Дейности в областта на устройственото планиране: изработка на ПУП за територии с 

потенциал за бизнес-развитие; 

● Подкрепа за внедряване на цифровите технологии от бизнеса 

● Създаване на условия за ускорено изграждане на нови и/или развитие на съществуващи 

индустриални зони, които да осигуряват ключова подкрепа за развитие на предприятия в 

областите на интелигентната специализация.   

● Развитие на инд. Зона Запад - техническа инфраструктура. 

● Осигуряване на достъп до вътрешната част на Зона Запад, улици и съпътстваща 

инфраструктура 

● Създаване и поддържане на съвместни бази данни с бизнеса. Създаване на многоезична 

платформа и интернет сайт за промотиране на Добрич като място за инвестиции и 

намаляване на сроковете за изпълнение на административни услуги от страна на общината, 

с цел улесняване на бизнеса и потенциалните инвеститори 

● Изграждане на довеждаща до терените на индустриалните зони общинска инфраструктура 

- улично осветление, паркоместа, спирки на обществения транспорт, места за отдих  и т.нар. 

 

Мярка 1.2. Развитие на туризма 

● Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма   

● Разработване на стратегия за развитие на туризма 2021-2027 

● Разработване на стратегия за опазване на културното наследство 2021-2027 

● Изработване на съвместен интегриран туристически продукт с общини от региона. 
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● Инвестиции в реклама и маркетинг за промотирането на туристическия потенциал и 

интегрирани регионални туристическите  продукти 

● Организиране на събития, фестивали и мероприятия с принос в развитието на туризма. 

● Реставрация, консервация, ремонт и социализация на Военно гробище музей 

● Реставрация, консервация на археологически разкопки и създаване на довеждаща 

инфраструктура 

● Създаване на археологически парк „Римска баня“ и зона за рекреация с парково 

пространство, в т.ч. реализиране на археологически фестивал и подобряване на околната 

инфраструктура 

 

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

социални дейности, спорт и младежки дейности“ 

Този приоритет е насочен към подобряване на човешкия капитал и повишаване 

привлекателността за жизнената среда в община Добрич.  

Инвестициите в социалната сфера са основна отговорност на общинската администрация. 

Усилията за подобряване на условията на образователната инфраструктура и повишаване на 

качеството на образователните услуги, изграждането на нова и модернизацията на съществуваща 

социалната инфраструктура и разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги, както и 

развитието на спортните, младежки и културни дейности са фактор за задържането на местното 

население, и за намаляване на ефекта от миграционните процеси. В тази посока общината има 

грижа, освен чрез финансиране на делегираните от държавата дейности да осигури тяхното 

предоставяне, така и да поддържа материално-техническата база, както и да изгражда нова, 

съответстваща на нуждите.  

Достъпът до образование, социални услуги, културна и спортна инфраструктура е ключов 

елемент за промяна на мястото на живеене, след този, засягащ  професионалната развитие. Ето 

защо действията в плановия период се насочват в посока изграждане и модернизация на 

инфраструктура, която да се използва от възможно най-голям брой хора, и така да повлияе на 

изборът им да живеят в  Добрич, както и за привличане на повече посетители и инвестиционен 

интерес.   

Прилагането на мерки за подкрепа за образование и социална интеграция и припознаване 

на града като добро място за живеене, ще намали социалните неравенства и ще повлияе 

благоприятно среда за обитаване. Необходими са инвестиции за предоставянето на социални 

услуги, грижа за възрастните хора и лицата от уязвими групи, насърчаване на приобщаващо и 

глобално образование и намаляване на безработицата чрез обучение и повишаване на 

професионалната квалификация и преквалификация на населението. Реализацията на дейности от 

подобен характер ще намали показателите за бедност и социално изключване.  

Подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на качеството на 

образователните услуги. 

В общината е налична добре развита мрежа от учебни заведения и броят на лицата с висше 

образование е сравнително висок. Но все още системата на образованието и обучението не е 

достатъчно гъвкава и реформирана, за да удовлетвори по-пълно местните и регионалните нужди 
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от професионални и технически кадри в различните сфери на икономиката, както и за изграждане 

на необходимите нови знания и умения на работната ръка.  

Образователният статус на населението има важно значение за развитие на територията. 

Подобряване на материално-техническата база, в т.ч. и въвеждане на енергийно ефективни мерки 

в предучилищното, общото и професионално образование са ключ към подобряване на 

образователния статус на населението и последващата реализация на пазара на труда. Общината 

осъзнава, че единствено подобряване на материално-техническата база, не може да бъде 

предпоставка за подобряване на знанията и уменията на учениците. Ето защо, инвестициите в 

подобряване на компетенциите и уменията на педагогическия персонал се разглеждат, като 

допълнителен фактор спомагащ за задържане на децата и учениците в образователната система. 

Общината ще работи за повишаване на качеството на предучилищното образование, като база за 

продължаване на обучение и превенцията на отпадането от училище и за повишаване на нивото на 

грамотност на 15-годишните ученици. Осигуряването на възможност за целодневната организация 

на учебния процес е насочен към провокиране на интерес и желание за развитие и продължаване 

на образование, като база за бъдеща професионална реализация. 

Активното сътрудничество с училищните ръководства, ще бъде насочено към подобряване на 

ефективността при използване на делегирани бюджети, но най-вече да се възползват от 

възможностите, които предлагат различните програми в сферата на образованието, за да 

финансират развитието на предоставяните образователни услуги. 

 

Мерките за подобряване на знанията, уменията и компетентностите и кореспонденцията им с 

регионалните специфики, свързани с пазара на труда ще са насочени към следните: 

Мярка 2.1.Инвестиции в образование и  умения 

● Подобряване на образователната инфраструктура  за  предучилищно  и училищно  

образование, включително обзавеждане и оборудване.   

● Основен ремонт на сграден фонд в двора на ПГАС  – Шлосерна и учителско общежитие и 

промяна на предназначението за обособяване на ученическо общежитие. 

● Подпомагане развитието на дуалната система на обучение 

● Подпомагане  на достъпа до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост 

● Подпомагане  активното включване на организациите на бизнеса в определянето на 

изискванията към специфични умения и познания. 

● Подпомагане  на образователна среда за равноправен достъп до учене през целия живот, 

реинтеграция на преждевременно напуснали образователната система. Подобряване на 

знанията и уменията на педагогическите специалисти, образователни медиатори и др.  за 

работа с деца и ученици. Подобряване на пригодността за заетост на уязвимите групи. 

 

Подобряване на достъпа до социални услуги  

Социалните услуги предоставяни в община Добрич са разнообразни. С оглед на демографските 

процеси, през следващите години може да се очаква постепенно увеличение на разходи за 

дългосрочни грижи вследствие на вероятната потребност от повече официално предоставяне на 

грижи. Тук общината може да въздейства върху пазара на труда: тя не само носи основната 

отговорност за социалните услуги, но и познава най-добре потребностите и рамковите условия по 
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места. Най-големият проблем се състои обаче във финансовите ограничения и липсата на 

достатъчно ресурси в местния бюджет за предоставяне на нужните услуги.  

Инициативи в дейностите с нестопанска цел, особено в социалната икономика, също са от значение. 

Ще се насърчават дейности, имащи за цел популяризирането на социалната икономика и 

социалното предприемачество. Общината ще работи за разширяване партньорските 

взаимоотношения с неправителствения сектор за предоставяне на социални услуги с грижа в 

семейна или близка до семейната среда в общността и социална интеграция на маргинализирани 

общности. В същото време съвместните усилия ще бъдат насочени и към превенция изоставянето 

на деца в специализирани институции. 

Предвидените дейности в ПИРО  ще осигурят пълен спектър на предлаганите социални услуги в 

общината. Предвидена е обновяване на материалната база, също така дейности по обучение, 

подготовка на кадри, и други, подкрепящи основната дейност на социалните  институции.  

 

Мярка 2.2. Изграждане на нова и модернизация на съществуваща социалната инфраструктура и 

разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги. 

● Обновяване на сградите, извършване на всички  дейности за енергийна ефективност, 

обзавеждане и благоустрояване на прилежащите дворни пространства на и околната 

инфраструктура на  детска ясла 4 , 5, 6, и детска млечна кухня. 

● Създаване на Център за социални услуги в домашна среда 

● Подкрепа за създаване и развитие на нови социални и интегрирани здравно-социални 

услуги за резидентна грижа за лица с увреждания. 

● Изграждане на ЦНСТ за стари хора 

● Основен ремонт/обновяване/ на Комплекс за социални услуги - ЦНСТ за деца и младежи с 

увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания, ЦОП и ПЖ. 

● Основен ремонт на Комплекс за социални услуги - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания и 

околна инфраструктура 

● Основен ремонт на Дома за стари хора 

● Изграждане на хоспис 

● Създаване на съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с 

увреждания 

● Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги с цел превенция 

на социалното изключване 

● Осигуряването на модерни и достъпни общински жилища за настаняване на уязвими групи 

от населението. 

● Стимулиране на социалното включване на уязвимите общности и рисковите групи на 

областно и общинско ниво 

● Обучение на работещите в социалните услуги 

● Стратегия за развитие на социалните услуги в община град Добрич 2021-2027 

 

Мярка 2.3.  Модернизиране и развитие на здравните услуги 
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● Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 

ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 

медицинските стандарти за МБАЛ, ДКЦ I, ДКЦ II и ЦПЗ.  

Модернизация на спортната база и съоръжения  

Спортът има своето важно значение в обществения живот, създавайки възможности за общуване, 

преодоляване на изолацията, и не на последно място за възпитание на децата и подобряване на 

техните двигателни умения.  

В гр. Добрич функционират 35 спортни клуба и спортни школи и се  развиват повече от  25 вида 

спортни дейности. Съвместно със спортните клубове  се  организират  масови  спортни  и  

туристически  прояви  с  регионален,  национален  и международен характер.  

Изграждането на спортни площадки, и осъвременяването на съществуващата спортна база в 

общината е от съществено значение за осигуряването на качествена жизнена среда и задържане на 

младите хора на територията на общината. За реконструкция и поддръжка на по-големите спортни 

съоръжения ще се търси реализация на интегрирани проекти, вкл. и чрез формите на публично-

частно партньорство. При изграждането и обновяването на спортната инфраструктура ще бъдат 

осигурени и достъп на лица с увреждания, като ще бъде създаде и условия за ползване на 

съоръженията. В тази връзка осигуряването на достъпна архитектурна среда за тази група от 

населението ще допринесе за справяне с проблема на социалната изолация и по-активното 

включване на хората с увреждания в обществото. 

 

Мярка 2.4.  Подобряване и разширяване на спортната инфраструктура 

● Реконструкция и изграждане на нови,  спортни площадки и игрища , модернизация  и 

поддържане на спортна инфраструктура и оборудване  за насърчаване на масов спорт. 

● Стратегия за развитие на спорта на територията на град Добрич за периода 21-27 г. 

 

Развитие на културния живот в община град Добрич  

Подкрепата за културното развитие на общината повишава качеството на живот на жителите и 

гостите на града и генерира икономически ползи. Това започва с изкуството и културна 

инфраструктура, включваща разнообразие от съоръжения, програми, атракции и услуги. 

Инвестициите в областта на културната инфраструктура и изкуствата, са насочени към засилване на 

регионалната идентичност и насърчаване на местните изкуства и културния сектор, както и 

интегрирането на културата и културното наследство в общината.   

Общината ще продължи да зачита традициите и историческото наследство като основен елемент 

на културната идентичност на региона. Ангажимент към публичното изкуство, което отразява 

идентичността на дадено място, дава допълнителна подкрепа в областта на изкуството в региона и 

културната инфраструктура.  

Планират се мерки, свързани с осигуряване на достъп до културно и природно наследство чрез 

изграждане, реконструкция и модернизация на културната инфраструктура, включително мерки за 

подобряване достъпа на лицата в неравностойно положение до културните институции. 

 

Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура 
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● Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

обзавеждане на културна инфраструктура - на НЧ "Йордан Йовков", на ДКТ „Дора Габе“,  на 

ДТ „Йордан Йовков“, НЧ „Пробуда“, на  Читалище "Романо дром"; 

● Реконструкция на Регионална библиотека "Дора Габе" - ремонти на залите хранилището и 

останалите пространства; преосмисляне на пространствата. 

● Създаване и обзавеждане на интерактивен културен и образователен детски център в 

Добрич, вкл. Обучение на персонала  

● Изграждане на консервационно - реставрационен център за съхраняване на културното 

наследство на Южна Добруджа 

● Изграждане на археологическа база за реализиране на теренни археологически проучвания 

и консервационно - реставрационни дейности на археологически обекти на територията на 

Община град Добрич и Област Добрич 

● Реставрация на фасадите на Художествена галерия и околната инфраструктура и 

реализиране на пленер „Добруджа“. 

 

Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали и младежки 

дейности.  

● Дейности за популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали, 

подпомагане развитието на младежки дейности. 

