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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият доклад представя резултатите от междинната оценка на Областната 

стратегия за развитие (ОСР) на област Добрич 2014-2020 г. за периода 2014-2016 г. 

Докладът е изготвен от „Институт за управление на програми и проекти” ООД 

(Изпълнител) в съответствие с нормативните изисквания и в изпълнение на Договор с 

Областна администрация Добрич (Възложител). 

1.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА 

Предмет на Договора е изготвянето на междинна оценка на Областната стратегия за 

развитие (МО на ОСР) на област Добрич в изпълнение на Закона за регионалното 

развитие (в сила от 31.08.2008 г., обн. ДВ. бр.50 от 30 май 2008 г., изм. ДВ. бр.47 от 23 

юни 2009 г., изм. ДВ. бр.82 от 16 октомври 2009 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009 

г.) и по-специално в съответствие с чл. 33, ал.1 , и чл. 36, ал.1. Областната стратегия за 

развитие на област Добрич за периода 2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, 

документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 

балансирано развитие. Документът определя средносрочните цели и приоритети за 

развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване на общинските 

планове за развитие. 

В Закона за регионалното развитие (ЗРР), чл. 33 ал. 1, се регламентира извършването 

на междинна оценка към средата на периода на действие на ОСР. Съгласно чл. 33 ал. 2 

от ЗРР междинната оценка включва:  

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната 

стратегия за развитие се изготвя междинен доклад.  

В съответствие с чл. 30 от ППЗРР междинният доклад за изпълнението на областната 

стратегия за развитие се изготвя, като се отчитат резултатите от междинната оценка на 

изпълнението й. Междинният доклад съдържа информация за: 

1. постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитие на 

областта през изтеклия период; 

2. резултатите от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението 

на областната стратегия за развитие; 

3. резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове 

за развитие; 

4. използваните през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за 

развитие; 
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5. възникналите проблеми и предприетите действия от компетентните органи за 

тяхното преодоляване; 

6. прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната 

стратегия за развитие до края на периода на действие; 

7. предложения за актуализация на областната стратегия за развитие. 

1.2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

Предметът на настоящата оценка на ОСР Добрич е да представи точна 

информация на заинтересованите страни (министерства и ведомства, регионални и 

местни власти, икономически и социални партньори, неправителствени организации, 

граждански сдружения и др.) за резултатите от изпълнението на документа до средата 

на плановия период. Анализът и оценка са насочени към изпълнението на целите и 

приоритетите, заложени в ОСР Добрич (2014-2020). Оценката е адресирана към три 

основни аспекта: реализация, съгласуваност (адекватност) и координация при 

прилагането. 

Целите на междинната оценка са: 

1. Анализиране и оценка на резултатите от изпълнението на ОСР Добрич в периода 

2014-2016 г.; 

2. Формулиране на обосновани препоръки за актуализиране съдържанието на ОСР и 

дейностите за нейното осъществяване за остатъка от периода до 2020 г.;  

3. Предприемане на необходимите действия за по-нататъшно изпълнение и 

наблюдение на ОСР, развитие на партньорства и осигуряване на информация във 

връзка с нейното изпълнение. 

1.3. ПОДХОД, КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ОСНОВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ: 

Основният подход при разработването на междинната оценка съчетава  

външната експертна оценка и консултиране с областната и общинските 

администрации. Оценката се формира от прилагането на добре познат и често 

използван инструментариум от методи като: сравнителен и причинно-следствен 

анализ, екстраполация, аналогия, критериална оценка, експертна оценка, селекция, 

синтез, индукция. Водещи в работата и избора на съответен метод са изискванията на 

утвърдените методически указания и техническото задание. 

Критериите за оценката, както и мотивите за отправените препоръки, са: 

1. Актуално състояние, настъпили промени и тенденции в социално-икономическия 

профил на областта (вътрешни и в сравнителен план); 

2. Съответствие на целите, приоритетите и мерките на ОСР с действителните нужди и 

потенциала на областта, както и с политиките за регионално развитие на национално и 

европейско ниво; 
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3. Ангажираност с прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и 

местно развитие; 

4. Капацитет на институциите и партньорите за прилагане на ОСР;  

5. Ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси за постигане на 

целите и приоритетите за регионално развитие; 

6. Устойчивост на постигнатите резултати и възвращаемост на вложените средства в 

перспектива след времевия хоризонт на ОСР; 

Основните източници на информация за МО на ОСР включват: 

1. Действащата ОСР на област Добрич (2014-2020); 

2. ОПР на осемте съставни общини, като и наличните последващи и предварителни 

оценки, годишни доклади/справки за изпълнението им до края на 2016 г.; 

3. Изпълнени и действащи Секторни стратегии и програми на областно и общинско 

ниво, както и актуалните стратегически документи на регионално и национално ниво; 

4. Официалните страници на УО на оперативните програми и единния информационен 

портал на Структурните фондове на ЕС; 

5. Текуща статистика на НСИ; 

Изпълнителят е извършил оценката на база надеждни статистически, фактологически и 

финансови данни от официалните източници на информация и от собствено 

проучване. 

1.4. ОПИСАНИЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА КАТО ПРОЦЕС И НА ДОКЛАДА КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ 

РАЗРАБОТКАТА 

Методиката за извършване на междинна оценка за изпълнението на ОСР Добрич 

(2014-2020), включва извършването на следните дейности: 

1. Анализ и оценка на степента на постигане на целите и приоритетите за регионално 

развитие в област Добрич през периода 2014-2016 г.; 

2. Оценка на устойчивостта на постигнатите резултати и на очертаната тенденция към 

средата на периода на действие на ОСР, от гледна точка на избрани икономически, 

социални и екологични показатели; 

3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните финансови инструменти 

(вкл. на ЕС) и на усвоените ресурси за изпълнение на целите и приоритетите на ОСР; 

4. Формулиране на изводи и препоръки за актуализация на действащата ОСР и/или 

разработване на ОСР за следващ планов период. 

В структурно отношение оценката и доклада следват последователността 

заложена в ЗРР и ППЗРР. Структурата на Доклада включва следното съдържание: 
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1. Въведение: описание на законодателната рамка, целите, предмета и структурата 

разработката, включително описание на Междинната оценка като процес и на 

Доклада като резултат; 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите за развитието на 

областта през изтеклия период: анализ и оценка на изпълнените проекти по 

стратегически цели и приоритети; обзор на отчетените проекти и инициативи от гледна 

точка на тяхната принадлежност към специфични цели и приоритети; обобщение на 

неизпълнените проекти; анализ и оценка на степента на финансово изпълнение по 

специфични цели и приоритети; 

3. Резултати от междинната оценка съгласно критериите за оценка: отчитане на 

актуалните стойности на индикаторите от ОСР; 

4. Резултати от наблюдението и оценката на изпълнението на общинските планове за 

развитие: отчет на изготвените годишни доклади; проверка на единството в 

структурата и съдържанието на годишните доклади по общини; оценка на нуждата от 

изготвянето на единни и предварително определени стандарти за отчитане на проекти 

с принос към ОСР; 

5. Използвани през периода ресурси за постигане целите на областната стратегия за 

развитие: анализ и оценка на изразходваните финансови ресурси (тежести на 

планирано/реално изпълнение на целите; степен на изпълнение по източници на 

финансиране); обща оценка на ефективността и ефикасността на използваните 

ресурси; 

6. Възникнали проблеми и предприети действия от компетентните органи за тяхното 

преодоляване; 

7. Прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на областната 

стратегия за развитие до края на периода на действие:  изводи относно изпълнението 

на ОСР през отчетния период; очертаване на прогнози до 2020 г. 

8. Предложения за актуализация на областната стратегия за развитие: формулиране на 

препоръки относно съдържанието на ОСР; формулиране на препоръки относно 

изпълнението и наблюдението на ОСР. 
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2. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА 

РАЗВИТИЕТО НА ОБЛАСТТА ПРЕЗ ИЗТЕКЛИЯ ПЕРИОД 

2.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСР 

Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите е проследен чрез 

изпълнените проекти и инициативи с принос към ОСР Добрич. За тази цел са 

обобщени следните източници на информация: 

1. Списък с изпълнявани през 2016 г. проекти от общините Балчик, град Добрич, 

Добричка, Генерал Тошево, Каварна, Крушари, Шабла и Тервел. Списъкът не включва 

проекти с финансиране от европейските проекти; 

2. Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България за периода 2007-2013 г.; 

3. Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти 

на ЕС в България за периода 2014-2020 г.; 

4. Отчети за изпълнението на общинските планове за развитие за периода 2014-2016 

г.; 

5. Отчети за изпълнението на капиталовите програми на общините за периода 2014-

2016 г. 

Изброените източници на информация са допълнени с по-детайлно проучване на 

единични проекти с оглед точно определяне на тяхното съответствие с приоритетите и 

специфичните цели на областната стратегия. В резултат са обхванати три основни 

категории проекти и инициативи: 

1. проекти и инициативи, които са завършени през отчетния период. Тази категория 

включва проекти и инициативи, които са започнати преди утвърждаването на ОСР 

Добрич 2014-2020. Мотивът за разглеждането им от Междинната оценка е свързан с 

техния принос към постигането на приемственост между развитието на областта през 

изминалия и настоящия програмен период; 

2. проекти и инициативи, които са изцяло реализирани през отчетния период; 

3. проекти и инициативи, които са в процес на реализация, включително оценени и 

договорени проектни предложения в рамките на отчетния период. 

Въпреки че реалното финансово изпълнение на първата и последната категория 

излизат извън рамката на отчетния период, настоящата Междинна оценка ги 

разглежда като неразделна част от усилията и предприетите действия за развитие, 

които съответстват на целите и приоритетите на ОСР. 

В резултат са отчетени общо 366 проекта със стойност на финансовото изпълнение от 

319 156 050 лв. Значимите резултати и стойности дават основания за висока 

първоначална оценка относно напредъка по изпълнението на ОСР Добрич. В 

следващите раздели на Междинната оценка ще бъдат представени и детайлни 
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количествени анализи по приоритети и източници на финансиране заедно със 

съпътстващи пояснения и обяснения. По този начин общата характеристика ще бъде 

интерпретирана като съвкупност от конкретни причинно-следствени връзки, които ще 

мотивират окончателните становища на Междинната оценка. 

На този етап може да се проследи средна стойност от 872 010 лв. за всички проекти. 

Най-висока средна стойност за проект е отчетена в Приоритет 4. „Подкрепа за 

интегрирано развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда“, 

където са съсредоточени обемните инфраструктурни проекти за градско обновяване 

на Добрич и Генерал Тошево. Най-много проекти са проследени в Приоритет 5. 

„Подобряване качеството на живот в селските райони“, но при ниската средна 

стойност от 313 010 лв., която е индикатор за преобладаващо малките по обем 

ремонтни дейности в инфраструктурите на селските райони. 

Фигура 1. Обща характеристика на изпълнените проекти в област Добрич 

 

Въпреки големия брой проекти с принос към СЦ 1. „Повишаване на потенциала на 

човешките ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на 

социална интеграция на групите в неравностойно положение“, делът на финансовото 

изпълнение на целта е само 2,47%. Това кореспондира с ниската средна стойност на 

проект от 140 076 лв., което показва, че опитите за насърчаване на заетостта и 

доходите през отчетния период се ограничават до малки по размер „меки проекти“, 

реализирани в рамките на отделните общини или от Областна администрация Добрич. 

Проектите от рамката на СЦ2. „Създаване на условия за увеличаване на 

конкурентоспособността за постигане на динамично развитие на областта при 

намаляване на различията както вътре в нея, така спрямо и съседните области“ са 

само 54, но формират 30,27% от общото финансово изпълнение. Това е свързано със 

значимите инвестиции за развитие на устойчиво земеделие и туризъм, към които се 

присъединяват както публични инвестиции от национални и европейски източници, 

така и частни инвестиции на предприемачи от двата сектора.  
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СЦ 3. „Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на 

адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните 

условия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално 

сътрудничество“ е подкрепена от 256 проекта със средна стойност от 838 050 лв. 

Големият брой и регулярността на проектите за обновяване на населените места в 

селските райони, заедно с големите инвестиции в градовете Добрич и Генерал Тошево 

са причина за много голямата тежест на третата цел спрямо общия напредък по ОСР. 

Таблица 1. Общо изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Добрич 

Приоритетна 
област 

Общо финансово 
изпълнение  

/хил. лв/ 

% от общото 
изпълнение 

Брой проекти 
Средна стойност 

/хил. лв/ 

Стратегическа 
цел 1 

7 882,77 2,47 56 140,76 

Приоритет 1 7 882,77 2,47 56 140,76 

Стратегическа 
цел 2 

96 617,22 30,27 54 1 789,21 

Приоритет 2 22 303,24 6,99 14 1 593,09 

Приоритет 3 74 313,98 23,28 40 1 857,85 

Стратегическа 
цел 3 

214 656,07 67,26 256 838,50 

Приоритет 4 139 513,20 43,71 16 8 719,58 

Приоритет 5 75 142,86 23,54 240 313,10 

За всички 
проекти 

319 156,05 100,00 366 872,01 

 

2.2. ОБОБЩЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ И НЕИЗПЪЛНЕНИТЕ ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

Принос на Междинната оценка е систематизирането на разгледаните проекти и 

инициативи, заедно с посочване на техните основни характеристики. Пълният списък 

на проектите е част от структурата на документа и е представен в Приложение №1. 

