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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
Планът за интегрирано развитие на Община Добрич за периода 2021-2027 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.
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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.
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.
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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 повисоко 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.

Фигура 7: Обвързаност с планови документи на регионално, национално и европейско ниво
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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.

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):
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●
●
●

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.

ЧАСТ II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ И АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО, СОЦИАЛНОТО И
ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Настоящия раздел включва анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние на
нуждите и потенциалите за развитие за цялата територия на община град Добрич.
В обхвата на анализа са включени следните :
✓ Описание и обща характеристика на общината: кратък профил на общината и нейния
административен център, включително местоположение, географски особености, природни
ресурси, историческа обвързаност и свързаност с други територии;
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✓ Анализ на състояние на местната икономика на основа на актуални данни, икономически
показатели и тенденции за развитие;
✓ Анализ на социалната сфера и човешките ресурси: разгледани са основни актуални
показатели: демографски параметри (население, структура, прираст, коефициент на икономическа
активност, заетост, равнище на безработица и др.), както и състоянието на мрежата от здравни,
образователни и социални услуги, дейности в областта на културата;
✓ Изследване и анализ на инфраструктурното развитие, свързаност и достъпност на
територията: оценка на изградената техническа инфраструктура и качество на предоставяните от
нея услуги. Анализът обхваща транспортната инфраструктура, пътната мрежа, водоснабдителната
и канализационна мрежа, телекомуникационната мрежа, енергийна мрежа (вкл. възобновяеми
енергийни източници (ВЕИ) и енергийна ефективност), съобщителна мрежа, относителния дял на
населението, обслужено със сметосъбиране, обхванато население от организирана система за
събиране на отпадъци и системи за разделно събиране и др. Резултатите от анализа посочват
доколко състоянието на инфраструктурата дава възможност за развитието на общината и дава
предписания за посоката, в която следва да се предприемат мерки;
✓ Анализ на състоянието на устойчивата градската мобилност, което включва: обществен
транспорт; немоторизиран транспорт; съчетаване на различни видове транспорт; безопасност на
градските пътища; автомобилен транспорт; градска логистика; управление на мобилността;
интелигентни транспортни системи, в съответствие с част „Балансирано и интегрирано развитие на
всички видове транспорт“ от Концепция за планове за устойчива градска мобилност (Приложение
към Съобщение на Европейската Комисия СОП (2013)913).
✓ Анализ на екологично състояние и рискове: преглед и оценка доколко ефективно работи
екологичната инфраструктура на територията на общината: степен на изграденост на
канализационната мрежа и пречистването на отпадъчните води, управлението на битовите
отпадъци, основни екологични проблеми, налични замърсявания и антропогенни въздействия
върху компонентите на околната среда (вода, въздух, почви, твърди отпадъци, шум, радиация,
биоразнообразие, климатични промени и адаптацията към тях). Разгледани са териториите, във
връзка с Натура 2000, както и е описана връзката с Плана за интегрирано развитие на община
град Добрич за повишаване на енергийната ефективност, внедряването на ВЕИ, намаляване на
емисиите от парникови газове и употребата на изкопаеми горива в общината;
✓ Анализ на административния капацитет на общинската администрация за реализация на
Плана за интегрирано развитие на община град Добрич, както и необходимостта от укрепването
му;
✓ Анализ на културно–историческото наследство: идентифицирани са териториите с
културно-исторически обекти и ценности, описани са техните силни и слаби страни;
✓ Анализ на състоянието на селищната мрежа и жилищния сектор;
✓ Изготвено описание и идентифицирани елементите на градското културно наследство,
които е важно да бъдат опазени или развивани с цел съхранение на градския исторически пейзаж,
в съответствие с Препоръката на ЮНЕСКО относно историческия градски пейзаж;
✓ Анализ на връзката на общината със съседните територии извън административните й
граници, които имат потенциал да влияят върху развитието на населените места и територии в
рамките на общината. В тази част са разгледани потенциалните въздействия на съседните
територии върху община град Добрич, идентифицирани са общи предизвикателства и евентуални
възможности за коопериране с други общини (включително извън границите на страната) за
изпълнение на съвместни проекти.
✓ Разгледано е влиянието на големи инфраструктурни проекти с регионално и национално
значение, предвидени за реализация на територията на общината.
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✓ 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;
✓ SWOT – анализ: SWOT анализът като качествен аналитичен метод дефинира действието на
вътрешните и външните фактори за развитието на общината и възможностите за избор на
подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. SWOT – анализът отразява
взаимодействието на вътрешните фактори /силни и слаби страни/, и външни фактори
/възможности и заплахи/. Анализът е изготвен от една страна на базата на документалното
проучване, от друга, на основата на резултатите от проведени фокус групи и анкетни проучвания;

Обобщените резултатите от SWOT-анализ включват:

Силни страни

Слаби страни

Благоприятното географско положение,
наличие на добра изграденост на
територията и висока степен на
урбанизация.

Влошени демографски показатели, застаряване
на населението, намаляване на населението в
трудоспособна възраст.

Балансирано
развитие
на
производствените
мощности;
Сравнително добра изграденост на
инженерната
и
техническа
инфраструктура
в
индустриалните
райони .

Отдалеченост от централни пътни артерии.