 

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

осигуряване на устойчива околна среда“ 

Поддържането и развитието на общинската инфраструктура като елемент на градската среда е 

ключов фактор за растеж и териториално сближаване. Преодоляването на дисбаланса в развитието 

на градската територия ще се постигне чрез набор от целенасочени мерки, като те бъдат съчетани 

с отчитането на принципите на устойчиво развитие и подобряване на енергийната ефективност. 

Общината се ангажира да насърчава градска среда, която е благоприятна за социално-

икономическото и териториално развитие. Ще се прилага подход, балансиращ интересите на 

заинтересованите страни, със силна ангажираност към най-добрите практики за устойчивост, като 

по този начин се гарантира, че социалните и екологичните цели не са изложени на риск. Това 

включва провеждане на политики и процедури, които улесняват процесите за развитие, като 

същевременно се гарантира, че общинските изисквания и очаквания за по-здравословна и 

качествена среда за живот са изпълнени. Състоянието на уличната мрежа и транспортните 

съоръжения и планираната благоустройствена инфраструктура са от решаващо значение, тъй като 

определят качеството на живот по начин, който е икономически ефективен и финансово отговорен. 

Обществените пространства ще бъдат проектирани и изпълнени по начин, осигуряващ равен достъп 

за лица от всички възрасти и лица с увреждания. По този начин ще се осигури принос в 

безопасността, мобилността и социалното включване на жителите на общината. 

Ангажиментът към устойчивост е пряко свързан и с изграждането на привлекателни, здравословни 

условия за живеене, работа и посещения в общината. Това изисква и подобряване на 

възможностите за придвижване, обновяване и поддържане на обществените пространства, 

осигуряващи равен достъп за лица от всички възрасти и лица с увреждания. По този начин ще се 
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осигури принос в политиките по безопасност, мобилност и социално включване на жителите на 

общината. 

Постигането на растеж в Общината и региона е свързано до голяма степен със степента на развитие 

на комуникационната инфраструктура. Транспортната и дигиталната инфраструктура са факторите, 

които спомагат за отключване на специфичните потенциали на регионите и увеличаване на 

конкурентните им предимства.  

Предизвикателството пред градските райони в контекста на устойчивото развитие е огромно: от 

една страна съчетаването на икономическото развитие и достъпността, а от друга подобряване на 

качеството на живот и защитата на околната среда. За да бъдат решени тези въпроси с много и 

различни последици, общото усилие в рамките на този приоритет ще позволи да се насърчи 

търсенето на новаторски и амбициозни решения по отношение на градския транспорт, за да станат 

градовете по-малко замърсени, по-достъпни и по-лесни за придвижване. 

Изпълнението на този приоритет ще допринесе за подобряване на мобилността по устойчив начин, 

в осигуряването на свързаност и достъпност в територията, подобряване условията на живот и 

рекреация чрез осигуряване на публични пространства за свободно движение на хора. 

Правилното съчетание на достъпност до обществен транспорт, добра свързаност на пешеходните и 

велосипедни мрежи и съоръженията за паркиране и разходка могат да доведат до интелигентен 

растеж и жизнени общности. 

Защитата и управлението на природната среда, както и свеждането до минимум на негативното 

въздействие е от основно значение за постигане на устойчиво бъдеще за общината. Действията за 

защита и съхранение на околната среда изискват координация и сътрудничество на различни нива 

на управление, общината, бизнеса и различни институции, за да се гарантира правилното 

управление и защитата на чувствителните природни зони, включително вододайните и 

крайречните зони.  

Общината ще даде пример със собствената си практика по отношение на опазването на околната 

среда, потреблението на енергия, управлението на отпадъците и др. За да се гарантира, че 

общината и нейните жители могат ефективно да отговорят на потенциалните въздействия от 

измененията на климата, общината ще си сътрудничи със заинтересованите страни за ефективно 

наблюдение на промените. Това ще бъде използвано за идентифициране и намаляване на рискове 

свързани с изменението на климата. 

Очакваните промени на климата могат да доведат до нарастване на рисковете свързани с 

количеството и качеството на водните ресурси, увеличаване на пожари и активизираните на 

свлачищни процеси на територията на община. В резултат на това, безопасността на жителите се 

явява критична грижа на общината. Рисковете от тези опасности могат да бъдат смекчени и 

управлявани чрез внимателно планиране, проектиране и строителство. Това включва и 

гарантиране, че има безопасен достъп не само за жителите, но също така и за персонала в отговор 

на възникнали извънредни ситуации. 

 

Мярка 3.1.  Инвестиции в градско възстановяване,  устойчива градска мобилност,  транспортна и 

цифрова свързаност, достъпност , безопасност. 
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● Реконструкция и благоустрояване на улици и прилежащи пространства (вкл. подлези, 

надлези, транспортни, подземни и мостови съоръжения и др).   Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската среда. 

● Благоустрояване на вътрешно квартални пространства; Изграждане на физически елементи 

на градската среда. Реконструкция на паркова среда.  

● Обновяване на публични градски пространства със значими обществени функции. 

● Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на обществени   сгради.  

● Нов облик на Централен пазар, гр. Добрич и прилежащата му територия. 

● Разширяване на Гробищен парк . 

● Увеличаване капацитета за настаняване чрез изграждане/ придобиване на нови общински 

жилища. 

● Разработване на Програма за общински жилищен фонд. 

● Реновиране на общинските жилища; търсене на възможности за настаняване чрез 

изграждане/ придобиване на нови общински жилища и рехабилитация на прилежащите 

пространства 

● Мерки за Енергийна ефективност на уличната мрежа 

● Енергийноефективно обследване; реализиране на предписани ЕСМ; сертификация и 

паспортизация - две сгради на ОДМВР - Добрич (ул. "Максим Горки"  12  и бул. "Добруджа" 

8 ) 

● Изготвяне на анализ на състоянието на зелената система на града, паспортизация на 

зелената система на Добрич и разработване на зелен кадастър /регистър на озеленените 

площи. 

● Разработване на нова схема за организация на транспорта на територията на Общината 

● "Надграждане на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, 

включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, система за ел. 

таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, доставка и 

монтаж на информационни табели, маркировка и помещения за отдих на крайните спирки, 

облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната 

среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво 

развитие. 

● Подобряване на транспортното обслужване, въведени мерки за устойчив транспорт (вкл. 

зелен транспорт) и на системи за управление на трафика. Разработване на План за устойчива 

градска мобилност.  

● Анализ и проучване с цел създаване на карта на съществуващи велоалеи в град Добрич и 

изграждане на  нови.  

● Изграждане/ обновяване/ реконструкция на зони за паркиране и други мерки по 

организация  на  паркирането в близост до ключови възли на обществения градски 

транспорт извън градския център (буферни паркинги) 

● Поддържане и възстановяване на велосипедна инфраструктура, пешеходни зони и алейни 

пространства 

● Образователни, обучителни и разяснителни кампании за разбиране същността на УГМ 
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● Пилотни инициативи за насърчаване използването на алтернативни форми на придвижване 

в градска среда 

● Изграждане на мултифункционална зала със зона за рекреация 

● "Реконструкция територията зад паметника на "Хан Аспарух"  

● Разширяване и подобряване на цифровите и обществените услуги, предоставяни на  

предприятията и обществото  и създаването на нови 

 

Мярка 3.2. Запазване и подобряване качеството на околната среда 

● Намаляване на замърсяването на въздуха от битово отопление 

● Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния 

въздух и достигане на установените норми за вредни вещества. 

● Осигуряване на нов подвижен състав, оборудване за алтернативни източници на енергия и 

др. 

● Подобряване на съществуващата ВиК инфраструктура. 

● Обследване, изготвяне на инвестиционен проект и извършване на СМР  

● Подземни системи за събиране на отпадъци. Умно сметосъбиране, датчици за измерване 

на степен на запълване на конкретен контейнер, GPS - сигнал. Изграждане на 

допълнителен/и модули за раздробяване и намаляване на влагата в остатъчната фракция 

след сепариращата инсталация, за да може тази остатъчна фракция при отговаряне на 

изискванията да бъде приемана в инсталация за изгаряне на модифицирано гориво (RDF).  

● Изграждане на център за поправка, почистване и подготовка на отпадъци от домакинствата 

с цел повторна употреба.  

● План за защита при бедствия на Община Добрич 

● Реконструкция на корекцията на река Добричка 

● Подготовка на Общинска програма за опазване на околната среда 2021 - 2027 г.;  Общинска 

програма за управление на отпадъците, съответстващи на НПУО 2021-2028  на територията 

на Община град Добрич;  План за защита при бедствия на Община град Добрич за 2021 -

2022.  

● Организиране на кампании за повишаване осведомеността на гражданите за начините за 

опазване на околната среда, за разделно събиране, подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на битовите/хранителните отпадъци като ресурси в съответствие с мерките, 

предвидени в общинските програми за управление на отпадъците.  

● Създаване и поддържане от общините на електронни регистри на търговските, 

административните, стопанските и други подобни обекти в населени места нас 10 000 

жители, които трябва да събират разделно отпадъците си и да сключват договори за 

предаването им. 

● Подготовка и изпълнение на проекти за закриване и рекултивация на общински депа за 

битови отпадъци Рекултивация на депо Богдан. 

● Основен ремонт на сградата на Общински приют за безстопанствени животни и изграждане 

на нов приют. 

Мярка 3.3. Устойчиви енергийно-ефективни мерки 

● Енергийно-ефективно оптимизиране на системата за улично осветление на град Добрич   
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● Повишаване капацитета на общинските звена за изпълнение на Националната програма за 

енергийна ефективност  

 

Мярка 3.4. Трансгранично и транснационално сътрудничество 

● Дейности за трансгранична мобилност, транспортна свързаност и достъпност.  

● Насърчаване реализирането на трансгранични инициативи в партньорство с 

работодателски организации и неправителствен сектор.  

● Провеждане на информационни кампании и събития за повишаване на осведомеността. 

 

 

ЧАСТ ІV. ОПИСАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ, НА 

ПАРТНЬОРИТЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ФОРМИТЕ НА 

УЧАСТИЕ В ПОДГОТОВКАТА И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО ПРИ 

СПАЗВАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

 

4.1. Въведение 

Комуникационната стратегия за ПИРО се разработва, за да определи целевите групи и 

основните акценти при комуникацията с тях. Тя включва конкретните техники и комуникационните 

канали за най-пълно покритие на различните аудитории. Настоящият документ представя 

различните видове комуникация като отделни пластове, които да покрият целия спектър от 

проблематика и да добият един хомогенен вид в публичното пространство. 

Съгласно изискванията на ЗРР, Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация 

и публичност на Плана за интегрирано развитие (ПИРО) в съответствие със своите компетенции. 

Общинската администрация предприема всички възможни мерки за поддържане на интереса 

и мотивацията за участие на местните общности в определянето и в реализацията на целите и 

приоритетите на стратегическия документ. 

Осигуряването на партньорство, публичност и прозрачност е приложено още на първият етап 

на разработване на плана и е валидно за всички последващи етапи на оценки и актуализация на 

плана, т.е. на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, 

наблюдението и оценката на този планов документ. 

ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за развитието на общината в съответствие 

с всички стратегически, национални и регионални документи за развитие, и с общия устройствен 

план на общината. 

В изпълнението на ангажимента си по осигуряване на широко участие в процеса по съставяне 

на плана, администрацията разработва комуникационна стратегия. 
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Комуникационната стратегия е документ, който включва дейности за проучване и анализ на 

потенциалните партньори, за информиране на местната общественост, за формиране на култура на 

общинско ниво в посока на местното социално и икономическо развитие. 

Чрез заложените в стратегията форми, методи и инструменти се осигурява информираното 

съгласие на заинтересованите страни. Информацията спомага за идентифициране на потенциални 

проблеми, за генериране на обществена подкрепа и за изясняване на съществени въпроси при 

очертаване на проблематичните области. 

Изпълнението на стратегията е гаранция за прилагането на принципа на партньорство и 

осигуряването на прозрачност на процеса по разработване и реализация на плана, чрез одобрение, 

изпълнение и проследяване на пакет от подходящи мерки и действия. 

От особено важно значение е правилното идентифициране на партньорите и заинтересованите 

страни в този процес. Заинтересована страна е отделно лице или обществена целева група, които 

имат потребност (полза) от плана или в някаква степен ще бъдат засегнати от изпълнението и 

резултатите. Представителите на заинтересованите страни в плана за развитие до голяма степен се 

припокриват с т.н. целеви групи. Това са групите от хора, които са обект на въздействие от проекта. 

Заинтересованите страни са идентифицирани още на фазата на генериране на идеи за плана за 

интегрирано развитие, като паралелно с това е осигурена прозрачност и достатъчна по вид и 

количество информация относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло. С 

това се мотивира обществеността за активно участие в процеса на подготовка и реализация на 

плана. Една част от обществените структури участва във формулирането на приоритетите и мерките 

от плана и най-вече по осъществяването на контрол при последващото изпълнение на мерките при 

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

удовлетворени очакванията на заинтересованите страни. 