Списък с проектите в област Добрич. Тук е направен обзор на резултатите от гледна 

точка на тяхната принадлежност и насоченост към целите и приоритетите на 

стратегията: 

Таблица 2. Стратегически предложения на ОСР Добрич 2014-2020 

Стратегическа цел Приоритет Специфична цел Обхват 

СЦ 1 - Повишаване на 
потенциала на 
човешките ресурси, 
увеличаване равнището 
на заетостта, доходите и 
постигане на социална 
интеграция на групите в 

Приоритет 1 
Повишаване на 
заетостта и доходите 
чрез подобряване 
достъпа до пазара на 
труда 

Сп.цел 1. Превенция на 
отпадането от пазара 
на труда - 
квалификация и 
преквалификация, 
социална интеграция 

Приложение на 
различни инструменти 
за заетост на различни 
социални групи, вкл. 
чрез програми за 
квалификация и 
преквалификация, 
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Стратегическа цел Приоритет Специфична цел Обхват 

неравностойно 
положение. 

насърчаване на 
предприемачеството и 
откриването на нови 
работни места 

СЦ2 - Създаване на 
условия за увеличаване 
на 
конкурентоспособността 
за постигане на 
динамично развитие на 
областта при 
намаляване на 
различията както вътре 
в нея, така спрямо и 
съседните области 

Приоритет 2. 
Повишаване 
конкурентоспособността 
на регионалната 
икономика и подкрепа 
за малкия и средния 
бизнес 

 

Сп. цел 2. Развитие на 
изследователската 
дейност и използване 
на иновации и нови 
технологии 

Модернизиране на 
икономически отрасли 
и предприятия чрез 
нови технологии, 
иновативни решения и 
инвестиции за 
подобряване на 
качеството 

Приоритет 3. Развитие 
на устойчиво земеделие 
и туризъм 

 

Сп. цел 3. Подпомагане 
на развитието на 
устойчиво и 
високоефективно 
земеделие 

Модернизиране на 
селското стопанство, 
развитие на поливно 
земеделие и 
стимулиране на 
производства със 
селскостопански 
суровини 

Сп. цел 4. Насърчаване 
развитието на устойчив 
туризъм, базиран на 
природно и културно 
наследство 

Развитие и 
популяризиране на 
разнообразен 
регионален 
туристически продукт с 
изявени природни и 
културни обекти 

СЦ 3 Стимулиране на 
балансираното 
териториално развитие 
чрез установяването на 
адекватни модели на 
териториално 
устройство, 
подобряване на 
екологичните условия, 
ефективно използване 
на механизмите за 
трансгранично и 
междурегионално 
сътрудничество 

Приоритет 4. Подкрепа 
за интегрирано 
развитие на градовете и 
подобряване качеството 
на градската среда 

 

Сп. цел 5. Интегрирано 
градско развитие. 

Обновяване на 
градовете Добрич и 
Генерал Тошево, вкл. 
изпълнение на проекти 
от ИПГВР, обновяване 
на технически 
инфраструктури, 
публични пространства 
и жилищни сгради 

Приоритет 5. 
Подобряване 
качеството на живот в 
селските райони 

 

Сп.цел 6. Подобряване 
качеството на живот в 
селските райони 

Доизграждане и 
обновяване на 
образователна, 
здравна, социална, 
културна, спортна и 
техническа 
инфраструктура в 
населените места от 
селските райони; 

Обновяване на 
общинските и 
междуобщинските 
транспортни връзки 
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1. Повишаване на потенциала на човешките ресурси, 

увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на социална 

интеграция на групите в неравностойно положение 

ПРИОРИТЕТ 1 Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до 

пазара на труда 

Специфична цел 1: Превенция на отпадането от пазара на труда - квалификация и 

преквалификация, социална интеграция 

Тази специфична цел предвижда създаване на условия за качествена заетост, 

гарантираща социално включване и по-активно участие в пазара на труда. Тя е 

насочена към повишаване на потенциала на човешките ресурси, като се фокусира в 

четири основни аспекта: 

 Заетост. В това направление са реализирани проекти за осигуряване на заетост, 

включително за младите хора и чрез различни форми на обучение и квалификация. 

Значителен дял от изпълнението на целта е свързано с проекти на Областна 

администрация Добрич. През отчетния период ОА Добрич е изпълнила/изпълнява 

общо 9 проекта на обща стойност от 2 075 980 лв. Тези финансови ресурси в 

подкрепа на заетостта са осигурени от централния бюджет, вкл. национални 

програми за заетост, както и от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“. В това направление се откроява и проектът на община Добричка 

„Обучения и заетост за младите хора“, финансиран от Агенцията по заетостта с 

бюджет 387,43 хил. лв. и завършен през 2016 г. Община Крушари е реализирала 

през този период няколко малки договора „Шанс за работа” финансирани от 

Централния бюджет. Проекти за заетост и обучение са реализирани в Балчик по 

Регионалната програма за 2016 и в община Генерал Тошево с финансиране от 

МТСП. Тук се присъединява и проект „Разнообразяване на туризма и възможностите 

за заетост, чрез придобиване на умения свързани с морето“, реализиран в община 

Каварна и с финансовата подкрепа на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ в рамките на 

Оперативна програма за развитие на сектор Рибарство 2007-2013 г. 

 Доходи. В това направление са основно проектите на бизнес компаниите и 

дружествата. Прави добро впечатление, че от общо 31 проекта завършени преди 

края на 2016 г., 17 проекта са на бизнеса (ООД; ЕООД; ЕАД, АД). 

 Социална интеграция. Към това направление могат да се причислят проектите на 

община Крушари, както и този на община Генерал Тошево. Това е приоритетното 

направление на много от проектите на бизнеса. 

 Групи в неравностойно положение. През 2016 г. в община Шабла е завършен 

проект "Социална подкрепа за независим живот в община Шабла" финансиран от 

ОПРЧР 2014-2020 със значителен бюджет от 499,56 хил. лв. 

Приоритетната област за осъществяване на тази цел в нейните четири аспекта е 

подобряване на достъпа до пазара на труда. Участие в разработването и реализацията 
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на проекти като бенефициенти са взели общините, бизнеса, сдружения и др. Анализът 

на завършените проекти по бенефициенти показва, че в добричка област не само 

публичните институции и местните власти участват активно в реализацията на 

областната стратегия. Съществен принос в това отношение има бизнес секторът. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. Създаване на условия за увеличаване на 

конкурентоспособността за постигане на динамично развитие на областта при 

намаляване на различията както вътре в нея, така спрямо и съседните области 

ПРИОРИТЕТ 2. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика 

и подкрепа за малкия и средния бизнес 

Специфична цел 2. Развитие на изследователската дейност и използване на 

иновации и нови технологии 

Повишаването конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепата за 

малкия и средния бизнес е национален приоритет, който уместно е намерил място в 

Стратегията за развитие на област Добрич до 2020 г. Стратегическата цел е постигане 

на динамично развитие и намаляване на различията както между съставните общини 

на областта, така и спрямо съседните области. Областите на въздействие и насочване 

на ресурсите са очертани в набелязаните мерки и планираните конкретни проекти в 

общинските планове за развитие. Тези области на въздействие са: развитие на 

ефективна бизнес инфраструктура за подкрепа на стопанската инициатива и 

предприемачеството и повишаване конкурентоспособността на малкия и средния 

бизнес; внедряване на нови технологии, иновативни практики и създаването на 

клъстери; подобряване на условията за привличане на чуждестранни инвестиции във 

всички сектори на производството; приоритетно развитие на икономиката на 

знанието, изграждане на високотехнологични паркове; стимулиране на партньорства 

между научните институции, публичния и частния сектор от областта и извън нея. 

Внедряването на нови технологии и прилагането на иновации са най-сигурните 

публични интервенции с доказана устойчивост и способност за привличане на желани 

инвестиции, водещи до създаване на привлекателни работни места, задържане на 

човешкия капитал и генериране на регионален растеж. Функциониращите 

предприятия на територията на областта, включително и в по-изостаналите общини на 

областта, полагат усилия за преструктуриране, диверсифициране и развитие на 

предоставяните услуги. За това в общинските планове са заложени и се реализират 

проекти, свързани с внедряване на нови и високотехнологични решения и 

насърчаване въвеждането на системи за управление на качеството в предприятията. 

В изпълнение на тази стратегическа цел са реализирани до края на 2016 г. 9 проекта, 

всичките от тях са изпълнени от фирми с опит и добра репутация. Изпълнените 

проекти са на стойност над 18 милиона лв. (18 190,92 х. лв.), което представлява 80% от 

всички средства (22 303 хил. лв.) по този приоритет (на изпълнените и текущите 

проекти). Осем от фирмите са регистрирани в Добрич, една в гр. Тервел. Седем от 
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завършените проекти са на стойност 13 милиона лева (13 006,95 хил. лв.) и са в 

областта на енергоспестяването. Останалите приключили проекти са на стойност над 5 

милиона лв. и са насочени към подобряване на конкурентоспособността на 

предприятията, чрез внедряване на иновации в оборудването, технологиите и 

управлението.  

ПРИОРИТЕТ 3. Развитие на устойчиво земеделие и туризъм 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3. Подпомагане на развитието на устойчиво и високоефективно 

земеделие 

Природните дадености и натрупаният през годините производствен опит отреждат 

водещо място на необходимите условия и предпоставки за развитие на отрасъл 

земеделие в Добричка област. Областта е сред първите в страната по размер на 

земеделските площи заети със зърнени култури. В ОСР 2014-2020 са заложени мерки 

за стимулиране на интеграционни процеси между интензивните производства 

(растениевъдство) и преработващите предприятия с цел затваряне на веригата „земя - 

краен продукт” и развитие на регионални клъстери. Предвидени са средства за 

възстановяването на съществуващи и изграждане на нови напоителни съоръжения и 

системи. За целия отрасъл селско стопанство (растениевъдство и животновъдство), 

има изключително благоприятни условия за развитието им по биологичен начин, 

които ще бъдат подпомогнати.  

Следвайки заложените в Специфичната цел насоки до края на 2016 г. са изпълнени 

проекти, които допринасят за развитие на конкурентоспособен селскостопански сектор 

в областта, използващ ефективно местния потенциал и диверсификация на 

икономиката в по-малките населени места. 

Реализирани са общо 17 проекта, от които 11 са на Местната инициативна група в 

община Добричка по мерки 41121; 41122 и 41123. Това са проекти за закупуване на 

селскостопанска техника; трайни насаждения и изграждане на селскостопански 

постройки и къщи за гости на обща стойност от 3 358,10 хил. лв. Това са средства, 

предоставени на частните предприемачи, които развиват дейност в селското 

стопанство. 

В община Генерал Тошево са финансирани проекти на частния сектор по мерки 112, 

121 и 141 на ПРСР (2014-2020) за периода 2014-2016 г. за 15 612,32 хил. лв. 

Част от успешно реализирани проекти, свързани с обновяване и модернизиране на 

земеделски стопанства и производства, потвърждават на практика заложените в 

Стратегията намерения за стимулиране на животновъдството и производството на 

крайни продукти за потребление. Прави впечатление, че проектите по специфична цел 

3, са концентрирани в Общините Генерал Тошево и Добричка. Необходимо е да се 

направи анализ на причините за това и в предстоящата актуализации на ОСР и ОПР да 

се планират дейности за преодоляване на тези негативни диспропорции в 

изпълнението на Приоритет 3 на ОСР. 



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  14 
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 

природно и културно наследство 

Отрасълът се развива като сериозна икономическа дейност, която диверсифицира 

икономиката на района и създава различни форми на заетост. Областта има 

значителен потенциал за развитие на различни форми туризъм – морски туризъм, 

многобройни паметници на културното наследство, културни и развлекателни обекти – 

голф игрища, природни ресурси и забележителности, традиционни занаяти. 

Пълноценното им използване дава възможност за разнообразяване на туристическия 

продукт и включване на повече части от територията на областта.  

Реализираните проекти в периода 2014-2016 г. допринасят за: популяризиране на 

природните забележителности и на културно-историческото наследство на областта; 

стимулиране на специфични за района видове туризъм; развитие на извънградските 

зони и крайбрежните ивици като места за отдих и туризъм. 

Най-много на брой обекти са реализирани в община Балчик. Тук е изпълнен голям 

проект за „Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях 

инфраструктури на територията на Община Балчик”. През 2014 и 2015 с общински 

средства е направен основен ремонт на художествената галерия в град Балчик. Отново 

със средства от общинския бюджет са ремонтирани „Мелницата” в града, (културна 

ценност) и историческия музей. Текущи ремонти на религиозни храмове (8 църкви, 4 

параклиса, 4 джамии) на обща стойност 122,00 хил. лв. от общинския бюджет са 

реализирани в община Генерал Тошево. Проект „СМР за обновяване на художествена 

галерия „Христо Градечлиев”, гр. Каварна (Ключов проект 21 от ОСР) и "НАР Яйлата-

античната врата на Добруджа" (Ключов проект 21) са реализирани в община Каварна. 