Подобрена
ВИК
техническа
инфраструктура, намалени загуби на
вода.
Наличие на добра мрежа от училища основни, средни и професионални.
Наличие на достатъчно места в детски
ясли и детски градини.
Добре функциониращи социални услуги
за различни групи нуждаещи се.

Отрицателни миграционни потоци.

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.
Общинският
жилищен
фонд
е
недостатъчен, трудно управляем и
недобре
поддържан
поради
разпръснатостта
си
сред
етажна
собственост.

Дългогодишен опит и прилагани мерки
за подобряване на енергийната
ефективност.
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Добре развита
мрежа.

газоразпределителна

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.

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.
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

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.
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.
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Стимулиране
на
инвестиционната
активност на местни и чужди
инвеститори.

Кризата с КОВИД – 19 оказва негативно влияние
върху всички сектори в общината.

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
транснационално сътрудничество.

и

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“.
Реконструкция и модернизация
на
съществуващ общински жилищен фонд
и изграждане на нови, допълнителни
общински жилища.
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ЧАСТ III. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 20212027
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.

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
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
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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.
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.
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.
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:
Добрич - бързо развиващ се град с умно градоустройство и иновации на основата на
местното предприемачество и гражданска инициатива.
Стратегически цели
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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.
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 социалноикономическа 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.
Определените Стратегически цели са:
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.
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.
Стр. 14

На тази основа са структурирани четири стратегически приоритета за развитие на региона:
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“
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.
Планираните мерки за реализацията на приоритет 1 са:
Мярка 1.1. Развитие на индустриална инфраструктура и интелигентна индустрия с потенциал за
растеж.
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
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
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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.
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
Мярка 2.2. Изграждане на нова и модернизация на съществуваща социалната инфраструктура и
разширяване на обхвата на предоставяни социални услуги.
Мярка 2.3. Модернизиране и развитие на здравните услуги
Мярка 2.4. Подобряване и разширяване на спортната инфраструктура
Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура
Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали и 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 социалноикономическото и териториално развитие.
Мярка 3.1. Инвестиции в градско възстановяване, устойчива градска мобилност, транспортна и
цифрова свързаност, достъпност , безопасност.
Мярка 3.2. Запазване и подобряване качеството на околната среда
Мярка 3.3. Устойчиви енергийно-ефективни мерки
Мярка 3.4. Трансгранично и транснационално сътрудничество

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
Комуникационната стратегия за ПИРО се разработва, за да определи целевите групи и
основните акценти при комуникацията с тях. Тя включва конкретните техники и комуникационните
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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.
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;
● 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.
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.
Целеви групи са представителите на различните заинтересовани страни, които участват в
планирането, изпълнението и оценката на ПИРО. Комуникационната стратегия е насочена към
следните целеви групи:
● Вътрешна:
○ Кметски екип и експерти в общинска администрация
○ Представители на Общински съвет Добрич
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●

Външна:
○ 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

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
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

●

Други зони за въздействие със специфични характеристики за останалата част от
общинската територия.
● Зона със специфични характеристики

За всяка една от Зоните са идентифицирани съществуващи проблеми и потенциал/и за растеж,
детайлно разписани и обосновани в ПИРО.
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ЧАСТ VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО И ОПИСАНИЕ НА
ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАЗВИТИЕ
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.
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 включват:
● 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. 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.
В Програмата за реализация не се включват „пожелателни“ или „потенциални“ проекти.
Програмата за реализация на ПИРО на Община Добрич е реалистична, а включените проекти –
реализуеми. 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.
Индикативна финансова таблица
Индикативната финансова таблица (Приложение № 2 в ПИРО ) представлява обща оценка
на необходимите ресурси за реализация на приоритетите на плана.
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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.
Програма за реализация на ПИРО на община град Добрич за периода 2021-2027 г. обхваща
реализация на проекти на обща стойност 191 993 /хил. лева./ Най-много средства – 66,17 % са
предвидени по Приоритет 3 ; 27,32 % са планирани за Приоритет 2, а 6,51 % от финансовия ресурс
е определен за Приоритет 1.
Фигура 32: Разпределение на средствата по приоритети

Разпределение на средствата по приоритети
6,51

Приоритет 1

27,32

Приоритет 2
66,17
Приоритет 3

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,
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.
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6.2. Програма за развитие на туризма
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.

6.2.1. 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
повишаване на конкурентоспособността и привлекателността на общината и в отговор на
потребителските очаквания и пазарни изисквания за развитие на сектора.
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.

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 ПИРО град Добрич 2021-2027г.
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6.2.2. Връзка на Програмата 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“
Мярка 1.2. Развитие на туризма
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
Мярка 2.4. Подобряване и разширяване на спортната инфраструктура
Мярка 2.5. Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура
Мярка 2.6. Популяризиране и устойчивост на обществени събития и фестивали и младежки
дейности.
Приоритет 3 „Подобряване и обновяване на градската среда, качеството на живот, сближаване и
осигуряване на устойчива околна среда “
Мярка 3.1. Инвестиции в градско възстановяване, устойчива градска мобилност, транспортна и
цифрова свързаност, достъпност , безопасност.
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.“.

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.
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.
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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.
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.
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.
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
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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“.
Справка за индикаторите за резултат и продукт са налични в Приложение 3 “Матрица на
индикаторите”.
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