 

4.2. Цели, принципи, послания 

Цели: 

● Повишаване нивото на информираност за процеса на разработване и изпълнение на ПИРО 

на Община град Добрич на всички заинтересовани страни /институции, държавни 

институции, медии, журналисти, браншови и неправителствени организации, бизнеса/ в 

качеството им на основни мултипликатори в процеса на комуникация с обществото и 

гражданите; 

● Разработване на механизъм за публична информираност и широк обществен интерес към 

ПИРО на Община град Добрич, свързана с отчетност, прозрачност и антикорупция; 

● Създаване на модели за партньорство при заинтересованите страни за постигане на пълна 

обществена информираност и ангажираност при изпълнение на ПИРО; 

● Популяризиране на ПИРО чрез пълния инструментариум на връзките с обществеността и 

средствата за масова информация; 

● Изграждане на доверие у гражданите и заинтересованите страни, и формиране на подкрепа 

за реализацията на ПИРО; 

● Привличане на широка обществена подкрепа при разработването и изпълнението на плана 

за интегрирано развитие на общината; 
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● Създаване на информационна база от планираните дейности, чрез предварително 

структуриране и систематизиране на вижданията на всички заинтересовани страни за 

постигане целите на плана за интегрирано развитие; 

● Повишаване на капацитета за управлението на плана за развитие, чрез използване 

индивидуалната компетентност и експертиза на гражданските структури. 

 

 Основни принципи на стратегията 

Практическа насоченост на съдържанието 

Посланията на стратегията, излъчени към обществената аудитория, съдържат фактологична и 

конкретна информация, съобразена с целите, със спецификата на целевите групи и очакваното 

въздействие. В търсенето на оптимален и ясно дефиниран ефект от всяка мярка, информацията се 

поднася в достъпен и максимално въздействащ вид. Специално внимание се отделя на 

адаптирането на информацията към интелектуалните и езиковите особености на отделните целеви 

групи. 

Защита на обществения интерес 

Комуникационната стратегия се прилага по начин, който изгражда съпричастност в населението и в 

структурите на гражданското общество към проблемите на общината и ги мотивира за участие в 

управлението. 

Увереност и позитивност 

Комуникационната стратегия изгражда позитивно отношение и мотивира гражданите и 

участниците в целевите групи. Анализът на проблемните аспекти на икономическата и социалната 

ситуация в общината се представя под формата на конструктивни изводи. Мерките, финансирани 

от оперативните програми на ЕС се представят като рационален инструмент за постигане на 

желаното подобрение и постигане очакванията на гражданите. 

 Единство и координация 

Всички форми и комуникационни канали по прилагането на Комуникационната стратегия се 

използват равностойно и в тясна координация. Независимо от различната насоченост на 

посланията към целевите групи, не се допуска противоречивост. 

Навременност 

Всички мерки за информация и комуникация са планирани и се изпълняват с оглед своевременното 

задоволяване на идентифицираните нужди на целевите групи. 

 Партньорство 

Комуникационната стратегия се изпълнява в открит диалог и взаимодействие с всички 

заинтересовани страни. 

 Прозрачност 

Предоставянето на информация за изпълнението на мерките по информираност и публичност се 

осъществява в съответствие с изискванията на българското законодателство. Прозрачността цели 

постигането и утвърждаването на определен информационен стандарт, който не подлага на 

съмнение ефективността на работата на общината и в същото време удовлетворява обществената 

потребност от публичност за нейната дейност. 

 Ключови послания: 
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Посланията на стратегията, излъчени към обществената аудитория, съдържат фактологична и 

конкретна информация, съобразена с целите, със спецификата на целевите групи и очакваното 

въздействие. 

 

4.3. Нива на комуникация 

Комуникационната стратегия включва механизъм за осигуряване на информация, отчетност и 

прозрачност относно постигнатите резултати и използваните финансови ресурси по програмата за 

реализация на плана за интегрирано развитие. Принципът на партньорство и сътрудничество с 

представителите на различните заинтересовани страни следва да се прилага в рамките на целия 

процес на изпълнението на плана. Обществеността се информира за начина на изпълнение на 

мерките от програмата за реализация, за резултатите от тях и за начина, по който са изразходвани 

финансовите ресурси. 

 

Вътрешно ниво 

На това ниво се цели оптимизиране на комуникационните процеси в администрацията, чрез: 

Подобряване на вътрешния обмен на документи и информация, и на хоризонталната комуникация; 

Осигуряване на лесен достъп до информационните ресурси и оперативната информация на 

експертите, отговарящи за комуникацията. 

 

Общинско ниво 

На това ниво се осъществяват конкретни комуникационни политики и дейности, насочени към 

гражданите и към местните обществени и бизнес организации и медиите. Комуникацията на това 

ниво е подчинена на целите за прозрачност, насърчаване на диалог и сътрудничество. 

 

Регионално ниво 

Това ниво цели поддържане на ефективна комуникация и координация с регионални структури за 

развитие, по осигуряване на съответствие на плана за развитие със стратегическите документи на 

регионално ниво. 

 

Държавни органи на местно ниво 

Цели се поддържане на продуктивна комуникация с държавните органи, относно прилагането на 

методическите указания по разработването и последващите етапи от реализацията на ПИРО, както 

и с управляващите органи на оперативните програми по усвояването на средства от европейските 

фондове. 

 

4.4. Заинтересовани страни. Целеви групи 

Целеви групи на проекта са представителите на различните заинтересовани страни, които 

участват в планирането, изпълнението и оценката на ПИРО. Комуникационната стратегия е 

насочена към няколко целеви групи. Детайлната характеристика на тези групи ще създаде ясна 
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разпознаваемост на целите и потребностите им, което ще даде отпратка в стратегията за 

формулиране на общите и специфичните цели, индикативните дейности и очакваните резултати. 

Определянето на информационните нужди на целевите аудитории ще отчита мненията, 

знанията и нагласите на идентифицираните обществени групи по отношение наличието на 

информация, необходима за взимането на решения, свързани с подготовката, изпълнението и 

мониторинга при изпълнението на ПИРО. 

Постигането на конкретните цели на настоящата стратегия зависи от планирането на обхвата и 

характера на основните послания, които да се отправят към целевите групи. 

При идентифициране на заинтересованите страни се търси отговор на следните въпроси: 

● Кои са конкретните представители на заинтересованите страни в общината? 

● Какво заинтересованите страни искат да постигнат за общината и какви са техните 

очаквания ? 

● Съвпадат ли очакванията на заинтересованите страни със целите на Плана за интегрирано 

развитие? 

● Може ли да бъде оценен конкретният принос на всяка заинтересована страна към процеса 

на местното развитие? 

Заинтересованите страни би следвало да се включват още на етапа на разработването и 

приемането на плана за развитие, като тяхното участие става особено значимо при реализацията 

на приоритетите, целите и проектите, заложени в него. Ангажимент на общинската администрация 

е да осигурява необходимата публичност и да прилага всички възможни мерки за поддържане на 

интереса и мотивацията за участие на местните общности при определянето и реализацията на 

целите и приоритетите на документа. ПИРО се обсъжда и съгласува със заинтересованите 

организации, с икономическите и социалните партньори, а така също и с физически и юридически 

лица, които не са индиферентни към развитието на общината. Цели се, информацията да достига 

до максимален брой представители на заинтересованите страни и да осигурява участието им в 

обсъжданията и вземането на решенията. 

Заинтересованите страни имат различни характеристики и изискват различен 

комуникационен подход. Съществуват съществени различия по отношение на интересите на 

отделните страни и по отношение на собствената им позиция спрямо местното икономическо 

развитие. 

Целевите групи имат различна степен на разбиране, на готовност и компетентност да 

партнират. Някои от тях дори са слабо информирани за тези възможности и не са осъзнали ползите, 

които могат да се извлекат от такова партньорство. Нямат опит за работа в партньорство и не 

разполагат с достатъчна информация за подобно участие. Други имат вече опит, но той не е 

систематизиран. 

 

При разработването на ПИРО, партньорството трябва да се управлява ефективно като: 

● Разработва се ясен и точен план за работа, който се съгласува с всички партньори; 

● Проучва се всеки поставен въпрос, като всеки изразява мнението си; 

● Анализира се цялата придобита информация и се правят заключения; 

● Вземат се решения за планирани действия, като ролята и отговорностите на всяка от 

страните се съгласуват; 
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● Осъществява се постоянен контрол. 

 

Важно е партньорите да култивират дух на взаимноизгодно сътрудничество, откровеност и доверие 

и да осъществяват добра комуникация в хода на разработване на плана за развитие. Разчита се на 

редовно участие в съвместните срещи за консултиране на плана. Смисълът е постигане общите за 

общината и заинтересованите страни цели на плана за развитие. 

С оглед насърчаване на сътрудничеството между отделните общини и местните общности, 

при разработването на плана е препоръчително да се включат и представители на 

администрацията, бизнеса и гражданското общество от съседни общини. 

 

Дейностите по комуникационната стратегия са насочени основно към три целеви групи: 

Вътрешна целева група 

Тя включва кмет и кметски екип, екипите за разработване, изпълнение и мониторинг на 

изпълнението на ПИРО, общински служители и служители в общински дружества и предприятия. 

Общинска администрация 

Служителите в общинската администрация са страна и едновременно с това преки 

участници, както в процеса на разработване на плана за развитие, така и при изпълнението на 

приоритетите и мерките. Тяхно задължение са дейностите по осигуряването на информация и 

публичност, както и по поддържането на добро взаимодействие и обратна връзка с другите целеви 

групи. В определени моменти, общинската администрация влиза и в ролята на бенефициент по 

реализацията на проекти, свързани с административния процес. Служителите в местната 

администрация са пряко свързани с цялостния процес по реализацията на местната политика и 

освен административни и логистични функции могат и трябва да изразяват отношение и по 

генерирането на стратегически и управленски идеи. Като преки участници и по служебни 

задължения в процесите по съставяне и изпълнение на плана, те могат да инициират идеи и 

действия, както и да идентифицират други заинтересовани лица. 

 

Общински съветници 

Общинските съветници са специфична целева група. Те имат двойна роля - веднъж като членове на 

колективния орган на местното самоуправление - Общинския съвет, утвърждават и приемат актове 

на кмета на общината, свързани с местното развитие и втори път - като пълноправни граждани и 

представители на гражданското общество в управлението са длъжни да отстояват и да работят в 

полза на местния обществен интерес. Те притежават обща компетентност за решаване на всички 

местни въпроси. 

 

Целева група на медиаторите 

Тя включва общински съветници, браншови организации, организации на бизнеса, социални 

партньори, граждански организации, медии. 

 

Външна целева група 

Включва граждани, предприемачи, архитекти, инженери, строители и браншовите 

организации на проектанти и строители, туроператори и представители на туристически и 
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ресторантьорския бранш, работещи в сферата на културата, образованието, здравеопазването, 

социалните услуги и др. 

Изключително важно е да се идентифицира конкретно множество от очаквания, несъгласия 

и пречки, които заинтересованите страни могат да изявят спрямо проекта на плана за интегрирано 

развитие. Поради това тези очаквания трябва да се анализират и на тази база да се определят 

приоритетите на всяка една от целевите групи. 

Освен всичко това, партньорството означава, че отношенията с другите партньори трябва да 

се различава от отношенията към колегите в организацията или целевата група. 

 

Граждани 

Гражданското участие в процесите на вземане на решения по публичните политики е ново 

измерение в отношенията между управляващи и граждани. То се позовава на разбирането, че 

гражданите имат право да бъдат постоянен и самостоятелен участник във формирането на 

политики. Основно право на всеки европейски гражданин е правото на добра администрация и 

добро управление. Под добро управление се разбира прозрачност и ефективност в работата на 

администрацията, с осигурено участие на гражданите в процесите на вземане на решения по 

публичните политики. 

 

Неправителствени организации (НПО) 

Неправителствените организации са граждански образувания, които освен, че са изразител 

на обществени интереси, в повечето случаи отстояват и свои интереси, свои потребности и имат 

собствени претенции. Все пак - идеалните цели, за които са създадени, насочват техните действия 

към предоставяне на различни (най-често социални и културни) услуги на гражданите и към 

изпълнение на дейности, възложени им от органите на държавното и местното управление. 

Неправителствените организации са едновременно партньор на общината и потенциални 

бенефициенти. Опитът в работата по проекти, финансирани със средства на ЕС, показва, че 

неправителственият сектор често насърчава инициативи и създава идеи, които ангажират общината 

към тяхното осъществяване. Ето защо, те биват не само информирани за целите, приоритетите и 

мерките на плана за развитие, но и насърчавани да участват със свои предложения. Конкретни 

комуникационни действия се насочват към неправителствените организации, предоставящи 

образователни, социални, културни услуги, туристическите сдружения и към други обществени 

субекти. 