Ремонтирана е също така Художествена галерия в град Добрич за 130,00 х. лв. по 

Проект „Красива България“.  През първата половина от периода на стратегията, община 

Крушари стартира археологическо проучване на крепост Залдапа край село Абрит в 

съчетание с два проекта по ПРСР 2007-2013 – „Изграждане на център за временни 

изложения с туристическа цел в община Крушари - доставяне на мобилно оборудване“ 

и „Изграждане на два туристически информационни центъра в селата Крушари и 

Коритен“. В същата община е завършен и проект „Преустройство и пристройка на 

съществуващ обект за обществено хранене в къща за гости с 6 места и ООХ "Механа" в 

УПИ I, кв. 40 по плана на с. Телериг, община Крушари“ – частен проект с финансиране 

по МИГ Тервел-Крушари. Община Шабла се отличава с два проекта за подобряване на 

туристическата привлекателност на Дуранкулашкото езеро, финансирани по ПУДООС и 

ПРСР 2007-2013 г. Освен изброените примери, МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ също е 

използвана като подходящ инструмент за развитие на предприемачество в областта на 

туризма. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3. Стимулиране на балансираното териториално развитие 

чрез установяването на адекватни модели на териториално устройство, 
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подобряване на екологичните условия, ефективно използване на механизмите за 

трансгранично и междурегионално сътрудничество” 

ПРИОРИТЕТ 4. Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и подобряване 

качеството на градската среда 

Специфична цел 5:  Интегрирано градско развитие 

Политиките за интегрирано и устойчиво градско развитие стимулират градове-

центрове от високите йерархични нива съгласно структурата, предложена в НСРР 2012-

2022, като основни урбанистични полюси на растеж и развитие. На територията на 

област Добрич това са градовете: Добрич и Генерал Тошево. Подкрепят се дейности в 

зоните на въздействие, определени в интегрираните планове за градско 

възстановяване и развитие като: създаване на нови зони с потенциал за развитие, 

рехабилитация на стари производствени зони, подобряване на жилищната среда, 

модернизация на водопроводната мрежа, благоустрояване на публичните 

пространства, подобряване на достъпа до образование, здравеопазване и социални 

услуги, включително за хора с увреждания, мерки за енергийна ефективност, 

производство на енергия от ВЕИ в градска среда, развитие на интегриран екологичен 

градски транспорт, рехабилитация и реконструкция на градски улични мрежи и 

въвеждане на енергоефективно улично осветление и други мерки за повишаване на 

сигурността и предотвратяване на престъпността, газифициране, подобряване 

чистотата на атмосферния въздух и др.  

До момента са изпълнени или се изпълняват проекти като: 

 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН 

(РС ПБЗН) – Добрич“; 

 „Енергийна ефективност в отоплителните инсталации на ДГ №10 "Слънчице" и 

Комплекс за социални услуги в град Добрич“; 

 „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на градски парк „Св. 

Георги”; 

 Успешно договориран е проект „Интегриран проект за подобряване на водния 

сектор в град Добрич - фаза 1“; 

 „Многофамилна жилищна сграда Ж.К.” Александър Димитров, гр. Генерал Тошево ” 

– бл. 1 във връзка с реализиране на Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради”; 

 Конструктивно усилване и обновяване на сграда за административно обслужване по 

ул. Васил Априлов" 7, гр. Генерал Тошево; 

 Благоустройство на общоградски и вътрешно – квартални пространства; 

Реконструкция на централен градски площад на град Генерал Тошево;  

 Реконструкция и рехабилитация на алейна мрежа в Градски парк – Генерал Тошево;  

 Обновяване и оборудване на Медицински център в гр. Генерал Тошево. 
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ПРИОРИТЕТ 5. Подобряване качеството на живот в селските райони 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 6. Подобряване качеството на живот в селските райони 

За ограничаване на негативните тенденции на обезлюдяване, както и на социалните и 

икономически проблеми в селските райони, пораждащи вътрешнорегионалните 

различия в област Добрич, е необходимо целенасочено подобряване качеството на 

жизнената среда в селата. Дейностите, които се подкрепят по този приоритет, са 

свързани с: доизграждане и модернизиране на местната техническа инфраструктура 

(общински пътища и мостове, улична мрежа, водоснабдителни и канализационни 

системи), обновяване и благоустрояване на селата (тротоари, площади, осветление, 

зелени площи), предлагане на базови публични услуги, инвестиции в образователна, 

социална, здравна, културна и спортна инфраструктура, опазване на културното и 

природно наследство в населените места, развитие на туризма, подобряване на 

достъпа до интернет и др. 

Анализът на реализираните проекти показва дисбаланс между отделните общини. 

Най-много са проектите в Добричка община – 77 броя, 10 от които са част от 

стратегията местно развитие на МИГ община Добричка. Сред отчетените проекти в 

тази община се открояват: 

 Рехабилитация на общински пътища и благоустрояване на улици в селата, 

изграждане на улично осветление, автоспирки и др. – 24 проекта, основно 

финансирани от общинския бюджет, както и от Публичната инвестиционна 

програма: „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. Значително финансиране е 

получено и от републиканския бюджет; 

 Рехабилитация на водопроводната мрежа и ремонт на водоснабдителни 

съоръжения и отводнителни съоръжения и чешми в селата – 9 проекта, 

финансирани от общинския бюджет, един за корекция на река Суха от опашката на 

микроязовир „Златия 1” до 500 м от язовирната стена на язовир „Одринци” и един 

за реконструкция отводнителен канал в с. Ведрина, финансирани от 

републиканския бюджет; 

 Ремонт на селски училища и детски градини – 7 проекта; 

 Ремонт на читалищни сгради и клубове на пенсионера – 8 проекта;  

 Изграждане на детски площадки, спортни площадки и ландшафтно оформление на 

парково пространство в селата – 14  проекта, финансирани от ПРСР 2007-2013; 

 Ремонт на здравни служби, сгради за социални патронажи, центрове за социални 

услуги – 7 проекта, основно финансирани от общинския бюджет; 

 Ремонти на обществени сгради, включително за здравни нужди и социален 

патронаж – 6 проекта, основно финансирани от общинския бюджет; 

 Адаптиране на обществени сгради за достъп на хора с увреждания; 
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 Изграждане на свободна интернет зона Wi-Fi в основните училища в селата, 

финансиране от Централния бюджет. 

Проектите реализирани до края на 2016 г. в община Балчик са 35 броя, включително: 

 Ремонт на улици и рехабилитация на пътни участъци – 12 проекта; 

 Рехабилитация на ВиК мрежа – 1 проект; 

 Ремонт на училища и детски градини – 5 проекта; 

 Ремонт на здравни и социални обекти – 3 проекта; 

 Ремонт на административни сгради – 4 проекта; 

 Основен ремонт на стадиона в гр. Балчик – 4 проекта; 

 Благоустрояване и достъпност на градската среда – 3 проекта. 

Реализираните проекти на община Генерал Тошево са 30 броя, включително: 

 „Рехабилитация/модернизация на пътища в Негру Вода и Генерал Тошево” по 

програма ТГС Румъния–България 2007 – 2013;  

 Ремонт на улици и рехабилитация на пътни участъци – 16 проекта; 

 Рехабилитация на ВиК мрежа – 1 проект; 

 Ремонт на училища и детски градини – 2 проекта; 

 Ремонт на читалища – 2 проекта; 

 Ремонт на здравни и социални обекти – 3 проекта; 

 Ремонт на административни сгради – 1 проект; 

 Благоустрояване и достъпност на градската среда – 4 проекта. 

Сред реализираните проекти в община Каварна се открояват: 

 Проектиране и изграждане на изпъкнали изкуствени неравности от асфалтобетон 

върху улици; 

  „Облагородяване на крайбрежна зона“ гр. Каварна; 

 „Повишаване на привлекателността на територията на рибарската област чрез 

ремонт и реконструкция на съществуващ покрив на Народно читалище „Съгласие“ 

гр. Каварна“; 

 „Уникално наследство“ на Народно читалище „Искра-1923“. 

Община Крушари се отличава със значителен брой проекти за подобряване на 

различните видове инфраструктура в местните села, включително: 

 Ремонт на улици и рехабилитация на пътни участъци – 10 проекта; 

 Ремонт на читалища – 4 проекта; 
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 Изграждане и ремонт на здравни и социални обекти – 7 проекта; 

 Ремонт на училища и детски градини – 3 проекта; 

 Ремонт на административни сгради – 8 проекта. 

Реализираните проекти в община Тервел също са значителен брой, включително: 

 Втора фаза на проект „Разширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция 

и доизграждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопроводната 

мрежа на град Тервел“ по ОПОС 2014-2020; 

 Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел с финансиране по Публична 

инвестиционна програма: "Растеж и устойчиво развитие на регионите"; 

 Ремонт на училища и детски градини, вкл. ново оборудване – 5 проекта; 

 Ремонт на читалища – 6 проекта; 

 Инженеринг за изпълнение на ЕСМ в ЖК „Изгрев“ на гр.Тервел – 3 проекта; 

 Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център; 

 Ремонт на административни сгради – 2 проекта; 

 Рехабилитация на улици и общински пътища – 8 проекта. 

Реализираните проекти в община Шабла са 11: 

  „Наблюдавай и учи как природата твори“ в ОДК гр. Шабла; 

  „Спорт и здраве на открито" в с. Тюленово;  

  „Зелена среда за нашите деца" в с. Захари Стояново; 

 Повишаване на енергийната ефективност в Поликлиника – гр. Шабла по Национален 

Доверителен Екофонд; 

 „Реконструкция и естетизация на централния градски площад и околното 

пространство на град Шабла“, „Реконструкция и доизграждане на стадион и парков 

комплекс в гр. Шабла“, „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на 

с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и с.Крапец, община Шабла“ и „Основен ремонт на 

църквата в село Езерец“ по ПРСР 2007-2013; 

 Реконструкция на улична мрежа гр. Шабла със собствени средства на общината; 

 „Реконструкция на тротоари по ул. „Рано поле” и ул.”Нефтяник – I етап” по Публична 

инвестиционна програма: "Растеж и устойчиво развитие на регионите"; 

 Преустройство на съществуваща сграда бивша детска градина в културен и 

образователен дом „Народно читалище Отец Паисий 1901” по МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“. 
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2.3. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Досега бяха разкрити типовете изпълнени проекти и инициативи като обзор на 

изпълнението на ОСР. Следващата стъпка от Междинната оценка е подробният 

количествен анализ, при който единичните финансови параметри на остойностените 

проекти и инициативи са обобщени в общо финансово изпълнение. Получените 

стойности и тяхното съпоставяне с Общата оценка на необходимите ресурси за 

постигане целите на ОСР Добрич на стр. 124 от ОСР позволява да се направи 

количествена оценка за степента на изпълнение на целите и приоритетите – процентът 

финансово изпълнение се използва като индикатор за напредъка в изпълнението на 

ОСР. Методиката на работа включва: 

1. разпределение на бюджета на даден проект според наличната информация за 

дяловете на различните финансови източници – Общински бюджет, Централен 

бюджет, Фондове на ЕС, Други източници (например Финансов механизъм на 

Европейското икономическо пространство), средства на частните фирми; 

2. сумиране на общите стойности за всички изпълнени проекти; 

3. разпределение на общата сума по цели и приоритети; 

4. разпределение на сумата по източници на финансиране. 

Таблица 3. Степен на изпълнение на целите и приоритетите на ОСР Добрич 

Приоритетна 
област 

Изпълнени/ 
текущи 
проекти 
/хил. лв/ 

Цел за 2016 
/хил. лв/ 

Степен на 
изпълнение 
спрямо 2016 

/%/ 

Цел за 2020 
/хил. лв/ 

Степен на 
изпълнение 
спрямо 2020 

/%/ 

Стратегическа 
цел 1 

7 882,77 41 640,00 18,93 138 800,00 5,68 

Приоритет 1 7 882,77 41 640,00 18,93 138 800,00 5,68 

Стратегическа 
цел 2 

96 617,22 41 640,00 232,03 138 800,00 69,61 

Приоритет 2 22 303,24 4 170,00 534,85 13 900,00 160,45 

Приоритет 3 74 313,98 37 470,00 198,33 124 900,00 59,50 

Стратегическа 
цел 3 

214 656,07 20 820,00 1 031,01 69 400,00 309,30 

Приоритет 4 139 513,20 2 070,00 6 739,77 34 700,00 402,06 

Приоритет 5 75 142,86 18 750,00 400,76 34 700,00 216,55 

Общо 319 156,05 104 100,00 307 347 000,00 91,98 

 

Общата финансова равносметка за всички изпълнени/текущи проекти през отчетния 

период възлиза на 319 156 050 лв. Тази стойност е равносилна на 307% степен на общо 

изпълнение спрямо индикативната финансова цел на ОСР за 2016 от 104 100 000 лв. 

Аналогичната стойност, но за 2020 година е 91,98%. Постигнатите впечатляващи 

проценти разкриват много висок темп на изпълнение на ОСР през първите три години 
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от нейния времеви обхват. Към края на 2016 г. е постигнато преизпълнение от 3 пъти 

спрямо заложените финансови прогнози. Същевременно предвидените средства по 

изпълнението на ОСР за целия програмен период са постигнати на над 90%.  

Постиженията на отделните стратегически цели и приоритети показват значителни 

разлики и позволяват да се проследят конкретни причини за забележителния общ 

напредък в изпълнението на ОСР. Стратегическите цели 2 и 3, заедно със съставните 

им приоритети формират общо 97,53% от финансовата равносметка за отчетния 

период. Двете цели отбелязват голямо преизпълнение на целевата стойност към края 

на 2016 г. Това показва, че напредъкът по ОСР се дължи на активността в 

разработването и реализирането на проекти за подобряване на публичните 

пространства и функции в населените места, както и на стимулите за комплексно 

икономическо развитие с акцент върху селското стопанство и туризма. 

Стратегическа цел 2 е с финансов еквивалент на изпълнение от 96 617 220 лв., 

равносилни на 69,61% от финансовата рамка на целта за 2020 г. Общо 54 проекта 

осигуряват повече от два пъти преизпълнение към 2016 г. Приоритет 2. „Повишаване 

конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния 

бизнес“ е подкрепен от 14 проекта на стойност 22 303 240 лв., докато проектите с 

принос към Приоритет 3. „Развитие на устойчиво земеделие и туризъм“ са общо 40 за 

74 313 980 лв. Въпреки че проектите за модернизиране на земеделски стопанства и 

развитие на туристическите атракции са видимо повече от проектите за 

конкурентоспособност на предприятията от сектори „индустрия“ и „услуги“ (Приоритет 

2), Приоритет 3 остава с по-ниски степени на изпълнение. Това е в зависимост от 

прогнозните финансови разчети на ОСР Добрич. 

Общата оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Добрич дава 

обяснение и за внушителното преизпълнение на Стратегическа цел 3. Нейната 

структура включва два приоритета, които разпределят инвестициите и инициативите 

за обновяване на населените места в две направления – Приоритет 4. „Подкрепа за 

интегрирано развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда“ и 

Приоритет 5. „Подобряване качеството на живот в селските райони“. Освен, че двата 

приоритета се отличават както с голям брой на отделните инициативи, така и на 

отделни проекти с голям бюджет, ОСР Добрич е поставила ниска оценка на 

необходимите ресурси по тези направления. Така и двата приоритета още по средата 

на програмния период са постигнали своите финансови цели. 

Стратегическа цел 1 се отклонява от наличната закономерност за висок темп на 

реализация. Ориентирана към развитието на човешките ресурси с ясен приоритет за 

осигуряване на повече и по-устойчиви възможности за заетост, целта формира 7 882 

770 лв. остойностен финансов принос или 2,47% от отчетения финансов прогрес. 

Степента на изпълнение за 2016 г. е 18,93%, докато за 2020 г. – едва 5,68%. В този 

случай отново се проявява несъответствие между планираното в ОСР Добрич и реално 

постижимото по стратегическата цел. Доколкото тя е насочена към развитието на 
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човешките ресурси, съществуват обективни ограничения при привличането на големи 

инвестиции. От една страна, целта може да се осъществи основно чрез т. нар. „меки 

мерки и проекти“, които са с по-ниски финансови параметри спрямо 

инфраструктурните инвестиции. От друга страна, значителното забавяне в 

процедурите на ОПНОИР 2014-2020 е причина за липсата на повече проекти в 

подкрепа на образованието и ученето през целия живот. 

Фигура 2. Степен на изпълнение на приоритетите на ОСР Добрич 

 

Обобщените данни за петте приоритета на ОСР показват, че единствено Приоритет 1 

„Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда“ 

остава под своите междинна и крайна финансова цел. Представените детайлни 

количествени анализи по цели и приоритети, заедно с качествените характеристики на 

отделните проекти от Приложение №1. Списък с проектите в област Добрич 

позволяват да се формулират следните закономерности в досегашното изпълнение на 

ОСР: 

1. Въпреки големия брой проекти по Стратегическа цел 1/Приоритет 1 „Повишаване 

на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда“, приоритетът 

остава с по-малка стойност заради ограничените размери на „меките проекти“. 

Приоритетът остава далеч от своите финансови цели заради значително 

несъответствие между планираното в ОСР Добрич и реално постижимото, както и 

заради забавянето в ОПНОИР 2014-2020; 

2. Приоритет 2. „Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и 

подкрепа за малкия и средния бизнес“ отбелязва преизпълнение на междинната си 

цел за 2016 г. и предсрочно изпълнение на целта за 2020 г. Това е следствие на 14 

проекта с висока средна стойност, защитени от бизнеса за финансиране от ОПРКБИ 
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2007-2013 и ОПИК 2014-2020. Освен положителните общи показатели по приоритета 

може да се проследи и концентрацията на проектите в община град Добрич; 

3. Приоритет 3. „Развитие на устойчиво земеделие и туризъм“ успешно постига 

заложените средства за периода 2014-2016 г. Крайната финансова цел за 2020 г. е 

изпълнена на 59,50%. Добрите резултати по приоритета могат да бъдат подкрепени от 

бъдещи проекти за консервация и реставрация на културни ценности след  

утвърждаването на финансови посредници и процедура във връзка с ПО „Регионален 

туризъм“ на ОПРР 2014-2020, както и от нови покани за проектни предложения по 

ПРСР 2014-2020; 

4. Приоритет 4. „Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и подобряване 

качеството на градската среда“ се отличава с най-високите степени на изпълнение до 

момента. Това се дължи на две основни причини. Първо, тук се наблюдава 

характерното и за други приоритети несъответствие между планираните разчети от 

ОСР Добрич и съществуващите потребности и възможности за проекти по приоритета 

(за този приоритет са предвидени общо 34 700 000 лв. за целия програмен период. 

Същевременно само Инвестиционната програма на град Добрич по ПО1 на ОПРР 

осигурява и ще осигури над 28 000 000 лв., които са един от компонентите на 

интегрираното градско развитие за градовете Добрич и Генерал Тошево). Второ, 

резултатите по приоритета се дължат на договорирания през 2016 г. и текущ проект 

„Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1“ по ОПОС 

2014-2020 на стойност 114 901 130 лв.; 

5. Изпълнените/текущите проекти по Приоритет 5. „Подобряване качеството на живот 

в селските райони“ остават с ниска средна стойност, което е компенсирано от голяма 

активност по регулярни ремонтни дейности за различните видове инфраструктури в 

населените места. С много голяма активност се отличават общините Добричка, 

Генерал Тошево, Балчик, Крушари и Тервел. Същевременно общини от областта са 

входирали и очакват оценка на свои проектни предложения по Подмярка 7.2 

„Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаб инфраструктура, включително инвестиции в енергия от 

възобновяеми източници и по спестяване на енергия“ по ПРСР 2014-2020, което е 

предпоставка за нови инвестиции по приоритета; 

6. Общият напредък в изпълнението на целите и приоритетите е следствие на 

значителния брой проекти с принос към ОСР през отчетния период. Към тях се 

присъединяват както множество проекти на отделните общински администрации и ОА 

Добрич, така и инициативи на бизнеса със собствено или външно финансиране. 

Големият брой на проектите отразява и стремежът на Междинната оценка за най-

коректна преценка на всички усилия и ресурси, свързани с развитието на областта. 

Поради тази причина са отчетени проекти, стартирани преди 2014 г., но които са 

завършени и са били ангажимент на администрациите през отчетния период. В 
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допълнение са отчетени и проектите, които  са договорени през 2016 г. и ще се 

изпълняват и през втората половина от периода на ОСР; 

7. Общият напредък в изпълнението на целите и приоритетите е следствие и на 

занижените финансови прогнози от ОСР. За илюстрация, ОСР предвижда 69 400 000 лв. 

средства от Централния бюджет и от бюджетите на осемте общини в областта, което е 

по-малко от реалния инвестиционен потенциал в капиталовите програми на 

общините. Като уточнение, занижението не е следствие от предвидените интервенции 

в рамките на ОСР, тъй като Приоритети 4 и 5 предвиждат голямо разнообразие от 

инфраструктурни проекти в отделните населени места. 
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3. РЕЗУЛТАТИ ОТ МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА СЪГЛАСНО КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА 

След анализираното финансово изпълнение на проектите, следва отчитане на 

актуалните стойности на индикаторите за наблюдение на ОСР. Сравнението между 

реалните и целевите стойности осигурява втори подход за преценка на степента в 

реализацията на областната стратегия. Разгледани са индикаторите с достоверен 

източник на информация към момента на изготвяне на оценката, докато за част от 

заложените индикатори липсват актуални данни. Въпреки, че наличните към момента 

статистически данни са преобладаващо за 2014/2015 г., голяма част от заложените 

икономически и социални индикатори са преизпълнени. Информационното 

осигуряване на останалите индикатори е свързано с дейността на осемте общински 

администрации, които са предоставили данни за 2016 г. Част от индикаторите се 

проследяват с натрупване – например брой реализирани проекти в рамките на 

отчетния период. 

Таблица 4. Индикатори за наблюдение и оценка на ОСР Добрич 

Индикатор 

Базова 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Изменение/ 
Степен на 
изпълнение  

Общи количествени 
макроикономически индикатори         

БВП/човек – лева 
5 513 
(2010) 

- 
7 827 
(2014) 

Подобряване 

БВП по текущи цени в млн.лева 
1 280 
(2010) 

- 
1 438 
(2014) 

Подобряване 

Заетост на населението 15-64 години 
53,5% 
(2011) 

- 
60,9% 
(2015) 

Подобряване 

Коефициент на безработица 
17,7% 
(2011) 

- 
14% 

(2015) 
Подобряване 

Коефициент на икономическа 
активност на населението на 15 и 
повече години  

51,3% 
(2011) 

- 
55,7% 
(2015) 

Подобряване 

Общ доход средно на лице в лв 
2 994 
(2011) 

- 
4 049 
(2015) 

Подобряване 

Общи количествени индикатори - 
принос към стратегия Европа 2020 

        

Заетост на населението на възраст 
20-64 г. 
 

- - - - 

Инвестиции в НИРД - % от БВП 
 

0.05% 
(2013) 

0.7% 
(2016) 

- - 

Цели „20/20/20” по отношение на 
климата/енергията: 

- - - - 
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Индикатор 

Базова 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Изменение/ 
Степен на 
изпълнение  

Намаляване на дела на 
преждевременно напусналите 
училище до 

19.0% 
(2013) 

16.5% 
(2016) 

- - 

Нарастване на дела на висшистите 
на 30-34 г. 

18.5% 
(2013) 

27.25% 
(2016) 

- - 

Намаляване на хората под 
националните прагове на бедност с: 

3.0% 
(2013) 

9.5% 
(2016) 

13,8% 
спрямо 
2013 г. 
(2016) 

Преизпълнено 

Специфични количествени 
индикатори 

        

Увеличаване на приходите от 
дейността на МСП в % /Базова 
година 2011г. – 3 091 120 хил. лв./ 

- 20% - - 

Увеличаване на чуждестранните 
преки инвестиции от нефинансовия 
сектор. /Базова година 2011 г. с 233 
402.1 хил. евро/ 

- 15% 
-13,07% 
(2015) 

Влошаване 

Персонал, зает с НИРД, брой, 2012 г - 30 - - 

Създаване на научно–
изследователски и иновативни 
центрове в МСП 

- 3 - - 

Увеличаване на броя на 
реализираните нощувки. /Базова 
година 2011 г. с 1 689 453 броя/ 

- 15% 
1,4% 

(2015) 
9,33% 

Брой туристически атракции 
създадени/ подобрени (бр.) 

- 4 
13 

(2016) 
Преизпълнено 

Създадени и популяризирани 
туристически дестинации на база 
културноисторическо наследство 
(бр.) 

- 2 
4 

(2016) 
Преизпълнено 

Инсталирани мощности от ВЕИ, мвт, 
2012г. 

497,8 647,5 -   

Брой изградени системи за ранно 
предупреждение за възникващи 
опасности от наводнения, пожари, 
активиране на свлачищни райони 
(бр.) 

- 2 
0 

(2016) 
Неизпълнено 

Брой нови/рехабилитирани здравни 
и образователни заведения (бр.) 

- 5 
116 

(2016) 
Преизпълнено 
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Индикатор 

Базова 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Изменение/ 
Степен на 
изпълнение  

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

- 3 
77 

(2016) 
Преизпълнено 

Брой изградени и реконструирани 
обекти и инфраструктура за 
професионален спорт и спорт в 
свободното време (бр.) 

- 2 
30 

(2016) 
Преизпълнено 

Относителен дял на населението, 
обслужвано от СПСОВ в % /2011 г./ 

69,40% 74,70% - - 

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

- 100 
130,6 
(2016) 

130,60% 

Население с подобрен транспортен 
достъп (%) 

- 12,50%     

Относителен дял на домакинствата с 
достъп до интернет /2012г./ 

49,70% 59,85% 
58,5% 
(2015) 

97,70% 

Разширена / реконструирана ВиК 
мрежа (км) 

- 100 
61 

(2016) 
61,00% 

Брой реализирани проекти за 
възстановяването на съществуващи, 
и направата на нови напоителни 
съоръжения и системи 

- 4 
9 

(2016) 
Преизпълнено 

Население, облагодетелствано от 
подобрена социална, образователна 
и здравна инфраструктура в малките 
градове, и в периферните селски 
райони в % от общото население 

- 12,50% - - 

Брой нови фирми, започнали своята 
дейност в малките градове в 
периферните селски райони 

- 10 
209 

(2015) 
Преизпълнено 

Брой проекти, насърчаващи правно-
нормативното и административното 
сътрудничество между гражданите и 
институциите 

- 1 - - 

Разходи за опазване и 
възстановяване на околната среда 
/Базова година 2011 г- 12 165 

- 12,50% - - 
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Индикатор 

Базова 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Междинна 
стойност 

Отчетена 
стойност 
(година на 
отчитане) 

Изменение/ 
Степен на 
изпълнение  

хил.лева/ 

Относителен дял на антропогенно 
натоварените територии 
(инфраструктура, селища, 
промишлени обекти) 

7,00% - - - 

Съотношение между горските, 
земеделските и урбанизираните 
територии 

26,2%/65,7
% 

/6,0% 
- - - 

Обновен жилищен фонд (%) - 15% - - 

Създадени/обновени градски зелени 
площи /% от зелените площи/ 

- 12,50% - - 

Брой новосъздадени ПЧП - 4 0 Неизпълнено 

Брой на сключените договори за 
участие в програми и проекти по 
Структурните фондове (бр.) 

- 50 46 92,00% 

Брой проекти за разширяване на 
сътрудничеството и насърчаване на 
икономическия, социалния и 
културния обмен между регионите 
на България и Европа 

- 2 3 Преизпълнено 
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4. РЕЗУЛТАТИ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИТЕ 

ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ 

Всички общини от област Добрич (Балчик, Добрич–град, Добричка, Генерал Тошево, 

Каварна, Крушари, Тервел и Шабла) имат разработени, приети и действащи Общински 

планове за развитие за плановия период 2014-2020 г. Нормативно, това е основният 

управленски документ за развитие на местните общности. Управлението се 

осъществява чрез Програмите за реализация на плана. Наблюдението и оценката на 

изпълнението се осъществява чрез Годишни доклади, Предварителни, Междинни и 

Последващи оценки. Разработването на плановата основа за развитие на общините от 

област Добрич за периода 2014-2020 година се е случило през 2013 и 2014 г. 

Общинските планове масово са приети от Общинските съвети в първата половина на 

2014 г.  