 

Бизнес субекти 

Макар и не пряко ангажирани с местното икономическо развитие, местните власти са най-

силно заинтересовани от пълноценно прилагане на всички мерки от плана за развитие. Интересите 

на местната власт са свързани с осигуряването на възможности за социално- икономическо 

развитие и привличане на инвестиции. Бизнесът изисква различна степен на разбиране, готовност 

и компетентност за партньорство при осъществяването на комуникационната стратегия и при 

реализацията на конкретни мерките от плана за интегрирано развитие. 
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Някои от тези субекти дори не са информирани за тези възможности и не са осъзнали 

ползите, които могат да имат от такова партньорство. В Община град Добрич специално отношение 

се прилага спрямо земеделските производители, средния и малкия бизнес. 

Важен аргумент за повишеното внимание спрямо тази целева група е възможността в плана 

за развитие да влязат проекти и мерки в подкрепа на създаването на публично-частно партньорство 

между администрацията и бизнеса. Това е силно въздействаща форма за повишаването на 

икономическата ефективност, чрез привличане на частния сектор и ограничаване на публичните 

разходи чрез разтоварване на общината от несвойствени дейности и финансиране. 

Персоналните участници се определят с помощта на общинската администрация. Целта е 

не само включването на максимален брой участници, но и същите да бъдат с ясно изразени 

обществени позиции и интерес относно развитието на общината. Определените представители 

трябва да имат доказано участие и инициативност при предходни обсъждания, работни срещи, 

дискусии и анкети, в предходни планове за развитие. При формиране на целевите групи ще бъде 

търсено различие по отношение на интересите и позициите им спрямо местното икономическо 

развитие. 

Забележка: Списък на идентифицираните представители на целевите групи е представен в 

приложение към настоящата Комуникационна стратегия. 

 

4.5. Дейности за постигане на целите 

Събития и публикации в медиите 

Основните информационни събития, които имат за цел да уведомяват широката общественост и да 

привлекат вниманието и интереса на заинтересованите страни са: 

Пресконференции на кмета на общината и представители на неговата администрация за 

подготовката, организацията по разработването на плана за развитие и за възможностите по 

осигуряване на външно финансиране на мерките, заложени в него; 

Прессъобщения и обзори, насочени към медиите, като средство за осведомяване на местната 

общност за действията по съставянето на плана за развитие и за постиженията при неговото 

изпълнение; 

Брифинги (кратки пресконференции), най-вече за обявяване на отделни проблеми и постижения. 

Публикации в социалните мрежи – ФБ страницата на общината, както и ФБ страници и групи, 

свързани с Добрич 

Информационни срещи със целевите групи 

Тази форма се използва периодично, най-вече преди вземането на решения, свързани с 

разработването и изпълнението на плана за развитие. В някои случаи на гражданите се предоставя 

възможност да изразят своите опасения и мнения по тях. Срещите се организират по инициатива 

на администрацията или по инициатива на определена целева група. Обявяват се предварително 

по основните комуникационни канали - печатни и електронни медии. 

Протичането на срещите не следва специфични правила. Основната цел е да се даде възможност 

на колкото се може повече хора да изразят своето мнение. Начинът на провеждане е разнообразен 

- може да се започне с отворена презентация, след което да премине в дискусия в малки групи, с 

представяне на общите мнения от груповата работа. 
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Интернет страницата на общината. 

Най-гъвкавият и лесно достъпен инструмент за комуникация със заинтересованите страни е 

Интернет страницата на общината. Проектът на плана за развитие се публикува на Интернет 

страницата, като се осигуряват on-line възможности за обратна връзка - мнения, становища, 

съждения и предложения на заинтересованите страни. В рамките на общата комуникационна 

стратегия на страницата се публикуват задължително и последващите годишни отчети за 

изпълнението на мерките. 

Интернет страницата се използва като средство за редовно предоставяне на актуална информация 

за оперативните програми, формулярите за кандидатстване, указания, често задавани въпроси, 

прегледи на печата, информация за одобрени проекти, обяви за обществени поръчки и насоки за 

прилагане на мерките за информация и публичност. 

Граждански панел 

Методът предоставя възможност за информиране на широката общественост за цялостния процес 

на планиране, където е необходимо да се съберат гледните точки на гражданските структури, 

изразени от определени от тях експерти по основни проблеми и различни области на приложение 

и познание. За разлика от информационните срещи той се организира и провежда в експертен 

консултативен формат. 

Консултирането като форма на гражданско участие 

Това е процес, при който гражданите, лобисти и представители на групи с общ интерес, коментират 

официални предложения и допринасят с участието си за генерирането на идеи и управленски 

решения. 

Проучвания 

Проучванията се провеждат на отделни етапи: 

При стартиране на разработването на плана за интегрирано развитие и цели събиране от 

заинтересованите страни на максимален брой виждания и становища относно философията на 

плана - в частност и за възможностите за балансирано развитие на общината - в глобален аспект; 

По време на реализацията /периодични анкети/ на приоритетите и мерките от плана, с оглед 

установяване на удовлетвореността на заинтересованите страни от постигнатите резултати. 

С цел да се осигури прилагането на принципа на партньорство и сътрудничество, проучванията при 

разработването на ПИРО се провеждат на няколко етапа и с представители на различни 

заинтересовани страни, на които се предоставя възможност да изразят своето мнение във връзка с 

разработването на плана и да споделят идеи за развитие на Добрич по отношение на тяхната сфера 

на работа. Планирано е провеждане на: 

Ключови интервюта с представители на кметския екип; 

Фокус-групи по различни тематични направления с представители на различни сфери от 

обществения живот на града, в т.ч. фокус-група „Икономическо развитие, иновации, инвестиции и 

туризъм“, „Градска среда, транспорт и екология“, „Образование, професионална квалификация, 

учене през целия живот“, „Социални услуги и здравеопазване“, „Култура и спорт“; 

Количествени проучвания под формата на он-лайн анкета с представители на широката 

гражданска общественост. 
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При проучванията се използва предварително подготвен инструментариум (анкетни карти). Те се 

провеждат под инструктажа на членовете на екипа по разработването на плана за развитие.          

  

Обществени обсъждания 

В рамките на разработването на ПИРО на целесъобразно провеждането на две обществени 

обсъждания, като ключови етапа от процеса на съставяне на документа. 

Първото обществено обсъждане се провежда за представянето на бъдещата визия, стратегическите 

цели и приоритети за развитие на общината. Осигурява се възможност за представяне на проектни 

предложения от страна на заинтересованите страни, чиито представители участват в обсъждането, 

които предложения се предоставят на екипа, разработващ плана. 

Второто обществено обсъждане включва публикуването на ПИРО, покана за мнение и обсъждането 

на плана пред местната общественост, преди приемане от Общинския съвет. 

Специализирани обучения на администрация, бенефициенти, партньори 

Разработването и изпълнението на Плана за интегрирано развитие е продължителен и 

комплициран процес, който включва и съчетава разнообразни дейности и действия, изпълнението 

на които изисква определена експертиза. Участието на служителите  от администрацията в този 

процес, независимо от притежаваната от тях обща компетентност изисква и специфични познания 

и умения, пряко свързани с управлението на плана за развитие. Не бива да се забравя, че това е 

важен за балансираното развитие на общината стратегически документ, към изпълнението на 

който се подхожда отговорно и професионално. За осигуряването на необходимия 

административен капацитет, администрацията осигурява перманентно обучение на своите 

служители. 

 

СПИСЪК НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ 

● Вътрешна целева група 

○ Кметски екип и експерти в общинска администрация 

○ Представители на Общински съвет Добрич 

● Външна целева група 

○ Жители на град Добрич 

○ Представители на различни видове сдружения и организации с нестопанска цел 

○ Представители на местния  бизнес 

○ Представители на организации, имащи отношение към икономическото развитие на 

територията 

○ Представители на организации, имащи отношение към местната градска среда, 

транспорт и екология 

○ Представители на образователната сфера – детски градини, средни и висши 

училища и др. 

○ Представители на културните институции и спортни клубове в града – читалища, 

библиотеки, волейболен клуб и др. 

○ Представители на социалната сфера и на сферата на здравеопазването 

○ Партньори от други общини, регионални структури и държавни органи 
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ЧАСТ V. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН 

ПОДХОД ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ НУЖДИ 

И ЗА ПОДКРЕПА НА ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ И НА 

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ОБЩИНИ 

 

При определянето на зоните за прилагане на интегриран подход са отчетени препоръките 

в Методическите указания за разработване и прилагане на Планове за интегрирано развитие на 

общините за периода 2021-2027 година.  

Въз основа на изводите в аналитичната част (ситуационен и SWOT-анализ), и набраната и 

анализирана информация от проведените ключови интервюта, фокус-групи и количествено 

проучване сред гражданите на Добрич проведено през м. март 2021 г., са подбрани няколко 

приоритетни Зони, който имат най-голям потенциал да повлияят върху социално- икономическото 

развитие на общината и в които основно ще бъде съсредоточено изпълнението на мерките, 

предвидени в програмата за реализация на ПИРО. 

 

За Община град Добрич са идентифицирани следните приоритетни зони за прилагане на 

интегриран подход: 

 

● Градски зони за въздействие; 

● Зона с публични, търговски и културни функции 

● Зона с жилищна и социална функция 

● Зона за икономическо развитие 

● Зелена зона с рекреационни функции 
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● Други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от 

общинската територия. 

● Зона със специфични характеристики 

 

При тяхното определяне са отчетени и следните фактори, оказващи влияние върху 

развитието на идентифицираната територия: 

● Предимствата и потенциала на зоната за интегриран подход за въздействие върху 

балансираното развитие на общината; 

● Задържащите фактори (проблеми, породени от различен характер – пространствен, 

социален, икономически, етнокултурен); 

● Определени са от заинтересованите страни като ключови за развитието на общината; 

● Липсата на достатъчно реализирани проекти и инвестиции през изминалия планов 

период;  

● Към тях има проявен инвеститорски интерес или интерес от страна на заинтересовани 

страни. 
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Градски зони за въздействие 

Зона с публични, търговски и културни функции 

Обхват и граници: 

Зоната обхваща централната градска част (т.нар. „Широк център“). Границите са определени от Бул. 

Русия, бул. Добруджа, бул. 3 март, бул. Добричка епопея. 

Идентифицирани проблеми: 

● Недобро състояние на настилките в пешеходните зони; 

● Недобро състояние на тротоари и пешеходни пространства; 

● Неподдържани фасади на някои сгради, част от които имат особен статут (паметници на 

културата и др); 

● Необходимост от ремонт  и модернизация на улиците/прилежащите пространства в и около 

обекти от образователната инфраструктура; 

● Малко на брой зелени площи за обществен достъп (паркове, градини, линейно улично 

озеленяване), междублокови пространства и прилежащи територии към обекти на 

общественото обслужване; 

● Недостатъчна изграденост на физическата среда за хора с увреждания и колички за майки 

с деца; 

● Лошо състояние на централната пешеходна зона („бул. 25 септември“) и липса на обща 

концепция за това пространство, както и за прилежащите към него улици и обособени 

площи. 
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Потенциал за растеж: 

● Изграждане на обща концепция и промяна в облика на централната пешеходна зона, вкл. 

обособяване на зони за рекреация, фонтани, подходящо озеленяване; 

● Рехабилитация на малки улици, прилежащите тротоари, подмяна на улично осветление, 

осигуряване на подземната комуникация; 

● Ремонт на фасади на обществени сгради вкл. и на сгради – паметници на културата; 

● Планиране и засаждане на подходящо градско озеленяване; 

● Развиване на съществуващите и обособяване на нови детски площадки; 

● Прилагане на мери за енергийна ефективност на сграден фонд.  

 

Зона за въздействие с жилищна и социална функция 

Обхват и граници: 

Зоната обхваща компактни части от периферните жилищни територии на град Добрич: 

„Север 1“    /от бул. 25 септември в посока до бул. Русия/ 

„Север 2“   / от бул. 25 септември до ул. Калиакра/ 

„Север 3“  /от ул. Калиакра в посока кв. Рилци/ 

„Запад“ /от бензиностанция ШЕЛ в посока кв. Рилци/ 

„Русия 1“ /ул. Отец Паисий, бул.25 септември, бул. Русия и бул. Добруджа/ 

„Русия 2“ /бул. Русия, ул. Батовска, ул. Никола Петков, училище Климент Охридски/ - тук влиза и 

бившия кв. Дружба 3 

„Русия 3-4“ / от училище Климент Охридски, бул. Русия, ул. Генерал Попов/ 

Жк „Добротица“ 

Жк „Балик юг“ /от ул. Ген Попов, ул. Хр. Ботев/ - в тази част е училище Любен Каравелов 

Жк „Балик север“ – страната от ул. Христо Ботев в посока кв. Строител – пощата остава в тази част 

Жк „Рилци“ 

Жк „Иглика“ 

Жк „Изгрев“ 

Жк „Строител“ 

Жк „Дружба 1,2 и 4“ /ул. Никола Петков, бул. Добруджа до Опитно поле/ 
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Идентифицирани проблеми: 

● Висока гъстота на застрояване с многофамилни жилищни сгради в повечето жилищни 

квартали; 

● Недобро състояние на панелния жилищен и сграден фонд; 

● В голямата си част не са подсигурени в достатъчна степен от транспортно обслужване от 

ОГТ; 

● Липса на достатъчно места за паркиране в предблокови пространства; 

● Лошо състояние на вътрешната уличната мрежа, предблоковите пространства, тротоари и 

пешеходни пространства; 

● Лошо състояние на подземните комуникации – В и К, електросъоръжения, газозахранващи 

мрежи и други комуникационни съоръжения; 

● Затруднено транспортно обслужване на обекти с обществено предназначение, поради 

нерешени проблеми от градоустройствен характер; 

● Малки като площ и малко на брой зелени територии за обществен достъп (паркове, 

градини, линейно улично озеленяване), междублокови пространства и прилежащи 

територии към обекти на общественото обслужване; 

● Ограничено количество градско обзавеждане (осветителни тела, пейки, кътове за отдих, 

беседки и др.); 
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● Недостатъчно предлагане на обществени услуги (транспорт, социални и здравни услуги, 

административно обслужване и др.); 

● Липса на единна визия за архитектурно оформление; 

● Лоши характеристики на средата за обитаване – нехомогенна плътност на застрояване, 

тесни улици с необособени тротоари; 

● Наличие на множество незаконно изградени сгради; 

● Висок брой на аварии, загуби на ресурси и кражби, поради нерегламентирано включване 

към и увреждане на елементи на техническата инфраструктура (В и К, сметосъбиране, 

електроснабдяване); 

● Социални проблеми; 

● Дисбаланс в демографски, образователен, етнически и икономически аспект; 

● Висока концентрация на безработно и икономически неактивно население. 

  

Потенциал за растеж 

 

● Подобряване на уличната мрежа, вкл. тротоарите и осигуряване на достъпност на средата; 

● Мерки за енергийна ефективност на сгради; 

● Създаване на възможности за пространствен и функционален контакт с останалите зони; 

● Концентрация на значима част от населението на Добрич, която има потребности за 

транспортно, комунално и търговско обслужване, както и от зони за рекреация, спорт и 

детски площадки; 

● Наличие на ресурси за развитие на зелената система и градската среда; 

● В тази зона са разположени голяма част от социалните услуги, както и някои от училищата и 

детските градини. 

  

Възможности за интеграция на политики, ресурси и заинтересовани страни 

(Примерни интегрирани проекти) 

Изграждане и/или реконструкция на търговски зони; 

Изграждане и/или реконструкция на зони за рекреация и спорт. 

  

Зелена зона с рекреационни функции 

Обхват и граници: 

Зоната обхваща градския парк „Св. Георги“ (вкл. Спортен комплекс „Простор“), Пространството зад 

паметника „Хан Аспарух“, т.нар. „Разсадник“ и Центъра за защита на природата и животните, 

Пространството от бул. „25 септември, хипермаркет „Лидл“ и у-ще „Климент Охридски“, парк „Св. 

Димитър“ (зад паметника на деспот „Добротица“), пространството между околовръстен път и 

жилищните комплекси Дружба и „Балик“, „Северен парк“, комплекс Русалка. 
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Съществуващи проблеми: 

● Съществуват неподдържани зелени пространства; 

● Липса на паркови пространства и зони за рекреация в близост до големите жилищни 

комплекси; 

● Съществуване на микросметища; 

● Трудно поддържане на тревните площи през пролетно-летния сезон; 

● Наличие на голям брой болни и изсъхнали дървета; 

● Липса на позитивно отношение към природата от страна на гражданите; 

● Вандализъм по отношение на парковите съоръжения. 

  

Потенциал за растеж: 

● Стартиране на процес по обследване, възстановяване и доизграждане на зелената система 

на града; 

● Възможност за изграждане на нови паркове – пространството зад паметник „Хан Аспарух“, 

Разсадника, парк „Хаджи Димитър“; 

 

Възможности за интеграция на политики: 

● Разработване на план за развитие на Зелената система на града и създаване на регистър на 

озеленените площи и дървесна растителност; 
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● Разработване и реализиране на цялостна нова стратегия за развитие на Центъра за защита 

на природата и животните, включваща екология, образование, природосъобразен начин на 

живот, туризъм. Той може да стане една емблема на Добрич. 

● Възстановяване на влажна зона „Добричка река“, близо до кв. Рилци, която може да служи 

като буферна зона за отвеждане на високи води, може да е и място за наблюдение на птици; 

● Възможности за обособяване на райони с нулеви емисии; 

 

Зона за икономическо развитие 

Обхват и граници: 

Зоната включва Промишлена зона „Север“ и Промишлена зона „Запад“ 

 

Съществуващи проблеми: 

● Необходимост от кадри със средно-специално и техническо образование за нуждите на 

различните браншове; 

● Лоша улична мрежа в част от индустриалните зони; 

● Липса на свързващи отсечки на индустриалните зони с изходните пътни артерии. 

 

Потенциал за растеж 

● Привличане на външен ресурс чрез различни финансови инструменти; 
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● Изграждане на индустриален парк в промишлена зона „Запад“; 

● Създаване на специален сайт/платформа за представяне на града като място за инвестиции, 

вкл. и да бъде среда за нови идеи; 

● Реконструкция на уличната мрежа. 

 

Други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от общинската 

територия. 

Зона със специфични характеристики 

Обхват и граници: 

Зоната включва местностите „Гаази Баба“, „Алмалии“ и „Лозята“, които в последните години 

постепенно променят своето предназначение и се превръщат в жилищни зони с ниско 

строителство. 

 
Съществуващи проблеми: 

● Изключително лошо състояние на уличната мрежа; 

● Липса на тротоари, улично осветление, подземни комуникации; 

● Съществуват неподдържани зелени пространства; 

● Липса на паркови пространства и зони за рекреация в близост до големите жилищни 

комплекси; 

● Съществуване на микросметища; 

● Трудно поддържане на тревните площи през пролетно-летния сезон; 
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● Наличие на голям брой болни и изсъхнали дървета; 

● Липса на обществен транспорт, търговски и комунални услуги. 

 

Потенциал за растеж 

● Подобряване на уличната мрежа, вкл. тротоарите и осигуряване на достъпност на средата; 

● Създаване на възможности за пространствен и функционален контакт с останалите зони; 

● Концентрация на значима част от населението на Добрич, която има потребности за 

транспортно, комунално и търговско обслужване, както и от зони за рекреация, спорт и 

детски площадки; 

● Наличие на ресурси за развитие на зелената система и градската среда. 

 

 

 

ЧАСТ VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА 

ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ 

 

ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 представлява стратегически документ, 

относно прилагане на политиката за постигане на устойчиво интегрирано развитие на общината. 

При неговото разработване са взети под внимание препоръките и указанията в: 

А) „Наръчник за стратегии за устойчиво градско развитие“ 20 – документ, издаден от ЕК и 

актуализиран в началото на 2020 година, представляващ инструмент в помощ на заинтересованите 

страни в процесите на стратегическо планиране, изпълнение и мониторинг на устойчивото градско 

развитие, подкрепено от ЕФРР. Целта на този Наръчник е да подкрепи процеса по подготовката и 

изпълнението на интегрирани и основани на местните специфики градски стратегии за развитие в 

рамките на политиката на сближаване на ЕС; 

Б) „Общи указания за подготовка на проекти за подкрепа на интегрираното териториално 

развитие на регионите за планиране от ниво 2 със средства от ЕФ за периода 2021 – 2027 – 

документ, разясняващ общите принципи за подготовка на концепции за ИТИ за развитие на 

регионите за планиране от ниво 2 в България. 

 

Програмата за реализация на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021-2027 година 

е практически документ с оперативен характер, определящ начините за постигане на 

стратегическите цели за развитието, посредством определен набор от мерки, инвестиционни 

дейности и проектни идеи, обвързани и логически произтичащи от ситуационния анализ. 

 

 
20 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/handbook-sustainable-

urban-development-strategies  

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/handbook-sustainable-urban-development-strategies
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/handbook-sustainable-urban-development-strategies
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Задача на Програмата за реализация на ПИРО е да осигури вътрешната и външна 

съгласуваност и обвързаност на факторите за развитие и ресурсите за реализирането на ПИРО, при 

оптимално използване на възможностите за финансиране, институционална подкрепа и техническа 

помощ (за изпълнението на плана). Определените мерки и проектни идеи по съответните цели и 

включват комплекс от дейности, обединени по териториален, технологичен и времеви признак, с 

общо финансово управление и предвиден синергичен ефект. 

 

Основните структурни елементи на Програмата за реализация на ПИРО са: 

● Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и дейности за 

реализацията на Плана; 

● Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се разработват и 

изпълняват в рамките на програмата; 

● Индикативна финансова таблица. 

 

6.1. Описание на прилагания интегриран подход и предвидените мерки и 

дейности за реализацията на Плана 

Интегрираният  подход, следван при разработването на останалите части на плана, е 

приложен и при разработването на Програмата за реализация на ПИРО на Община Добрич, като са 

спазени следните принципи: 

Партньорство – проектните идеи/ дейности са определени с привличането и участието на 

широк кръг заинтересовани лица (участници в тематични фокус-групи, бизнес, неправителствен 

сектор, граждани, администрация);  

Мултидисциплинарност – разработването на Програмата е извършено от 

мултидисциплинарен екип със специфични компетенции, опит и знания в области, релевантни към 

разработването на аналитичната и стратегическата част; 

Пространствено измерение – планираните мерки за постигане на целите на ПИРО са с 

конкретно пространствено измерение. 

Включването на максимален кръг заинтересовани страни в разработването на Програмата 

осигури по-добрата съгласуваност на мерките, тяхната обвързаност с целите и приоритетите на 

Плана и предпоставя постигането на желаните общи резултати. 

Планираните мерки в приоритетите на плана изискват участие на различни заинтересовани 

страни, споделени финансови и човешки ресурси и имат принос в реализацията на хоризонтални 

политики за устойчиво развитие на общината. Тези мерки предполагат реализирането на 

партньорски проекти и са насочени към решаване конкретни проблеми за специфични части от 

територията на общината. 

За  постигане  на  интегриран  подход  на  развитие  на  общинската  територия  е 

идентифицирана  най-подходящата  комбинация  от  ресурси  и  мерки  (проекти, инвестиции,  

политики),  които  са  използвани  целенасочено  за  осъществяване  на конкретна  цел  или  

приоритет.  Това  се  осъществява  чрез  Програмата  за  реализация, в която  се  определя  пакетът  

от  мерки  и  проектни  идеи  за  реализация  на  целите  и приоритетите  за  развитие  на  общината  

през  периода  2021-2027  г.,  съответните финансови ресурси, административните структури за 
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управление, наблюдение и оценка на  проектите,  индикаторите  за  цялостното  изпълнение  на  

програмата,  а  оттук – и на ПИРО. Мерките,  заложени  в  програмата  за  реализация,  са  

приложими,  постижими  и реалистични, с конкретни измерими резултати и с реални източници на 

финансиране.  

Мерките са дефинирани след идентифицирането на проектни идеи на база проведени 

фокус-групи със заинтересовани страни, в непрекъснат диалог между заинтересованите страни и 

общинската администрация. 

Програмата  за  реализация  на  ПИРО  има  многогодишен  характер  (7-годишен период  на  

действие)  и  може  да  бъде  актуализирана  периодично  в  зависимост  от условията и прогнозите 

за реализацията на плана с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на 

плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

Основни компоненти на програмата за реализация са описание на интегрирания подход и 

предвидените мерки и дейности за реализация на плана, представени в стратегическата част на 

ПИРО. Те са представени и в табличен вид в Приложение  № 1 „Програма  за  реализация  на  ПИРО 

на Община град Добрич за периода 2021-2027 г.“ 

  

6.2. Индикативен списък на важни за общината проекти, които ще се 

разработват и изпълняват в рамките на програмата 

Съгласно  Методическите  указания  на МРРБ, неразделна част на Програмата за реализация 

на ПИРО е Приложение № 1А – „Индикативен списък на важни за общината  проекти,  които  ще  се  

разработват  и  изпълняват  в  рамките  на  програмата“. Това са проекти, които следва да се 

реализират приоритетно, при следните условия: 

(1) Общината съвместно с партньорите да са преценили, че съответният проект е от особена 

важност за развитието на общината и следва да бъде реализиран приоритетно, и 

(2) Съответният проект да има известна степен на проектна готовност. 

Съгласно Методическите  указания, в Програмата за реализация не се включват 

„пожелателни“ или „потенциални“ проекти. Програмата за реализация на ПИРО на Община Добрич 

е реалистична, а включените проекти – реализируеми. В тази връзка е възможно след изготвяне на 

ПИРО, когато общината има готовност с друг проект, той да бъде добавен по-късно, при 

актуализация на програмата за реализация на плана. Включените в списъка проекти са тясно 

обвързани с ключовите приоритети за развитие, а в програмата за реализация е обоснован 

приносът им към тях. Списъкът с проекти може да бъде актуализиран, като нови проекти се 

включват при спазване на принципа на партньорство чрез съответните мерки от комуникационната 

стратегия. 