Таблица 5. Общински планове за развитие (2014-2020); Последващи оценки на ОПР (2007-2013); 
Предварителни оценки на ОПР (2014-2020) 

№ ОБЩИНА 
Последваща 
оценка на ОПР 
2007 - 2013 

Общински план за 
развитие 2014-
2020 

Предварителна  
оценка на ОПР 
2014-2020 

1 Община Балчик да (приета 2015) да (приет 2014) не 

2 Община град Добрич да (приета 2014) да (приет 2014) да (приета 2014) 

3 Община Добричка да (приета 2015) да (приет 2013) не 

4 Община Генерал 
Тошево 

да (приета 2013) да (приет 2013) да (приета 2013) 

5 Община Каварна не да (приет 2013) не 

6 Община Крушари не да (приет 2013) не 

7 Община Тервел разработва се да (приет 2014) да (приета 2014) 

8 Община Шабла да (приета 2015) да (приет 2013) не 

 

Община Балчик има разработена Последваща оценка на ОПР (2005-2013), приета от 

Общинския съвет и представена в Областната администрация. Тази оценка 

представлява неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране в 

общината и има за цел не само да констатира нивото на постигане на заложените 

цели, приоритети и мерки през изминалия планов период, но и да послужи като 

коректив на цялостния процес на развитие и управление на общината. Тя би могла да 

даде добра информационна основа за качествено планиране, както и препоръки за 

разработването на действащия ОПР на общината за периода 2014-2020 г., но 

практически тя е разработена и приета от ОС една година след приемането на ОПР 

2014-2020. На новия, действащ в момента ОПР (2014-2020), не е правена 

предварителна оценка. Обратно, община Балчик е една от първите с разработена 

Междинна оценка на своя актуален общински план – още през месец март 2017 г. 
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Община град Добрич има разработен актуален ОПР (2014-2020) на базата на 

Последваща оценка на ОПР (2014-2020). На същия план веднага след неговото 

завършване е направена предварителна оценка. Към настоящият момент, общината не 

е започнала работа по междинната оценка на действащия ОПР. 

Община Добричка има разработена Последваща оценка на ОПР (2007-2013), приета с 

решение №1138/02.07.2015 на Общинския съвет и представена в Областната 

администрация на 10.03.2016 г. Междинната оценка на ОПР (2014-2020) е в процес на 

разработване. 

Община Генерал Тошево има разработена Последваща оценка на ОПР (2007-2013), 

представена в Областната администрация през март 2016 г. Има също така и приета 

Предварителна оценка на новия, действащ ОПР. Има разработена Междинната оценка 

на ОПР (2014-2020), приета от Общинския съвет. Може да се направи заключението, 

че Община Генерал Тошево е тази с най-прецизно и логично във времето 

разработена планова основа за развитие до 2020 г. 

Общините Каварна и Крушари още от 2013 г. разполагат с настоящите си планове за 

развитие, но не са приемали предварителни и последващи оценки. Община Крушари в 

момента разработва Междинна оценка на ОПР. 

Община Тервел има разработен ОПР до 2020 г., както и Предварителна оценка на този 

план. В момента се разработва Последващата оценка на предходния план, което ще 

осигури по-добре аргументирана информация за предстоящата разработка на 

Междинната оценка на плана. 

Община Шабла има разработена Последваща оценка на ОПР (2007-2013), представена 

в Областната администрация, която както в други общини е направена две години 

след приемането на ОПР до 2020 г. няма Предварителна оценка на този план. Не е 

започнала работа по Междинната оценка на плана. 

Пет от общините са разработили настоящите си ОПР на базата на Последваща оценка 

на предходните планове. Една разработва в момента Последваща оценка. Някои от 

тези общини са разработили вече и Междинна оценка на сега действащия ОПР. 

Информацията от тези разработки е базата за формиране на изводи и заключения в 

оценяване на изпълнението на Областната стратегия за развитие през периода 2014-

2016 г. От анализа на плановите документи и свързаните с тях разработки за 

наблюдение и оценка може да се направи извода, че все още не се осъзнава логиката 

и последователността в тези разработки. Те се правят за да улесняват вземането на 

правилни решения и формулирането на ясни цели, реални приоритети и ефективни 

мерки и конкретни проекти за развитие и просперитет на местните общности. В 

момента на разработването на Междинната оценка на Областната стратегия за 

развитие за периода 2014-2020, пет от общините в областта (Добрич-град, Каварна, 

Крушари, Тервел и Шабла) не са представили своите междинни оценки на ОПР за 

същия този период. Това затруднява формирането на реалната картина за степента на 
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изпълнение на ОПР и постигането на целите на тези планове. Този проблем се засилва 

и от липсата на годишни доклади за наблюдение в някои от общините, както се вижда 

от таблицата по-долу.   

4.1. ОТЧЕТ НА ИЗГОТВЕНИТЕ ГОДИШНИ ДОКЛАДИ 

В изпълнение на разпоредбите на Чл. 91 от Правилникът за прилагане на закона за 

регионалното развитие (приет с ПМС № 216 от 02.09.2008 г. обн. ДВ. бр.80 от 12 

Септември 2008 г.), кметовете на общините в Добричка област са организирали 

наблюдението на изпълнението на общинските планове за развитие и разработването 

на Годишни доклади съответно за 2014, 2015 и 2016 г. Тези доклади са обсъждани и 

одобрявани от съответните общински съвети до 31 март на всяка следваща година. 

Копия от докладите са предоставяни на Председателя на областния съвет за развитие. 

Една от целите на Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на 

общинските планове за развитие е да осигуряват информация за изготвяне на 

междинната и последващата оценка на общинския план за развитие. 

Таблица 6. Годишни доклади за наблюдение на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г. към Областна 
администрация Добрич и разработени Последващи оценки на ОПР (2007-2013) и Междинни оценки 
на ОПР (2014–2020) по общини 

№ ОБЩИНА 
Последваща 
оценка на ОПР 
2007-2013 

2014 2015 2016 
Междинна 
оценка на ОПР 
2014-2020 

1 Община Балчик да да не да да 

2 Община град Добрич да не не не не 

3 Община Добричка да да да да разработва се 

4 Община Генерал 
Тошево 

да да да да да 

5 Община Каварна не да да не не 

6 Община Крушари не не да да разработва се 

7 Община Тервел разработва се да да да не 

8 Община Шабла да да не не не 

 

Таблицата показва, че с малки изключения Общините не се отнасят достатъчно 

отговорно към ангажимента за разработване на годишните доклади, като не използват 

информацията и изводите от тези документи за практически насочени действия в 

процеса на управление. Необходима е по-голяма взискателност от страна на 

областната администрация по отношение съдържанието на годишните доклади на 

общините. Те следва да се разработват по унифицирана структура и е 

препоръчително в областната администрация ежегодно да се разработва 

обобщен Доклад за наблюдение и оценка на реализацията на ОПР, който да 

реферира осъществяването на целите, приоритетите и мерките на 
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Областната стратегия за развитие. Това би подобрило цялостния процес на 

наблюдение и оценка в рамките на областта и подпомогнало координацията и 

сътрудничеството между местните власти при определяне на приоритетите и вземане 

на решения. 

4.2. ПРОВЕРКА НА ЕДИНСТВОТО В СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ГОДИШНИТЕ ДОКЛАДИ ПО 

ОБЩИНИ 

Анализираните документи показват, че при тяхното разработване общинските 

администрации са се придържали към обема и съдържанието описани в ППЗРР и 

съдържат информация за: 

1. Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината.  

Общото впечатление е, че общинските администрации пренебрегват анализа и 

оценката на промените в социално-икономическите условия в общината. Като 

изключим статистическата информация, включена по отношение на демографското 

развитие, по останалите въпроси няма сериозни формулировки за настъпилите 

промени и причините довели до това. В много от годишните доклади на общините 

тази първа точка практически не съществува. 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение 

Обикновено това е най-обемната и детайлно разработена част от годишните доклади 

на общините. Те следват съдържанието на ОПР по отношение на стратегическите цели, 

приоритетите, мерките и конкретните проекти заложени в Програмата за реализация 

на плана и описват състоянието в реализацията на проектите. Този анализ се извършва 

въз основа на заложените индикатори за наблюдение.  

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в 

т. ч.: 

3.1. мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и 

анализ на данни 

В Плановете за развитие на общините от област Добрич за периода 2014-2020 г. е 

заложено да се създадат системи за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. 

Предмет на такава система за наблюдение и оценка са: изпълнението на целите и 

приоритетите на ОПР, съгласно определени физически и финансови индикатори; 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление; 

мерките за осигуряване на информация и публичност. 
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3.2. преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план 

за развитие през съответната година  

Обобщените проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ОПР през годините 

включват: забавяне съгласуването на одобрени проекти след предварителен контрол 

от страна на договарящия орган, в резултат на което стартирането на изпълнението на 

съответните договори закъснява, както и забавяне при сключването на анекси след 

проведени процедури по ЗОП; проблеми свързани със собствеността /между 

общината и държавата/ върху отделни обекти предмет на инвестиция по проектите; 

недостиг на свободни финансови средства за междинни плащания и забавяне във 

възстановяването на средства от оперативните програми; липса на механизъм за 

набиране на актуална статистическа информация за всички области на социално-

икономическия живот; липса на механизъм за набиране на информация за 

реализираните проекти на НПО и стопанските субекти; липса на стопански субекти, 

отворени към създаване на ПЧП при реализация на проекти; недостатъчен 

административен капацитет в публичния и частния сектор; приемане на нормативни 

актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да е предвидено ресурсно 

обезпечение; забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 

2014-2020 г. и др. 

3.3. мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на общинския план за развитие 

Действията предприемани от местните власти за прилагане на принципа за 

информация и публичност и на принципа за партньорство са насочени към 

осигуряване на прозрачност и информираност на заинтересованите страни и 

участниците в процеса на формирането и прилагането на местните политики, 

съобразно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и към 

мотивация на заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация 

им.  

3.4. мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за 

развитие със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината 

Мерките, които се предприемат за постигане съответствие на ОПР със секторните 

политики, планове и програми на общинско ниво са: провеждане на коригиращи 

действия, на базата на предложения от заинтересованите страни; разглеждане на 

предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии на Общинските 

съвети и внасяне на предложения за решения; актуализиране на приетите наредби, 

стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целите и мерките 

предвидени в ОПР. 

Необходимо е да се актуализират стратегиите, програмите, плановете, наредбите и 

правилата, които са свързани с прилагането, изпълнението и отчитането на отделните 
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секторни политики, които са в правомощията на органите на местно самоуправление. 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му. 

3.5. мерките за прилагане принципа на партньорство 

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди 

всичко това означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Решения, които първоначално са съгласувани от 

мнозинството партньори, имат висока обществена подкрепа в процеса на 

реализацията. За прилагане на принципа на партньорство е препоръчително засилване 

на гражданското участие в процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически 

документи и включване на всички заинтересовани страни чрез организиране на 

обществени обсъждания, кръгли маси, форуми и други подходящи форми на участие. 

3.6. резултатите от извършени оценки към края на съответната година 

Оценката на изпълнението на ОПР в анализираните годишни доклади е формулирана 

чрез проследяване на системата от целеви индикатори и отчета за изпълнените 

общински проекти. От изложените факти и данни може да се констатира напредък в 

отделните сектори. Очертават се тенденции на изменение в положителна насока. 

Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, увеличен е 

броя на предоставяните социални услуги. В резултат на повишената квалификация на 

служителите от администрацията е съкратено времето за предоставяне на услуги на 

гражданите, подобрена е материалната база в училищата и са въведени съвременни 

методи на преподаване. В обобщение, може да бъде направен извод, че в голяма 

степен са постигнати планираните цели. Напредъкът при изпълнение на общинските 

планове за развитие за изминалият период 2014-2016 г. се дължи също така и на 

ползването на различни източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени средства 

и др. В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението 

на всеки от проектите, повишеният интерес от страна на общността преди и по време 

на изпълнението им, както и оказаната подкрепа от местните власти са постигнати 

добри резултати при изпълнение на ОПР 2014-2020. 

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението 

През 2016 г. с изменение на ППЗРР, публикувани в ДВ, бр. 50 е въведена нова точка в 

съдържанието на годишните доклади – изпълнение на проекти, допринасящи за 

постигане на целите и приоритетите на общинските планове за развитие и на 

областната стратегия за развитие. Някои от подадените доклади не съдържат 

тази точка и следва да се вземе предвид тази бележка за следващите годишни 

доклади. 
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Всички доклади показват напредъка на общините в проектната им дейност. Добър 

пример са тези доклади, в които е включена информация и за подадени и чакащи 

финансиране проекти. По този начин се прави плавен преход към очакванията за 

следващата година. 

4.3. ОЦЕНКА НА НУЖДАТА ОТ ИЗГОТВЯНЕТО НА ЕДИННИ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ОПРЕДЕЛЕНИ СТАНДАРТИ ЗА 

ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИ С ПРИНОС КЪМ ОСР 

Отсъствието на междинни оценки на ОПР, както и непълния набор от доклади за 

изпълнението им, неминуемо понижават прецизността на МО на ОСР. Друг 

методически проблем за МО е фактът, че ОСР съдържа количествени индикатори, но 

без изходни и целеви стойности. Към ОСР е разработена система за мониторинг, но 

практически не е приложена. 

При разработване на Годишните доклади на ОПР е необходимо да се въведе 

определен стандарт за отразяване на проекти и индикатори, както и утвърждаване  на 

единна структура за отчитане на изпълнението на ОПР спрямо ОСР. На базата на тези 

доклади е добре да се разработва ежегоден консолидиран доклад, фокусиран 

върху проектите в рамките на областта, който да дава информация за 

напредъка в реализацията на ОСР. 
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5. ИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ ПЕРИОДА РЕСУРСИ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

5.1. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ИЗРАЗХОДВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ 

Разпределението на изразходваните ресурси по източници на финансиране показва 

ефективното комбиниране на различни форми на финансиране от страна на 

различните участници в развитието на област Добрич. През отчетния период те са 

осигурили средства от следните източници: 

1. собствени средства от общинските бюджети; 

2. централен бюджет, вкл. целеви субсидии по капиталовите програми и национално 

съфинансиране на проекти по оперативните програми; 

3. фондове на ЕС, включително трансгранични програми; 

4. други външни източници на финансиране; 

5. частно финансиране, вкл. собствено съфинансиране на проекти по оперативните 

програми. 

Общото изпълнение на ОСР до момента е свързано с отчитането или договарянето на 

общо 171 310 930 лв. от Фондовете на ЕС. Всички приоритети на ОСР Добрич са 

подкрепени от проекти по оперативните програми, което подчертава ролята на 

външното европейско финансиране за регионалното развитие в страната. Общинският 

и централният бюджет съвместно допринасят с 93 890 250 лв. с превес на централния 

бюджет – 55% срещу 45%. Собствените средства на общината и субсидиите от 

републиканския бюджет са съществен инструмент за финансиране на проектите в 

рамките на Стратегическа цел 3. Положителен знак е солидният размер на частните 

инвестиции с отношение към ОСР Добрич. Над 50 млн. лв осигуряват изпълнението на 

Стратегическа цел 2, включително и чрез съфинансирането на проекти по ОПРКБИ 

2007-2013 и ОПИК 2014-2020. 

Таблица 7. Използвани ресурси 

Приоритетна 
област 

Общински 
бюджет 

Централен 
бюджет 

Фондове 
на ЕС 

Други 
източници  

Частни 
фирми 

Общо 

Стратегическа 
цел 1 

0,00 3 765,68 4 117,08 0,00 0,00 7 882,77 

Приоритет 1 0,00 3 765,68 4 117,08 0,00 0,00 7 882,77 

Стратегическа 
цел 2 

1 651,88 3 414,25 40 919,86 0,00 50 631,23 96 617,22 

Приоритет 2 0,00 1 767,10 10 013,54 0,00 10 522,60 22 303,24 

Приоритет 3 1 651,88 1 647,15 30 906,32 0,00 40 108,63 74 313,98 

Стратегическа 
цел 3 

40 573,11 44 485,33 126 273,98 3 230,93 92,71 214 656,07 

Приоритет 4 28 987,16 88 995,97 88 995,97 2 897,81 0,00 209 876,91 
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Приоритет 5 11 585,95 25 853,07 37 278,02 333,12 92,71 75 142,86 

Общо 42 224,99 51 665,26 171 310,93 3 230,93 50 723,94 319 156,05 

 

След разбивката на изразходваните финансови ресурси по приоритетните области и по 

финансови източници следва изчисление на степента на изпълнение спрямо 

заложеното в ОСР.  Областната стратегия не съдържа детайлно разпределение на 

предвидените средства по отделни източници, като са дефинирани само три категории 

– обща категория за средства от български източници, средства от европейския съюз и 

частни инвестиции. Трите категории не са разпределени по години. Поради тази 

причина е изчислена единствено степента на изпълнение спрямо крайните стойности 

на изброените категории. Съпоставката между постигнатото към 2016 г. и заложеното 

за 2020 г. разкрива контрастни състояния за различните комбинации от приоритетна 

област и източник на финансиране, които най-общо потвърждават констатациите от 

анализа и оценката на финансовото изпълнение – добро изпълнение на втора и трета 

стратегическа цел, редом с лоши показатели за първата цел на ОСР. 
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Таблица 8. Степен на изпълнение на финансовите разчети от ОСР Добрич 

 Стратегическа цел/ 
Приоритетна област 

Общински и 
централен 

бюджет 

Цел за 
2020 

Степен на 
изпълнение 

спрямо 
2020 

Фондове на 
ЕС и други 

външни 
източници 

Цел за 
2020 

Степен на 
изпълнение 

спрямо 
2020 

Частни 
фирми 

Цел за 
2020 

Степен на 
изпълнение 

спрямо 
2020 

Стратегическа цел 1 3 765,68 27 800,00 13,55 4 117,08 104 100,00 3,95 0,00 6 900,00 0,00 

Приоритет 1 3 765,68 27 800,00 13,55 4 117,08 104 100,00 3,95 0,00 6 900,00 0,00 

Стратегическа цел 2 5 066,13 24 300,00 20,85 40 919,86 107 500,00 38,06 50 631,23 7 000,00 723,30 

Приоритет 2 1 767,10 2 100,00 84,15 10 013,54 10 400,00 96,28 10 522,60 1 400,00 751,61 

Приоритет 3 3 299,03 22 200,00 14,86 30 906,32 97 100,00 31,83 40 108,63 5 600,00 716,23 

Стратегическа цел 3 85 058,44 13 800,00 616,37 129 504,92 49 300,00 262,69 92,71 6 300,00 1,47 

Приоритет 4 47 619,42 1 400,00 3 401,39 91 893,78 5 500,00 1 670,80 0,00 0,00 - 

Приоритет 5 37 439,02 12 400,00 301,93 37 611,13 43 800,00 85,87 92,71 6 300,00 1,47 

Общо 93 890,25 65 900,00 142,47 174 541,86 260 900,00 66,90 50 723,94 20 200,00 251,11 

 

Таблицата показва добрата мобилизация при управлението и разпределението на средства от общинския и централния бюджет. За 

общото изпълнение на ОПР се наблюдава преизпълнение при разходването на този тип средства – 142,47% спрямо заложеното за 

2020 г. Но тук отново трябва да се подчертаят скромните цифри при финансовото планиране на ОСР. Единствено планираните 

средства от фондовете на ЕС остават неизпълнени към момента, но отбелязват задоволителен отчет от над 66% спрямо 

предварителния план на областната стратегия. 
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Анализът на изразходваните ресурси продължава с обобщение на тежестта на 

планираното и отчетено изразходване на средства в изпълнение на стратегическите 

цели.  

Фигура 3. Тежест на планираното (вляво) и отчетеното (вдясно) изпълнение на целите на ОСР 
Добрич 

 

 

 

 

 

ОСР залага равни дялове при изпълнението на Стратегически цели 1 и 2 до края на 

2016 г. (по 40%), докато за третата цел са отредени само 20%, въпреки нейната 

наситеност с разнообразни и скъпи инфраструктурни инвестиции. На практика именно 

третата цел има най-голяма тежест в изпълнението на ОСР – над 67%. Втората 

стратегическа цел е изпълнена в сравнително съответствие с планираното – 30% 

изпълнение срещу 40% по план. Най-съществено несъответствие се наблюдава при 

проблемната Стратегическа цел 1 с нейната незначителна тежест от по-малко от 3%, 

при прогноза за 40%. 
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6. ВЪЗНИКНАЛИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ 

ЗА ТЯХНОТО ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

Изводите от анализа на възникналите проблеми и предприетите действия от страна на 

компетентните органи за тяхното преодоляване в реализацията на областната 

стратегия на Добрич за периода 2014-2016 г. са систематизирани съобразно 

заложените в ЗРР принципи и изисквания за провеждане на регионалната политика в 

нашата страна. 

Прилагане на единен подход за планиране и програмиране 

Голяма част от възникващите проблеми в процеса на реализацията на стратегията са 

заложени още в подхода на нейното съставяне. Съгласно Закона за регионално 

развитие „Областната стратегия за развитие определя средносрочните цели и 

приоритети за развитие на областта, както и стратегическите насоки за разработване 

на общинските планове за развитие”. Тя е средносрочен документ за стратегическо 

планиране на регионалното развитие на областта, който е синхронизиран с 

регионалния план за развитие на Североизточния район от ниво 2, както и с 

националните документи за социално-икономическо и пространствено развитие, 

насочени към преодоляване на диспропорциите и различията между местните и 

регионални общности. Областната стратегия очертава рамката и дава насоки за 

разработване на общинските планове за същия планов период. Практически целите и 

приоритетите на областната стратегия се постигат чрез проектите заложени в 

програмите за реализация на общинските планове в рамките на областта. Стратегията 

съдържа мерки за координация и реализация на надобщински проекти в интерес на 

местните и регионални общности. Стратегията няма програма за реализация, което 

възпрепятства прилагането на механизми за наблюдение оценка на изпълнението на 

заложените мерки. Изискването за разработването и представянето на годишните 

доклади за изпълнението на  ОПР, практически е безполезно, ако те не се анализират 

и обработват от компетентни служители на администрацията, които на базата на тези 

доклади да създават консолидиран доклад за напредъка в реализацията на 

стратегията и да предлагат решения за преодоляване на възникналите проблеми и 

затруднения. Практически не съществува единен, ефективен взаимообвързан подход в 

планирането, програмирането, наблюдението и оценката на регионалното развитие в 

рамките на областта. 

Допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно 

финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови 

институции 

Подобрена е координацията в работата на различни институции, общини и други 

области с национални и международни институции и това е съдействало за 

изпълнението на приоритетите и мерките, включително при търсене на източници за 

финансиране и при разработка на конкретни проекти и програми. Прави впечатление 
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нарасналият брой на проекти, чиито бенефициенти са компании, представители на 

бизнеса, но техните проекти са синхронизирани с приоритетите на областно ниво и 

практически допълват усилията на публичните власти за постигане на целите на 

Стратегията. Все още не се практикуват често публично-частните партньорства. 

Очевидно нормативната база и местните особености не стимулират предприемане на 

по-решителни стъпки в тази насока.  

При анализа на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите за 

развитието на областта през изтеклия период прави впечатление богатото 

разнообразие от използваните финансови източници при реализацията на проектите. 

Естествено фондовете на кохезионната политика на ЕС доминират като обем, но се 

забелязва по-сериозно финансиране от републиканския и общинските бюджети, от 

донорски програми и частни източници. Това може много добре да се проследи по 

всеки един от проектите анализирани в доклада. 

Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в 

процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, 

реализацията, наблюдението и оценката 

Провеждането на устойчива регионална политика изисква достатъчен 

административен капацитет и добра координация между регионалните и местните 

власти. През разглеждания период е направено много за постигане на вертикална 

координация – между Регионалния съвет за развитие, Областния съвет за развитие и 

общините, също и на хоризонтална координация – между различните звена, 

ведомства и заинтересовани страни на областно ниво (регионалните инспекции за 

опазване и контрол на общественото здраве, регионалните здравни инспекции, 

регионални служби по заетостта, регионални дирекции за социално подпомагане, 

регионални инспекторати по образованието, териториални звена на Изпълнителна 

агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, регионалните инспекции по 

околната среда и водите, регионални дирекции на горите областни дирекции на 

държавен фонд „Земеделие”, регионални служби по контролно-техническа инспекция, 

регионални служби по геодезия, картография и кадастър и др.). Това личи от 

документите за наблюдение и контрол, от разработените секторни стратегии и 

планове, от отчетите за изпълнение на проектите. 

Отговорностите за провеждането на регионалната политика за развитие на област 

Добрич изискват тясно взаимодействие между партньорите от областната 

администрация и общините. Създаването на действен механизъм за наблюдение, 

контрол и оценка на изпълнението на ОПР и ОСР е от взаимен интерес и може да 

допринесе за осезаеми резултати и устойчивост на реализираните проекти. Особено 

важно е да се поддържа постоянна връзка и контакт между Областният съвет за 

развитие, общините, бизнеса и неправителствените организации, тъй като те са 

основните партньори при разработването и реализирането на Областната стратегия. 

От добрата координация между тях зависи успешното й изпълнение. 
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Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 

действия на международно, национално, регионално и местно равнище 

През периода 2014-2016 г. Областният управител и експертите от Областна 

администрация – Добрич демонстрират добра организация при провеждане на 

регионалната политика. Преди всичко организират изработването на действащата 

Областна стратегия за периода 2014-2016 г., след което следят отблизо и анализират 

нейното изпълнение. Своевременно осигуряват актуална информация за програми и 

фондове, пред които може да кандидатстват обществени и неправителствени 

организации за финансиране на проекти и дейности и популяризират успешно 

реализирани инициативи и проекти чрез интернет-страницата на Областната 

администрация. 

Оказвали са съдействие при изграждане на институционален капацитет в местните 

органи (общини и регионални държавни структури) за подготовка и кандидатстване с 

проекти за финансиране от различни програми и фондове, както и подкрепа и 

сътрудничество с организации и структури, разработващи проекти и координация на 

инициативите за изпълнение на дейностите, включени в ОСР. 

През 2010 г., на база направената Междинна оценка на Областната стратегия 2007-

2013г, е изготвен междинен доклад за нейното изпълнение. Изготвени са 

предложения за корекции и са предложени изменения и допълнения, в съответствие с 

настъпилите промени. 

Освен задължителните по закон действия и мерки на ОА, по инициатива на Областния 

управител са проведени редица срещи с бизнес и академични общности с 

маркетингова цел, с оглед повишаване инвестиционната атрактивност на областта. 

Направена е и друга важна организационна стъпка – създаден е консултативен съвет 

по туризъм и секторът е обявен за приоритет, предвид големия, но все още 

неразработен потенциал на областта в това отношение. 

Въпреки че ОА изисква и получава ежегодните доклади на общините за наблюдението 

и оценката за изпълнение на действащите ОПР, мониторингът на ОСР не е на 

необходимото ниво, което до голяма степен се дължи и на недобре подбраните 

индикатори. И в това отношение е необходимо подобряване на административния 

капацитет, с оглед своевременни мерки за по-доброто изпълнение на бъдещата ОСР. 

Партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на 

планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката 

По отношение на изпълнението на Областната стратегия за развитие не са 

идентифицирани проблеми, които са възпрепятствали нейното реализиране. 