 Съгласно ППЗРР при приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на 

индикативните разчети за средствата от ЕС  е актуализира и програмата за реализация към ПИРО 

Добрич. Програмата следва да се актуализира и при наличие на нови проекти, като това се 

извършва при спазване на принципите на партньорство чрез съответните мерки от 

комуникационната стратегия. 
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6.3. Индикативна финансова таблица 

Индикативната финансова таблица (Приложение № 2) представлява обща оценка на 

необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана. 

Макар и само индикативна, тя обективизира необходимите ресурси за реализация 

стратегията на ПИРО. Финансовата рамка е и условие за мобилизиране на всички възможни 

източници на финансиране – средства от ЕСИФ, национален и общински бюджети, допълнителни 

ресурси от други източници – публични и частни. Тя е ориентирана към насочването на външните и 

вътрешните инвеститори към избраните приоритетни области, които ще получават публично 

финансиране и по този начин ще се създаде по-благоприятна бизнес среда в съответните сектори. 

Средствата са прогнозирани на базата на досегашния опит в ползването на подобни 

източници, както и на базата на потенциално необходимия и реалистично достъпния наличен 

ресурс. Те могат да се отчетат, като умерено оптимистични. 

Програма за реализация на ПИРО на община град Добрич за периода 2021-2027 г.  обхваща 

реализация на проекти на обща стойност 191 793 /хил. лева./  Най-много средства – 66,14 % са 

предвидени по Приоритет 3 ; 27,35 % са планирани за Приоритет 2, а 6,52  % от финансовия ресурс 

е определен за Приоритет 1.  

 
Фигура 32: Разпределение на средствата по приоритети 

 

 
 

Основният източник на средства за финансиране на предвидените мерки са от ЕСИФ - 70%;  

10% от финансирането е предвидено да бъде осигурено от Републикански бюджет, а  10% - от 

Общинския бюджет. Останалите 10 %  са от други източници. 

Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови ресурси, вкл. по 

отделните приоритети, е индикативна и може да претърпи корекции в зависимост от възприетите 

подходи и степента на изпълнение на приоритетите, промените в пазарните условия, 

6.52

27.35

66.14

Разпределение на средствата по приоритети

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3
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необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените средства, чрез 

преразпределение между отделните приоритети на базата на аргументирани промени в 

предвидените мерки и проекти. 

Програмата за реализация и приложенията към нея подлежат на периодична актуализация, 

с цел включване на нови мерки, дейности, проекти или източници на финансиране. 

 

6.4. Програма за развитие на туризма 

  

6.4.1. Общи положения 

Туризмът има съществено значение за икономиката на страната. България се счита за 

привлекателна, със съществени ресурси за развитието на туризма страна. Освен природните 

дадености, за развитие на туризма у нас, влияние оказват и наличието на живописна и 

разнообразна природа, безопасност, благоприятни климатични условия, разнообразно културно –

историческо наследство, съхранени традиции, обичаи и фолклор, гостоприемство. 

В страната има добри условия за развитие на многообразни видове туризъм, като това е 

съществена предпоставка за повишаване ролята му  в общото икономическо развитие у нас. 

Туризмът силно влияние върху икономическия растеж и трудовата заетост. Развитието му е 

пряко свързано с качеството на живот на местното население и гостите на дестинацията като 

отразява отношението към културно-историческото и природно наследство, към традициите, 

обичаите и съвременната култура. На ниво дестинация, туризмът играе съществена роля за 

изграждането и утвърждаването на положителен имиджа на общината. 

Изменението в Закона за туризма от 2020 г. ( ДВ, бр.17,2020) изисква в програмата за 

реализация на ПИРО да включва самостоятелен раздел, който съдържа общинската програма за 

развитие на туризма (чл.11 от ЗТ). Тя следва да е с приоритетите на областната стратегия за развитие 

на туризма и Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България 2014-

2030 г. и стратегиите за развитие на отделните видове туризъм. 

Следва да се подчертае, че Стратегията за областно ниво (област Добрич) не е изготвена и 

приета, което ограничава местната администрация за изготвяне на Програма за развитие на 

туризма, която да е: „ в съответствие с  приоритетите на областната стратегия“. Към момента на 

изготвяне на ПИРО няма изготвена такава дългосрочна Програма, но въпреки това в Плана са 

включени мерки и проекти, насърчаващи развитието на туристически дейности в общината, 

съгласно нейните специфики.  

При последващо приемане на Програмата допълнителни мерки и проекти ще бъдат 

включени в ПИРО с неговата последваща актуализация. 

 

6.4.2. Цели 

Основната цел е създаване на условия за устойчиво развитие на туризма в община Добрич, 

чрез развитие и популяризиране на туристически продукти и услуги утвърждаващи местните 

специфики и използвайки наличните  природни, културни и исторически ресурси като актив за 
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повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на общината и в отговор на  

потребителските очаквания и пазарни изисквания за развитие на сектора. 

Устойчивото развитие на туризма следва да отчита максималното използване на ресурсите 

на околната среда, чрез поддържане на жизнено важните екологични процеси, като спомага за 

опазване на природното богатство и разнообразие, да допринася за междукултурното разбиране и 

уважение, да осигури приложими, дългосрочни действия, осигуряващи социално-икономически 

ползи за всички участници на туристическия пазар. 

Развитието на устойчив туризъм изисква информирано участие на всички заинтересовани 

страни и достигане на консенсус по създаването и прилагането на политики на местно, регионално, 

общностно и международно ниво. Постигането на устойчиво развитие е постоянен процес и 

изисква постоянен мониторинг и въвеждане на превантивни и коригиращи мерки винаги, където и 

когато е необходимо. 

 Устойчивият туризъм също трябва да поддържа високо ниво на удовлетвореност на 

туристите и да осигурява пълноценно изживяване, събуждащо тяхната осъзнатост по въпроси, 

свързани с устойчивостта на туристическите практики. 

 

Специфични цели: 

● Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма, развитие и подобряване на 

разпознаваемостта на община Добрич като туристическа дестинация чрез диверсификация 

на туристическите атракции, съхраняване, опазване и подобряване на състоянието на 

културно -историческото наследство, както и разнообразяване на туристическите продукти 

и услуги. 

● Повишаване на ефективността и подобряване на взаимодействието между институциите и 

организациите държавен, общински и частен сектор), отговорни за развитието на туризма, 

вкл. и на международното сътрудничество. 

● Развитие на общината като активна дестинация в Район Варненско Черноморие. 

 

6.4.3. Общи изводи за туристически потенциал 

Детайлна информация и изводи за туризма и туристическия потенциал са изведени в част II 

“Териториален обхват и анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, 

нуждите и потенциалите за развитие на общината” в настоящия документ. 

Град Добрич е разположен в Североизточната част на страната и по-конкретно в източната 

част на Добруджанското плато, върху равнинен терен, разсечен от долината на Суха река. Средната 

му надморска височина е около 225 м., като най-високата точка е 320 м. (хълма Чорчолийките, 

намиращ се в землището на града). 

Градът е заобиколен от всички страни от община Добричка. 

Важно значение за развитието на Добрич има близостта на града до Черно море, българо-

румънската граница и град Констанца, река Дунав, пристанище Варна (52,9 км), пристанище Балчик, 

пристанище Каварна и пристанище Констанца (99,6 км) – четвъртото в Европа, осигуряващо връзка 

с два от трансевропейските транспортни коридори: VII (речен път по р. Дунав) и IV (железница). 
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Близостта на Добрич до пристанища е от решаващо значение за експортната дейност на 

произвежданите в региона селскостопански продукти. 

Град Добрич остава в страни от основните оси на урбанизация и е свързан с ос на развитие 

„север – юг“ с по-слабо изразена сила на влияние към Основна ос 1 София – Велико Търново, Шумен 

– Варна. 

Принадлежността на Добрич към равнинното Добруджанско плато определя и характера на 

релефа на града и на неговото землище – равнинно платовиден, като градът попада в равнинния 

пояс. 

Територията на Община град Добрич попада в умереноконтиненталната климатична 

подобласт на европейската континентална климатична област, в зоната на Черноморската 

климатична подобласт и климатичната му характеристика е с черти на континенталния климат. 

Според изчисления индекс на уязвимост от климатичните промени за регионите по NUTS 2 

за целия ЕС, Община град Добрич като част от СИР попада в четвърта група с най-висока уязвимост. 

За този регион най-чувствителните сектори на климатичните изменения са селското стопанство, 

туризмът, управлението на водните ресурси и горския фонд. 

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения.  Дерето на река 

Добричка, която е приток на Суха река, преминава през град Добрич първоначално в източна 

посока, а след това в северна посока. Река Добричка е с малък водосбор и е с малка дължина. 

Тя е с дъждовно-снежно подхранване, с малък дебит и непостоянен отток. Най-високи води 

се явяват през летните месеци, вследствие на интензивни дъждове с рядка повторяемост. 

Растителността в района на Община град Добрич е представена от запазени в слаба степен 

естествени гори (унищожавани в миналото за освобождаване на земи за селскостопански 

дейности), равнинни терени с преобладаваща мезоксеротермна растителност, разпространена по 

мери, необработваеми земи, край пътища. 

Със Заповед № РД-620 от 27.07.2007 г. на Министъра на МОСВ са определени като защитени 

видове 6 бр. вековни дървета на възраст 140 години, намиращи се на територията на Градски парк 

„Св. Георги“. Същите са вписани в регистрите по чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното 

разнообразие. 

Територията на Парк „Св. Георги“, наличието на защитени вековни дървета, поддържаните 

естествени зелени площи и изграден ландшафт с максимално защитен естествен ареал на 

растителността, създават нужните условия за репродукцията и поддържането на типични за 

региона растителни видове, в партньорство с Университетската ботаническа градина в град Балчик. 

Животинският свят в близост до урбанизирани зони и инфраструктурните трасета е 

представен по-слабо, поради наличието на натоварени транспортни потоци, населени места и 

производствени дейности. Изграденият през 2002 г.. Център за защита на природата и животните, 

единствен по рода си както за България, така и за Източна Европа, следва да бъде насърчаван и 

подкрепян за репродукцията и реинтродукцията на животински видове, характерни за ареала на 

Добрич, живеещи в среда, максимално близка до техните естествени хабитати. 

Община Добрич е част от т.нар. Район Варненско Черноморие, обединяващ концентрацията  

и  качеството  на  туристическите  ресурси  по  райони,  както  и  наследени продуктови  особености. 
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В този смисъл,   територия на района е определена като зона с потенциал за развитие на спортен, 

културно-исторически и фестивален туризъм, делови туризъм (MICE), здравен и екотуризъм.21 

Възможностите за развитие на туризма в община Добрич са свързани най-вече с 

подобряване на туристическото предлагане чрез съчетаване на морския туризъм с туристически 

дейности във вътрешността на района, вкл. Добрич. Разработването на нови туристически 

маршрути и пакети с възможност за комбиниране различни форми, са начин за привличане на 

повече туристи, посещаващи българското Черноморие да посетят туристическите атракции в града 

и да участват в културните събития и фестивали целогодишно. Добрата транспортна достъпност, 

близостта с Румъния, развитието на иновативни и творчески продукти между Добрич и Констанца 

също създават благоприятни условия за устойчиво и творческо развитие на туризма в 

трансграничната зона. 

Природните ресурси в Област Добрич се отличават с относително разнообразие, като в 

комбинация с територията, на която се намират и нейните културно-исторически обекти, това 

генерира уникалност и сравнителни предимства за развитието на културен, маршрутно 

познавателен и събитиен туризъм. 

Община Добрич не е най-популярна туристическа дестинация в Североизточен район в 

сравнение с други общини като Варна, Балчик, Каварна, Шабла. 

Характерна особеност на общината е чиста природа, съчетана с богато културно-

историческо наследство и разнообразен културен календар. Липсват застрашаващи екологичното 

равновесие дейности, което е допълнителна предпоставка за благоприятно развитие на туризма. 

През последните години общината е дестинация за осъществяването на спортен туризъм. 

Наличието на регионални, национални и международни спортни турнири и спортна 

инфраструктура е предпоставка за привличане на този вид туристи. Основните обекти на спортната 

инфраструктура са СК „Добротица“, СК „Изида“ и др. 

Културният туризъм в града е свързан основно с музеите и културните ценности с 

национално и местно значение (експонати, които са част от националното ни културно наследство, 

религиозни храмове, археологически, архитектурни, етнографски, исторически, художествени и 

паркови обекти, монументални паметници). Като положителни страни следва да се отбележат: 

богатия културен календар и разнообразни туристическите фестивали и събития. 

Като регистрирани туристическите атракции на територията на община Добрич фигурират 

12 обекта (към 31.12.2020г.)   Сред тях са: Градски парк и музея „Св. Георги“ , Мемориален комплекс 

"Военно гробище - музей", Музей на открито “Старият Добрич“, Къща-музей “Йордан Йовков“, 

Художествената галерия, Църквите „ Св .Георги“, „Св.Троица“ и Арменска църква „Св. Ованес“, 

Зоологическата градина. 

Мемориален комплекс "Военно гробище, родните къщи на нар. артистка Адриана Будевска 

и Йордан Йовков са част от недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ с 

категория "национално значение", регистрирани в Националния институт за недвижимо културно 

наследство съгласно Закона за културното наследство /ЗКН/. 

 
21 Концепцията за туристическо райониране на България, 2014 г.  
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Фестивалите и събитията също представляват значим потенциал за развитие на туризма. 

Добрич е ежегоден домакин на разнообразни културни форми, сред който се открояват описаните 

в Таблица 18: Културни прояви, провеждани в град Добрич. 

В общината има достатъчно на брой и с добри условия места за настаняване и подслон, 

както и заведения за  хранене и добра ресурсна обезпеченост със специализирани кадри което е 

още една предпоставка за привличане и качествено обслужване на по-голяма брой туристи. 

В периода 2014-2019 г. общината е била посетена от близо 125 хил. български туристи и 25 

хил. чуждестранни гости. 

Най-многобройната група сред чуждите туристи са граждани  на Румъния, Турция, Украйна, 

Германия, Италия и Великобритания. Данните показват, че в периода 2014- 2020г. Добрич е бил 

посетен от туристи от повече от 50 националности. Макар и с по-нисък темп се отчита плавно 

нарастване на средния престой на туристите в общината. Разнообразяването и диверсифицирането 

на туристическите продукти и услуги са предпоставка за увеличаване средноденонощния престой 

на туристите. 

Към момента на изготвяне на ПИРО, общината  разполага с Програма за развитие на туризма 

(изготвя се ежегодно),  като основните цели в нея са свързани със : ”Създаване на условия за 

устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки се на естествената 

географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и социално-

икономическия и културен потенциал на града”. Програмата  е за реализация на основните 

приоритети и цели на Община град Добрич съобразени с наличните ресурси, функциониращите 

туристически фирми и изградените обществени структури в подкрепа на туризма – браншови 

сдружения в туристическия бизнес и други неправителствени организации. Тя е в съответствие с 

политиката на местните органи за самоуправление относно туризма на местно ниво, определена в 

Закона за туризма С набелязаните в Програмата мероприятия Общината се стреми да популяризира 

дестинацията чрез създаване на привлекателен имидж и благоприятна градска среда за 

гражданите и гостите на града. Към общината/ОС функционира Консултативен съвет по туризъм. 

За  реализирането  на  Програмата  за  развитие на туризма за 2021г.  е  заделен  бюджет в 

размер  на 47 042 лв., който е предвиден за организиране на събития и мероприятия с местно и 

национално значение, които допринасят за развитието на туризма в град Добрич, а именно: 

● Европейски младежки поп–рок конкурс „Сарандев” – 30 години юбилейно издание 

● Рок фестивал „September Sun” провеждане през месец септември 

● Организиране и провеждане на Арт Пленер 

● Изработка на рекламни дипляни РИМ 

● Дофинансиране на проект „Цялостно изграждане на огради за сектор „Тревопасни“ 

в Центъра за защита на природата и животните. 

 

6.4.4. Връзка с приоритети и дейности в ПИРО 

В стратегическата част на ПИРО Добрич 2021-2027 г. са включени приоритети и мерки, които 

пряко или косвено благоприятстват развитието на туризма, а именно: 

 

Приоритет 1 „Подкрепа за развитие на местната икономика“ 
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Ключова роля за постигане на икономическа стабилност е подкрепа на отговорното 

развитие на промишлеността, като общината ще съдейства за създаването на условия, които ще 

генерират нови знания и технологични иновации. 

Икономическото развитие, подкрепяно от общината следва да се разглежда като постоянен 

ангажимент към представянето на Добрич като привлекателно място за правене на бизнес  и 

свързаните с това действия за развитие на панаирното дело, участия в и организиране на 

инвестиционни форуми, създаване и разпространение на информация, насочени към привличане 

на инвеститори, както и за популяризирането на Добрич като туристическа дестинация. 

В сферата на туризма ангажиментите се допълват и от изграждане и поддържане на 

довеждащата до туристическите обекти инфраструктура. 

 

Мярка 1.2. Развитие на туризма 

● Подобряване на инфраструктурата, обслужваща туризма 

● Разработване на стратегия за развитие на туризма 2021-2027 

● Разработване на стратегия за опазване на културното наследство 2021-2027 

● Изработване на съвместен интегриран туристически продукт с общини от региона. 

● Инвестиции в реклама и маркетинг за промотирането на туристическия потенциал и 

интегрирани регионални туристическите  продукти. 

● Организиране на събития, фестивали и мероприятия с принос в развитието на туризма. 

● Реставрация, консервация, ремонт и социализация на Военно гробище музей. 

● Реставрация, консервация на археологически разкопки и създаване на довеждаща 

инфраструктура 

 

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

социални дейности, спорт и младежки дейности“ 

Този приоритет е насочен към подобряване на човешкия капитал и повишаване привлекателността 

за жизнената среда в община Добрич. 

Достъпът до образование, социални услуги, културна и спортна инфраструктура е ключов елемент 

за промяна на мястото на живеене, след този, засягащ  професионалната развитие. Ето защо 

действията в плановия период се насочват в посока изграждане и модернизация на 

инфраструктура, която да се използва от възможно най-голям брой хора, и така да повлияе на 

изборът им да живеят в  Добрич, както и за привличане на повече посетители и инвестиционен 

интерес.  

 

Мярка 2.1 . Инвестиции в образование и  умения 

● Подпомагане развитието на дуалната система на обучение. 

● Подпомагане  на достъпа до програми за активиране, ориентиране, обучение и заетост 

● Подпомагане  активното включване на организациите на бизнеса в определянето на 

изискванията към специфични умения и познания. 

 

Мярка 2.4.  Подобряване и разширяване на спортната инфраструктура 
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● Реконструкция и изграждане на нови,  спортни площадки и игрища , модернизация  и 

поддържане на спортна инфраструктура и оборудване  за насърчаване на масов спорт. 

 

Мярка 2.5.  Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура 

● Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

обзавеждане на културна инфраструктура.  

● Реконструкция на Регионална библиотека "Дора Габе" - ремонти на залите хранилището и 

останалите пространства; преосмисляне на пространствата. 

● Създаване и обзавеждане на интерактивен културен и образователен детски център 

/Музейко/в Добрич, вкл. Обучение на персонала. 

● Изграждане на консервационно-реставрационен център за съхраняване на културното 

наследство на Южна Добруджа. 

● Изграждане на археологическа база за реализиране на теренни археологически 

проучвания и консервационно-реставрационни дейности на археологически обекти на 

територията на Община град Добрич и Област Добрич. 

● Реставрация на фасадите на Художествена галерия и околната инфраструктура и 

реализиране на пленер „Добруджа“. 

 

Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали и младежки 

дейности.  

● Дейности за популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали, 

подпомагане развитието на младежки дейности.  

 

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

осигуряване на устойчива околна среда “ 

Поддържането и развитието на общинската инфраструктура като елемент на градската среда е 

ключов фактор за растеж и териториално сближаване. Общината се ангажира да насърчава градска 

среда, която е благоприятна за социално-икономическото и териториално развитие. Ще се прилага 

подход, балансиращ интересите на заинтересованите страни, със силна ангажираност към най-

добрите практики за устойчивост, като по този начин се гарантира, че социалните и екологичните 

цели не са изложени на риск. Ангажиментът към устойчивост е пряко свързан и с изграждането на 

привлекателни, здравословни условия за живеене, работа и посещения в общината. 

 

Мярка 3.1.  Инвестиции в градско възстановяване,  устойчива градска мобилност,  транспортна и 

цифрова свързаност, достъпност , безопасност. 

● Реконструкция и благоустрояване на улици и прилежащи пространства; Изграждане на 

обществени зони за отдих и зелени площи, включително физически елементи на градската 

среда 

● Благоустрояване на вътрешно квартални пространства; Изграждане на физически елементи 

на градската среда. Реконструкция на паркова среда.  

● Обновяване на публични градски пространства със значими обществени функции 
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● Подобряване на транспортното обслужване, въведи за транспорт (вкл. зелен транспорт) и 

на системи за управление на трафика 

● Изграждане/ обновяване/ реконструкция на зони за паркиране и други мерки по 

организация  на  паркирането в близост до ключови възли на обществения градски 

транспорт извън градския център (буферни паркинги) 

● Поддържане и възстановяване на велосипедна инфраструктура, пешеходни зони и алейни 

пространства 

Конкретните приоритетни интервенции и планирани дейности са посочени в Приложение 1 

„Програма за реализация“ и Приложение 1А „Индикативен списък на важни за общината проекти 

включени в ПИРО на община Добрич за периода 2021-2027 г.“.  

 

6.4.5. Финансово осигуряване на Програма за развитие на туризма на община 

Добрич 
Приходната част на Програмата е в съответствие с чл.60 (1) от Закона за туризма, а именно: 

1. средства, предоставени за изпълнение на целеви програми и проекти; 

2. средствата, събрани от туристическия данък; 

3. дарения и помощи, средства по международни програми и споразумения, когато не е 

предвидено те да постъпят в държавния бюджет. 

Приходите от туристически данък в община Добрич за 2020г. са в размер на 24 554лв., като са 

намалели с 56% в сравнение с 2019 г., което се отразява неблагоприятно върху планираните 

приходи на общината. 

Разходната част на Програмата за развитие на туризма в община Добрич 2021-2027г. се планира 

съгласно изискванията на чл.60 (2) от ЗТ и на чл. 61т. 1 от ЗМДТ, като в ПИРО са част от мярка 6 и  7. 

 

 

 

ЧАСТ VІI. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА 

И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ 

Община град Добрич приема предизвикателството да бъде част от глобалните усилия за 

борба с климатичните промени. В изпълнение на поетите ангажименти към Конвента на Кметовете 

за приемане на общ подход за смекчаване на последиците от изменението на климата и 

адаптиране към тези промени, Община Добрич разработва План за действие за устойчиво 

енергийно развитие „Енергийно устойчив Добрич 2030“. Планираните мерки за ограничаване 

изменението на климата и мерките за адаптиране към климатичните промени и за намаляване на 

риска от бедствия в настоящия План допълват и надграждат добрите практики и осигуряват принос 

в изпълнението на целите за устойчиво развитие. Мерките са определени въз основа на 

идентифицираните рискове и заплахи в аналитичната част и тяхното изпълнение осигурява принос 

в постигането на формулираните стратегически цели и приоритети на ПИРО. 
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 Очаква се изпълнението на мерките да доведат до елиминиране или смекчаване на 

рисковете, до намаляване на уязвимостта и увеличаване на адаптационния капацитет на общината 

и нейните жители към очакваните промени в климата. 

  

Обвързаност и интегритет на мерките с политиките по опазване на околната среда 

Разработването на ПИРО за периода 2021-2027 година е съобразен с Националната 

стратегия за адаптация към изменението на климата и Плана за действие за периода 2021-2027 

година. Приоритет 1 „Подобряване и ревитализация на градската среда и качеството на живот“ и 

планираните мерки за неговото реализиране водят до намаляване на уязвимостта на Общината от 

климатичните промени и за подобряване капацитета за адаптиране на нейните природни, 

социални и икономически системи към неизбежните и проявяващи се с все по-силен интензитет 

въздействия от изменението на климата. 

Разработването на стратегическата част на ПИРО е съобразена също с програмите от мерки 

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

към Басейнова дирекция „Черноморски район“ – Варна и с планови документи на национално, 

регионално и областно ниво. 

Интегрирането на политиките по опазване на околната среда във всички сфери на 

човешката дейност и общественото развитие придобива все по-голяма актуалност както поради 

изострянето на редица екологични проблеми, така и поради по-широко разпространеното 

разбиране, че жизнените екосистеми, съхранените природни ресурси и здравословната околна 

среда са пряко свързани с качеството на живот за хората. 

Общините играят ключова роля в практическото осъществяване на политики по опазване на 

околната среда, съобразени със спецификите на съответните територии – съществуващи местни 

проблеми, подходящи адекватни решения. 

Прилагането на ефективни общински политики по околна среда, насърчаването на 

нисковъглеродна икономика и иновации благоприятства създаването на нови пазари и работни 

места, повишава конкурентоспособността на местната икономика посредством по-висока 

ефективност на използването на ресурсите и създаване на нови инвестиционни възможности. 

ПИРО на Община Добрич за периода 2021-2027 интегрира европейските и национални цели 

в областта на околната среда и изискванията, свързани с изменението на климата и адаптирането 

към климатичните промени при процесите по пространствено планиране и развитие на общината. 