Областната стратегия за развитие и общинските планове за развитие са публични и 

публикувани в съответните интернет страници на общините и в Портала за обществени 
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консултации на Министерски съвет – www.strategy.bg. Препоръчва се на този портал 

общините своевременно да качват и другите си стратегически документи. 

Изключително полезна в това отношение е работата на създадения Областен 

информационен център, който осигурява информационен обмен, комуникационно 

взаимодействие и експертно сътрудничество. ОИЦ разпространява по общините на 

област Добрич информация за новите приоритети и оперативни програми на България 

за периода 2014-2020г. Областният информационен център /ОИЦ-Добрич/, в 

сътрудничество с Областна администрация, организира информационна среща на 

тема „Младежка заетост, добри практики и възможностите за заетост на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020", в рамките на „Месеца на 

Европа“. В рамките на срещата е представена Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ и Оперативна програма „Наука и образование на 

интелигентен растеж 2014-2020“. Освен информационната дейност, ОИЦ насочва 

клиенти на Центъра, за попълване на документи за кандидатстване по проекти и 

съдейства в достигането до по-малки населени места. Организира и участие в 

обсъждания и фокус групи за програмиране на програмен период 2014- 2020 г. 

Бъдещата дейност на центъра трябва да се разширява, предвид доказаната му 

полезност. 
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7. ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА 

ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ДО КРАЯ НА ПЕРИОДА НА ДЕЙСТВИЕ 

7.1. ИЗВОДИ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОСР ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД 

По отношение на целите, приоритетите и проектите 

1. Значителен обем на осигурените средства и степен на изпълнение за Стратегическа 

цел 3. „Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на 

адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните 

условия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално 

сътрудничество“ (финансовите цели за 2016 и 2020 са преизпълнени). Положителната 

оценка се отнася и до двата съставни приоритета Приоритет 4. „Подкрепа за 

интегрирано развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда“ 

(малък брой проекти с голям бюджет) и Приоритет 5. „Подобряване качеството на 

живот в селските райони“ (голяма активност при малък бюджет на отделните 

инициативи); 

2. Аналогична положителна характеристика за Стратегическа цел 2. „Създаване на 

условия за увеличаване на конкурентоспособността за постигане на динамично 

развитие на областта при намаляване на различията както вътре в нея, така спрямо и 

съседните области“, но с по-умерен темп при постигането на финансовата цел за 2020 

г. (постигната на 69,61% към момента). Приоритет 2. „Повишаване 

конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния 

бизнес“ отчита висока степен на изпълнение в резултат на активността на бизнеса в 

разработването на проекти по оперативните програми. Приоритет 3. „Развитие на 

устойчиво земеделие и туризъм“ е израз на два от водещите икономически отрасъла 

за областта и комбинира проекти на публичния и частния сектор. Приоритетът е 

постигнал преизпълнение на целта си за привлечените средства през 2016 г. с 

перспективи за преизпълнение и на крайната цел за 2020 г.; 

3. Стратегическа цел 1. „Повишаване на потенциала на човешките ресурси, 

увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на 

групите в неравностойно положение“ с нейният единствен приоритет „Повишаване на 

заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда“ остават с много 

ниско ниво на изпълнение (18,93% спрямо 2016 г.), въпреки големия брой отчетени 

проекти, включително високата активност на Областна администрация Добрич в 

изпълнението на проекти за осигуряване на заетост. Ниският резултат е следствие от 

нереалистично високите разчети на ОСР за приоритетна област, която съсредоточава 

предимно проекти с ограничени бюджети; 

4.  Отчетлив общ напредък в изпълнението на ОСР, резултат както на броя и размерите 

на отчетените проекти (вкл. проекти, започнати преди 2014 г. и свързани с голяма 

проектна активност в края на стария програмен период), така и на по-ниската Обща 

оценка на необходимите ресурси за постигане целите на ОСР Добрич; 
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5. Дисбаланс в териториалното разпределение на отчетените проекти между 

отделните общини – висока концентрация на публични и частни проекти/инвестиции в 

общините Добричка, Генерал Тошево, Балчик, град Добрич, Крушари и Тервел. 

6. Ограничен напредък в изпълнението на дефинираните ключови проекти от ОСР. 

7. Висока активност на Областна администрация Добрич в изпълнението на проекти за 

осигуряване на заетост при партньорство с отделните общини на областта. 

По отношение на индикаторите 

1. Актуалните стойности на индикаторите разкриват положителни тенденции и 

подобрение в състоянието на област Добрич; 

2. Различните типове социални и икономически индикатори потвърждават 

положителната оценка за напредъка в изпълнението на ОСР; 

3. Всички междинни стойности на макроикономическите индикатори са преизпълнени 

още към 2014/2015 г.; 

4. Проследените специфични количествени индикатори разкриват значителна 

активност на осемте общински администрации в подобрението на жизнената среда в 

населените места; 

5. Два икономически индикатора посочват негативни характеристики, които изискват 

усилия свързани с ефективен и единен регионален маркетинг – „Увеличаване на 

чуждестранните преки инвестиции от нефинансовия сектор“ и „Увеличаване на броя 

на реализираните нощувки“; 

6. Данните за индикатор „Брой новосъздадени ПЧП“ посочват все още липсващите 

подходи за формиране на партньорства между публичния и частния сектор. 

По отношение на наблюдението и изпълнението на ОСР 

1. Липсват единни стандарти при отчитането и представянето на проекти с принос към 

ОСР Добрич от страна на общинските администрации, което се отразява на дисбаланса 

между отчетените проекти на отделните общини; 

2. Липсва практика за регулярно и ежегодно отчитане на напредъка по ОСР – на база 

отчетена и представена информация от общините; 

3. Недостатъчна ефективност и координираност в работата на Областния съвет за 

развитие с оглед на единно и последователно изпълнение на ОСР Добрич от страна на 

осемте общини. 

7.2. ОЧЕРТАВАНЕ НА ПРОГНОЗИ ДО 2020 Г.  

Доколкото три от петте приоритета на ОСР вече са преизпълнили своите цели за 2020 

г., прогнозите за предстоящия напредък по областната стратегия са свързани с 

очертаване на перспективи за изпълнение на бъдещи проекти по отделните цели: 
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1.  Стратегическа цел 1 ще остане с ниска степен на общо изпълнение. Очакваните 

възможности за кандидатстване по ОПНОИР ще дадат предпоставки за подобрение в 

рамките на целта; 

2. Стратегическа цели 2 ще продължи да увеличава своето финансово изпълнение. 

Това ще бъде резултат както на наличните разнообразни потенциали за развитие на 

селско стопанство и туризъм, така и на очакваните възможности за публично 

финансиране на двете направления чрез ПРСР 2014-2020 и ОПРР 2014-2020; 

3. Стратегическа цел 3 също ще повишава своята степен на изпълнение заради 

множеството проблеми и потребности, налагащи нови проекти за обновяване на 

населените места. За тяхната предпоставка ще има допълнителни финансови 

предпоставки във връзка с актуални/бъдещи процедури на ПРСР 2014-2020 и ОПРР 

2014-2020. 
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8. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 

По отношение на съдържанието на ОСР 

1. Необходимо е оптимизиране на структурата от стратегически цели, приоритети и 

специфични цели на областната стратегия. Стратегическа цел 1, въпреки широката си 

дефиниция, е подкрепена от един приоритет, който е ограничен до стимулирането на 

заетостта. Формулирането на допълнителен приоритет може да повиши и ускори 

изпълнението на стратегическата цел. Същевременно специфичните цели към 

приоритети 4 и 5 не дават фокус и конкретика на необходимите проекти и инициативи, 

а единствено дублират формулировките от приоритетите; 

2. Необходимо е актуализиране на общата оценка на необходимите финансови 

средства от ОСР. В момента се наблюдава отчетливо несъответствие между реалните 

нужди/постижими резултати и планираното финансово изпълнение на ОСР. 

Измененията са възможни в две посоки – както по отношение на общия обем на 

средства за ОСР, така и на разпределението им между отделните приоритети; 

3. Необходимо е да се направи ревизия на списъка с ключови проекти, който е 

неразделна част от ОСР. Към момента списъкът не е доразвит като конкретен 

инструмент за управление/програма за реализация, доколкото в него липсват 

бюджети, източници на финансиране и графици; 

4. Към изпълнението на ОСР може да допринесе дефинирането и приоритизирането 

на значими проекти с Бенефициент Областна администрация Добрич, насочени към 

основните теми и проблеми на областната стратегия по примера на регулярно 

изпълняваните проекти за осигуряване на заетост; 

5. Па аналогия на т. 4 има нужда от формулирането на проекти за междуобщинско 

сътрудничество, както между общините от областта, така и в партньорство с общини от 

съседни български и румънски региони. 

6. Част от индикаторите на ОСР не са подсигурени с актуални и достоверни източници 

на информация и нямат принос към ефективен мониторинг на стратегията. 

Формулиране на препоръки относно изпълнението и наблюдението на ОСР 

1. Провеждане на регулярни и ефективни заседания на Областния съвет за развитие с 

равностойно представителство на осемте общини. На заседанията следва да се 

комбинират темите „отчитане на постигнатото“ и „планиране на съвместни действия 

по изпълнението на ОСР“. Значителен недостатък в изпълнението на ОСР Добрич е 

липсата на междуобщински партньорски проекти; 

2. Утвърждаване на единни стандарти за отчитане на проекти и индикатори с принос 

към ОСР от страна на отделните общински администрации; 
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3. Изготвяне на консолидирани годишни доклади за изпълнението на ОСР от страна на 

областна администрация и на база на единните стандарти за отчетност от страна на 

общините; 

4. Представяне на консолидираните доклади на заседания на ОС; 

5. Определяне на ключови насоки/проекти (вкл. междуобщински и с Бенефициент 

Областна администрация Добрич) на годишна основа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1. СПИСЪК С ПРОЕКТИТЕ В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 

  Изпълнено в рамките на годината 
    + Текущо изпълнение след края на 2016 г. 
     

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

СЦ 1 - Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в 
неравностойно положение 

Приоритет 1 Повишаване на заетостта и доходите чрез подобряване достъпа до пазара на труда 

Национална програма "Нова възможност за 
заетост" 

  Сп. Цел 1 1,15 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич       

Програма "Старт в кариерата" - 2014 г.   Сп. Цел 1 9,74 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич       

Национална програма "От социални помощи към 
осигуряване на заетост" 

  Сп. Цел 1 3,59 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич       

Национална програма "Сигурност" с назначаване 
на лица за опазване на обществения ред 

  Сп. Цел 1 748,15 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич       

Проект „Подкрепа за заетост“   Сп. Цел 1 153,16 ОПРЧР 2007-2013 
Областна 

администрация 
Добрич 

  

    

Програма „Старт на кариерата” - 2015 г.   Сп. Цел 1 13,31 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич 
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Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Програма "Старт в кариерата" - 2016 г.   Сп. Цел 1 10,63 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич 

    
  

Схема „Обучения и заетост“   Сп. Цел 1 944,51 ОПРЧР 2014-2020 
Областна 

администрация 
Добрич 

    
  

Регионална програма за заетост и обучение   Сп. Цел 1 191,74 Централен бюджет 
Областна 

администрация 
Добрич     

+ 

Активно начало - активиране и предоставяне на 
възможност за развитие на икономически 
неактивните младежи 

  Сп. Цел 1 210,62 ОПРЧР 2014-2020 

ДЖИ ЕС 
МАЛМГРЕН 

ИНТЕРИЪРС ООД, 
гр. Добрич     

+ 

Нови работни места за осигуряване на заетост на 
безработни и неактивни лица в ДИ КОМ ООД 

  Сп. Цел 1 68,41 ОПРЧР 2014-2020 
ДИ КОМ ООД, гр. 

Добрич     
+ 

Осигурена заетост за безработни и неактивни в 
ЗИ ЗИ – ЗЕЛЕНЧЕНКО ЕООД 

  Сп. Цел 1 75,46 ОПРЧР 2014-2020 
ЗИ ЗИ - 

ЗЕЛЕНЧЕНКО 
ЕООД, гр. Добрич     

+ 

ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ В ОБЩИНА 
БАЛЧИК 

  Сп. Цел 1 225,87 ОПРЧР 2014-2020 Община Балчик 
    

+ 

 Създаване на устойчиви работни места за 
безработни и неaктивни лица в ET "КАЛЕВ-48 - 
ИВАН КАЛЕВ" 

  Сп. Цел 1 235,68 ОПРЧР 2014-2020 
EТ "КАЛЕВ-48 - 

ИВАН КАЛЕВ", гр. 
Добрич     

+ 

Етнографски комплекс „Чифлика Чукурово” - 
разкриване на нови работни места 

  Сп. Цел 1 105,09 ОПРЧР 2014-2020 Нордекса ЕООД 
    

+ 

"Нови възможности на ново работно място"   Сп. Цел 1 58,72 ОПРЧР 2014-2020 

АВАНГАРД 
ПЕРСОНАЛ 

КОНСУЛТИНГ 
ООД, гр. Добрич     

+ 
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Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Създаване на устойчива заетост в "Бизнес Център 
Азия" 

  Сп. Цел 1 55,00 ОПРЧР 2014-2020 

БИЗНЕС ЦЕНТЪР 
АЗИЯ ЕООД, с. 

Коларци, община 
Тервел     

+ 

Проект „Обучения и заетост за младите хора“ в 
Община Добричка 

  Сп. Цел 1 387,43 Агенция по заетост 
Агенция по 

заетост/ 
Община Добричка       

Шанс за работа 2016г.  
Договор № 313-0778-16-21040/10.06.2016г. 

  Сп. Цел 1 6,55 Централен бюджет Община Крушари 
      

Шанс за работа 2016г.  
Договор № 313-0778-16-21040/10.06.2016г. 