Анализът на състоянието идентифицира следните секторни проблеми в областта на ОС, 

върху които общината може да въздейства: 

 

Сектор Идентифицирани проблеми 
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Енергийна ефективност Високо потребление на енергия от жилищни и публични 

сгради; 

Енергийно интензивен промишлен сектор; 

Ниска енергийна ефективност на системите на градския 

транспорт 

Водоснабдяване Сравнително висок процент на загуба на питейна вода 

Управление на отпадъците Недостатъчен капацитет на регионалното депо за неопасни 

отпадъци в с. Стожер; 

Нерекултивирано старо депо на гр. Добрич в с. Богдан; 

Въздух Замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 в резултат от 

отопление с твърди горива през студените периоди на 

годината, както и автомобилният трафик 

 

Идентифицираните проблеми оказват пряко въздействие върху качеството на живот и 

благосъстоянието на настоящото и бъдещите поколения. 

От друга страна, наблюдаваните климатични промени представляват сериозно 

предизвикателство пред общинското ръководство. Анализът показва, че основните рискове, пред 

които е изправена общината, са свързани с: 

● Нарастване на рисковете от наводнения – дерето на р. Добричка; 

● Сериозни засушавания и свързаните с тях проблеми по отношение на количеството и 

качеството на водните ресурси и поддържането на зелените системи. 

Тези рискове са пряк резултат от климатичните промени и ще окажат най-сериозно влияние върху: 

● Промишлени обекти и системи; 

● Зелената система на Добрич; 

● Човешкото здраве; 

● Системите за водоснабдяване – промяна на количествата и режима на водите. 

Стратегията на ПИРО на Община Добрич отчита проблемите, свързани с околната среда,  

отрицателните изменения на екосистемите и нарушаването на техните функции вследствие на 

антропогенни въздействия. Визията и целите акцентират върху постигане на устойчиво развитие, 

посредством създаването на устойчиви общности, способни да управляват и използват ефективно 

ресурсите и да развиват екологичния и социалния потенциал на икономиката, както и да осигуряват 

просперитет, опазване на околната среда и социално сближаване. 

Стратегическата част обвързва идентифицираните проблеми в областта на околната среда 

и екологичните рискове, като акцентира в следните направления: 
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Сектори Приоритет Мярка Прогнозен 

Финансов 

ресурс  

(в хил. лв.) 

Енергийна 

ефективност 

  

Приоритет 2 „Постигане на 

равен достъп  до качествено  

образование, 

здравеопазване, култура, 

социални дейности, спорт и 

младежки дейности“ 

Мярка 2.1.  Инвестиции в 

образование и умения 

1 882,00 

Мярка 2.3.  Модернизиране 

и развитие на здравните 

услуги 

10 000,00 

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура 

8 000,00 

Приоритет 3 „Подобряване и 

ревитализация на градската 

среда, качеството на живот, 

сближаване и  осигуряване 

на устойчива околна среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване, устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифрова 

свързаност, достъпност, 

безопасност. 

0,0022 

Приоритет 3 „Подобряване и 

ревитализация на градската 

среда, качеството на живот, 

сближаване и  осигуряване 

на устойчива околна среда “ 

3.3. Устойчиви енергийно 

ефективни мерки. 

2 750,00 

Общо ресурси за енергийна ефективност 22 632,00 

Водоснабдяване 

  

Приоритет 3 

„Подобряване и 

обновяване на градската 

среда, качеството на 

живот, сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна среда “ 

3.2.  Запазване и 

подобряване качеството на 

околната среда.  

1 276,00 

 
22 Предстои определяне на индикативния бюджет по мярката при актуализацията на ПИРО.   
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Управление на 

отпадъците 

  

Приоритет 3 

„Подобряване и 

обновяване на градската 

среда, качеството на 

живот, сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна среда “ 

Мярка 3.2. Запазване и 

подобряване качеството на 

околната среда 

35 800,00 

Въздух Приоритет 3 

„Подобряване и 

обновяване на градската 

среда, качеството на 

живот, сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна среда “ 

Мярка 3.2 Запазване и 

подобряване качеството на 

околната среда 

100,00 

Превенция на 

рисковете 

Приоритет 3 

„Подобряване и 

обновяване на градската 

среда, качеството на 

живот, сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна среда “ 

Мярка 3.2 Запазване и 

подобряване качеството на 

околната среда 

3 566,00 

Общо ресурси за ОС, за мерки против изменението на климата и адаптирането 

към климатичните промени 

59 807,00 

ДЯЛ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ СРЕДСТВА за ОС и АИК СПРЯМО ОБЩИЯ РАЗМЕР НА 

ИНДИКАТИВНИТЕ СРЕДСТВА В ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 
31.18 % 

 

 

ЧАСТ VІІI. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ И ИНДИКАТОРИ ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО 

Наблюдението и оценката на ПИРО на Община град Добрич за периода 2021 – 2027 се 

осъществява чрез изградена система, включваща формите и начините за събиране на информация, 

индикаторите за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдение 

и оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 
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Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО има за цел да осигури 

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите на интегрирано устойчиво местно 

развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти. 

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на плана 

на основата на резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в 

Програмата за реализация на плана, на база на определените индикатори за наблюдение и оценка. 

Системата от индикаторите е неизменна част от цялостния процес на оценка за наблюдение 

и актуализация на ПИРО, която е основен обективен инструмент за проследяване изпълнението на 

плана. Изборът на подходящи индикатори се базира на специфичните характеристики на 

стратегическата част на ПИРО и съвременните методи за наблюдение на стратегическото 

планиране. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на ПИРО за периода 2021 – 2027 

година са посочени в Матрица на индикаторите (Приложение № 3). За да се осигури необходимата 

информация за процеса на наблюдение за всеки индикатор, са посочени мерните единици, в които 

ще се измерва, източниците на информация, периодичността на събирането на информация, 

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

която се очаква да бъде достигната до края на периода на действие на плана. 

При наличие на достатъчно данни и информация на периодична база, могат да се определят 

и междинни стойности на индикаторите по ключови приоритети. 

Избраните индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението са съпоставими с текущите 

макроикономически и секторни процеси и са съобразени с общите индикатори в областта на 

регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през 

периода 2021-2027 г и, а също така отразяват и спецификата на общината. 

Системата от индикатори за наблюдение изпълнението на плана въз основа на събраната 

обективна информация и данни отчита напредъка и степента на постигане на целите и 

приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. 

За целите на наблюдението на ПИРО се използват два вида индикатори: за продукт и за 

резултат. 

Индикаторите за продукт се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението на 

определени приоритети и мерки за развитие на Общината. Дефинираните индикатори са 

количествено измерими и осигуряват обективност по отношение на оценките и изводите за 

конкретните постижения при реализацията на приоритетите и постигнатото пряко въздействие в 

съответната област.  

Индикаторите са организирани около темите за социалното, икономическото и 

териториалното развитие. Те измерват напредъка на местната общност, конкурентоспособността 

на местната икономика, образованието, изградеността на инфраструктурата, комуникационните 

системи, състоянието на околната среда, социалната интеграция, бедността и здравния статус на 

населението. 

Предложените индикатори са формулирани така, че да могат да измерят промяната в 

съответния продукт или резултат от изпълнението на плана в абсолютна (брой, кв.м. kWh и др.) или 

относителна стойност (%). Точността при измерване на напредъка по изпълнението на ПИРО зависи 

от обективността на базовите стойности на отделните индикатори, които са определени на база 
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официални източници на информация. Някои индикатори не притежават начална стойност, което 

се дължи на липса на събрани данни, или на разминаване в данните от различните източници на 

информация. 

Целевите стойности на индикаторите са определени в диапазон, в зависимост от степента 

на изпълнение на заложените проекти. 

Индикаторите за резултат отчитат изпълнението на стратегическите цели и имат значение 

за цялостната оценка на ефективността на избраната стратегия и политика за устойчиво 

интегрирано местно развитие за съответния период. Степента на въздействие се отчита с 

количествено и/или качествено измерими индикатори. 

Взети са под внимание механизмите и процедурите, предвидени в Закона за регионалното 

развитие и Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ППЗРР „Кметът на общината организира наблюдението на 

изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“, като съгласно чл. 72, ал. 9 „В 

цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват 

общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените 

организации, представителите на гражданското общество в общината“. 

Докладване изпълнението на ПИРО ще се извършва ежегодно от Кмета на общината. За 

резултатите от наблюдението на изпълнението се изготвя годишен доклад в съответствие с чл. 72, 

ал. 2 от ППЗРР. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за 

развитие се изготвя и внася за обсъждане и одобрение от общинския съвет до 31 март на всяка 

следваща година. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано 

развитие на общината е публичен и се оповестява на страницата на общината в интернет. 

Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината съдържат информация за изготвяне на междинната и последващата оценка на плана. 

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на плана за интегрирано развитие 

на общината се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от 

решението за тяхното одобряване.  

Справка за индикаторите за резултат и продукт са налични в Приложение 3 “Матрица на 

индикаторите”. 
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Използвани източници 

Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община град Добрич 

(2020 – 2022 г.); 

Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за мандат 2019 – 2023 г.; 

Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град 

Добрич; 

Общинска Стратегия за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в Община град Добрич 

(2017 – 2019 г.); 

Стратегия за развитие на спорта на територията на град Добрич за периода 2016 - 2019 г.; 

Концепция за културна визия на град Добрич; 

Общинска стратегия за превенция на наркомании 2015-2020 г.; 

Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич 

(2016-2020 г.); 

Стратегията за развитие на социалните услуги в община град Добрич 2016–2020 г.; 

Стратегия за енергийно устойчив Добрич (IMAGINE); 

СТРАТЕГИЯ за управлението на общинската собственост за мандат 2015-2019 г.; 

План за действие за общинските концесии за периода 2021-2027 г. на Община град Добрич; 

Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община 

град Добрич 2020 – 2021 г.; 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2020/2021 г. 

План за изпълнение на общинската стратегия за превенция на наркомании в Община град Добрич 

през 2020 г.; 

План за действие за енергийно развитие на Община град Добрич „Енергийно устойчив Добрич 

2030“.; 

Годишен план за паша за стопанската 2020-2021 година на територията на Община град Добрич.; 

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. на Община град 

Добрич.; 

Годишен план за 2020 г. на звено „Вътрешен одит“; 

Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 2020 

– 2022 г.; 

ПЛАН - СМЕТКА за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на 

битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено 

ползване за 2020 г.; 

План за защита при бедствия на Община град Добрич за 2019 г.; 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2019/2020 г. 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 на Община град Добрич (приет с Решение 33-3 от 

24.06.2014 г.); 

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ДОБРИЧ 2014-2020; 

План за изпълнение на Националната стратегия за младежта /2010-2020/ за 2019 г.; 

Общински план за младежта на Община град Добрич 2019 г.; 

Годишен план за паша за стопанската 2019-2020 година на територията на Община град Добрич; 
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Актуализация на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните 

политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020.; 

Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община град Добрич за 2019 г.; 

Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 2019 

– 2021 г.; 

План за действие за общинските концесии за периода 2018-2020 г. на Община град Добрич; 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2018/2019 г.; 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 

град Добрич(2018 – 2019 г.); 

План за действие 2018 г. за изпълнение на общинската стратегия за превенция на наркомании; 

Стратегия за енергийно устойчив Добрич (IMAGINE – Енергийна пътна карта 2050); 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич „Енергийно устойчив 

Добрич 2020“.; 

Стратегически документи в областта на енергийната политика, приети с Решение на Общински 

съвет №5-27/28.02.2020 г.:  

- План за действие за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич „Енергийно 

устойчив Добрич 2030“.; 

- Общинска енергийна програма на Община град Добрич 2020 – 2024; 

- Програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и 

биогорива на Община град Добрич 2020 -2024; 

Общински план за младежта на Община град Добрич 2018 г.; 

Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година на територията на Община град Добрич; 

Годишен план за 2018 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“; 

Стратегически план за периода 2018 г. - 2020 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“; 

Общ устройствен план на Община град Добрич (приет с Решение 22-3/ 25.07.2017 г. на Общински 

съвет); 

Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община 

град Добрич(2017 – 2018 г.); 

Общински план за младежта на Община град Добрич 2017 г.; 

План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в 

уязвимо социално положение за периода 2015 – 2020 година; 

Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2017/2018 г.; 

ГОДИШЕН ПЛАН за дейността на звено „Вътрешен одит” в ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ за 2017 г.; 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 

2017 – 2019 г.; 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на звено „Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 

2016 – 2018 г.; 

План за устойчиво енергийно развитие на Община град Добрич 2010 -2020 година; 

План за eвакуация и/или разсредоточаване при бедствия на населението, животните, културните и 

материалните ценности от Община град Добрич; 

План “Добрич 2020” (Приет с Решение на Общински съвет на 29 април 2002 година) 