  Сп. Цел 1 3,76 Централен бюджет Община Крушари 
      

Договор № 313-0740-16-51419/25.04.2016г.   Сп. Цел 1 3,39 Централен бюджет Община Крушари 
      

Договор № 313-0886-16-31002/24.10.2016г.   Сп. Цел 1 49,51 
Регионална програма 

за заетост 
2016/2017г. 

Община Крушари 
    

+ 

Договор № 313-0905-16-51409/29.11.2016г.   Сп. Цел 1 8,16 Централен бюджет Община Крушари 
    

+ 

Повишаване конкурентоспособността на хората в 
предпенсионна възраст чрез подобряване на 
тяхната квалификация и образование 

  Сп. Цел 1 428,95 
Програма INTERREG V 

- A Румъния - 
България 2014-2020 

Община Балчик 
    

+ 

Програма за заетост и обучение - 2016 г.   Сп. Цел 1 12,00 
Регионална програма 

за заетост 
2016/2017г. 

Община Балчик 
      

Проект „Подкрепа за заетост“   Сп. Цел 1 94,96 МТСП 
Община Генерал 

Тошево       

Национални и регионални програми за 
осигуряване на заетост 

  Сп. Цел 1 515,78 МТСП 
Община Генерал 

Тошево       



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  51 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 
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Заедно можем повече   Сп. Цел 1 137,76 ОПНОИР 2014-2020 

Професионална 
гимназия по 

техника и облекло 
"Дочо Михайлов", 

гр. Тервел     

+ 

"Социална подкрепа за независим живот в 
община Шабла" 

  Сп. Цел 1 499,56 ОПРЧР 2014-2020 Община Шабла 
      

Създаване на Център за почасово предоставяне 
на услуги за социално включване в общността и в 
домашна среда в община Добричка 

  Сп. Цел 1 499,66 ОПРЧР 2014-2020 Община Добричка 

    

+ 

ПОДКРЕПИ МЕ - осигуряване достъп до 
дългосрочна здравно-социална грижа, вкл. 
заетост за хора, които са в частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и са в риск от 
социална изолация 

  Сп. Цел 1 500,00 ОПРЧР 2014-2020 
Община град 

Добрич 

    

+ 

Ново работно място в нов автоцентър   Сп. Цел 1 115,69 ОПРЧР 2014-2020 
РАДИЧКОВ ЕООД, 

гр. Добрич     
+ 

РАЗЛИЧНИ ЗАЕДНО    Сп. Цел 1 77,64 ОПРЧР 2007-2013 Община Крушари 
      

"Развитие на предприемачеството и 
подобряване условията на живот чрез създаване 
на Аптека"  

  Сп. Цел 1 19,99 ОПРЧР 2007-2013 
"ДЕНИ 1987" 

ЕООД  
      

Младежки научно-професионален център 
(МНПЦ)  

  Сп. Цел 1 71,87 ОПРЧР 2007-2013 

ПРОФЕСИОНАЛНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА 
ГИМНАЗИЯ 
"КЛИМЕНТ 

АРКАДИЕВИЧ 
ТИМИРЯЗЕВ", гр. 

Каварна       
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Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 
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"Подкрепа за обучение и заетост"    Сп. Цел 1 154,07 ОПРЧР 2007-2013 "ЕКОГРУП" ЕООД  
      

"Предприемачеството в семейния бизнес и в 
полза на модерна България"  

  Сп. Цел 1 15,87 ОПРЧР 2007-2013 
"ЗОРНИЦА - 

ЦВЯТКОВА" ЕООД        

Компетенции за успех (община град Добрич)   Сп. Цел 1 65,86 ОПРЧР 2007-2013 
Сдружение Колеж 
по работническо 

обучение        

Стъпка напред по пътя, който води към достоен 
труд  

  Сп. Цел 1 59,01 ОПРЧР 2007-2013 

Нона-център за 
квалификация и 

преквалификация 
ЕООД , гр. Добрич       

"Създаване на нови работни места във фирма 
"Старт" АД 

  Сп. Цел 1 86,15 ОПРЧР 2007-2013 
"Старт" АД, гр. 

Добрич       

"Работни места за модерно образование"    Сп. Цел 1 44,36 ОПРЧР 2007-2013 
"БЕСТрейнинг" 

ООД , гр. Добрич       

"По-добрите работни места"    Сп. Цел 1 49,85 ОПРЧР 2007-2013 
"Информационно 

обслужване АД 
клон Добрич       

"Стартиране на самостоятелна стопанска дейност 
на Ръкоделница за плъсти (нетъкан текстил) 
Трите жабчета"  

  Сп. Цел 1 14,49 ОПРЧР 2007-2013 
"ТРИТЕ ЖАБЧЕТА" 
ЕООД, гр. Добрич 

      

"Тими стил - комфорт за вашето тяло" - 
Създаване на заетост за безработни лица 

  Сп. Цел 1 19,04 ОПРЧР 2007-2013 
"ТИМИ СТИЛ 73" 
ЕООД, гр. Добрич       

"Стартиране на самостоятелна стопанска 
дейност"  

  Сп. Цел 1 12,99 ОПРЧР 2007-2013 
"ЖАСИ И АЛЕКС" 
ЕООД, гр. Добрич       

"Изработване на пакети с детски играчки и 
частна ритуална зала" - Стартиране на собствен 
бизнес  

  Сп. Цел 1 13,91 ОПРЧР 2007-2013 
"ЕЛЕОРА" ЕООД, 

гр. Добрич 
      

"Инвестиция в мотивация и креативност - път   Сп. Цел 1 18,97 ОПРЧР 2007-2013 "ПРИМАКС М"       
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Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
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към успешен бизнес"  ЕООД, гр. Добрич 

Откриване и разработване на "Магазин за цветя"    Сп. Цел 1 10,37 ОПРЧР 2007-2013 
ДАР 87 ЕООД, гр. 

Добрич       

Осигуряване за заетост, доходи и социална 
интеграция чрез създаване на пункт за продажба 
и смяна на горивосмазочни материали на леки 
автомобили и бусове  

  Сп. Цел 1 10,77 ОПРЧР 2007-2013 
ЖЕНЕС ООД, гр. 

Добрич 
      

Осигуряване на заетост, доходи и социална 
интеграция чрез създаване на шивашко ателие 
за изработка на трикотажни облекла  

  Сп. Цел 1 19,08 ОПРЧР 2007-2013 
КЕЙ СИ ТРЕЙДИНГ 
ЕООД, гр. Добрич  

      

"На път" за "ДАНИБЕКС" ООД    Сп. Цел 1 5,94 ОПРЧР 2007-2013 
"ДАНИБЕКС", гр. 

Добрич        

Предоставяне на организиран транспорт на 
заетите в Рада ЕАД от и до работното им място  

  Сп. Цел 1 20,03 ОПРЧР 2007-2013 
Рада ЕАД, гр. 

Добрич        

На път - за развитие на селските райони, 
повишаване на производителността и 
насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда 

  Сп. Цел 1 25,49 ОПРЧР 2007-2013 
„ВЕС” ООД , гр. 

Добрич  
      

Равен шанс за професионално образование    Сп. Цел 1 280,85 ОПРЧР 2007-2013 

Професионална 
гимназия по 
транспорт, 

обслужване и лека 
промишленост гр. 

Добрич        

Създаване на център за електронно обучение 
към Висше училище "Международен колеж"  

  Сп. Цел 1 370,82 ОПРЧР 2007-2013 

Висше училище 
"Международен 

колеж", гр. 
Добрич       
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финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 
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изпълнение 
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„Разнообразяване на туризма и възможностите 
за заетост, чрез придобиване на умения 
свързани с морето“ 

  Сп. Цел 1 41,37 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 

Сдружение 
„Здраве, култура, 

самочувствие, 
интегрирано 

устойчиво 
развитие“, общ. 

Каварна       

СЦ2 - Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността за постигане на динамично развитие на областта при намаляване на различията 
както вътре в нея, така спрямо и съседните области  

Приоритет 2. Повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепа за малкия и средния бизнес 

"Производство на иновативен продукт - оловно - 
кисели акумулаторни батерии "START SOLAR" с 
течен електролит" 

 
Сп. Цел 2 2984,18 ОПРКБИ 2007-2013 

"Старт"АД, гр. 
Добрич 

      

Повишаване на конкурентоспособността на 
„Елмарк Индустриес” АД чрез продуктова 
сертификация и внедряване на ERP система  

  Сп. Цел 2 389,13 ОПРКБИ 2007-2013 
ЕЛМАРК 

ИНДУСТРИЕС АД , 
гр. Добрич       

Ново оборудване за подобряване на 
конкурентните позиции на „Глас Дизайн” ООД  

  Сп. Цел 2 396,47 ОПРКБИ 2007-2013 
„Глас Дизайн” 

ООД , гр. Добрич       

Повишаване конкурентоспособността на Бергон 
Интернет ЕООД  

  Сп. Цел 2 1414,19 ОПРКБИ 2007-2013 
'БЕРГОН 

ИНТЕРНЕТ'' ЕООД, 
гр. Добрич       

Подобряване на производствения капацитет в 
„ДИК - ИНЖЕНЕРИНГ" ООД 

  Сп. Цел 2 392,71 ОПИК 2014-2020 
ДИК - 

ИНЖЕНЕРИНГ 
ООД, гр. Добрич     

+ 

Подобряване на производствения капацитет на 
„ЗАВН - Добрич” АД 

  Сп. Цел 2 724,00 ОПИК 2014-2020 
ЗАВН - ДОБРИЧ 
АД, гр. Добрич     

+ 

Инвестиции в ново производствено оборудване   Сп. Цел 2 840,50 ОПИК 2014-2020 
МЕТАЛАГРО АД, 

гр. Добрич     
+ 
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Подобряване на производствения капацитет за 
конкурентоспособност и растеж на "Никос 
Хранинженеринг" - Добрич 

  Сп. Цел 2 574,66 ОПИК 2014-2020 
НИКОС -

ХРАНИНЖЕНЕРИНГ 
ЕООД, гр. Добрич     

+ 

"Повишаване производителността в ТЕДИВА 
ООД" 

  Сп. Цел 2 1580,45 ОПИК 2014-2020 
ТЕДИВА ООД, гр. 

Добрич     
+ 

Намаляване на енергоемкостта на 
производството в ''Пластхим - Т'' АД  

  Сп. Цел 2 3173,76 ОПРКБИ 2007-2013 
"Пластхим - Т" АД, 

гр. Тервел       

Разширяване на дейността и повишаване на 
конкурентоспособността на ''САВИМЕКС'' ЕООД 
чрез инвестиции в енергоспестяващо 
оборудване 

  Сп. Цел 2 5690,65 ОПРКБИ 2007-2013 
„САВИМЕКС” 

ЕООД, гр. Добрич 
      

"Повишаване ефективността на "Билдконтрол" 
ЕООД, чрез инвестиции в енергоспестяващи 
мерки" 

  Сп. Цел 2 108,62 ОПРКБИ 2007-2013 
"БИЛДКОНТРОЛ" 
ЕООД , гр. Добрич 

      

"Внедряване на енергоефективно 
производствено оборудване в "К2" ООД" 

  Сп. Цел 2 623,79 ОПРКБИ 2007-2013 
"К2" ООД, гр. 

Добрич       

"Ефикасност и ефективност чрез 
енероспестяващи технологии и въвеждане на 
ВЕИ"  

  Сп. Цел 2 3410,13 ОПРКБИ 2007-2013 
"ТЕДИВА" ООД , 

гр. Добрич 
      

Приоритет 3. Развитие на устойчиво земеделие и туризъм 

"Представяне на регионалното културно 
наследство в 3D" ("Advertising of Regional Cultural 
Heritage in 3D - Arch 3D") 

  Сп. Цел 4 1481,06 
Програма INTERREG V 

- A Румъния - 
България 2014-2020 

Община Балчик/ 
Община Мангалия 

    

+ 

Подмяна на дограма на Художествена галерия 
град Добрич 

  Сп. Цел 4 130,00 
Проект „Красива 

България“  
Община град 

Добрич     
  

Текущи ремонти на религиозни храмове в 
община Генерал Тошево (8 църкви, 4 параклиса, 
4 джамии) 

  Сп. Цел 4 122,00 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
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Проект „СМР за обновяване на художествена 
галерия „Христо Градечлиев”, гр. Каварна, ул 
Ахелой №1” 

Ключов 
проект 21 

Сп. Цел 4 115,79 
Проект „Красива 

България“  
Община Каварна 

  
    

Ограничаване на заблатяването и подобряване 
на водообмена в защитените местности 
Шабленско и Дуранкулашко езеро чрез 
подводно косене на тръстика с 
многофункционална самоходна машина 

Ключов 
проект 22 

Сп. Цел 4 381,28 ПУДООС Община Шабла     + 

„Създаване на екологично и културно-
туристически продукт – Селищна могила 
„Големия остров”, с.Дуранкулак, община Шабла” 

Ключов 
проект 22 

Сп. Цел 4 315,71 ПРСР 2007-2013 Община Шабла       

„Естетизация, благоустрояване и социализация 
на терен – рибарско селище „Кария”, община 
Шабла” 

  Сп. Цел 4 283,81 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Община Шабла       

„Благоустрояване и подобряване на 
инфраструктурата на терен в полза на малка 
рибарска общност и развитието на туризма в 
с.Тюленово, община Шабла” 

  Сп. Цел 4 316,07 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Община Шабла       

"НАР Яйлата- античната врата на Добруджа"  
Ключов 

проект 21 
Сп. Цел 4 1744,63 ОПРР 2007-2013 Община Каварна       

„Модернизиране на туристически обект 
„Сентръл парк“ 

  Сп. Цел 4 34,98 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
„Екзит Каварна“ 

ЕООД 
      

„Нови възможности за екотуризъм – „Левана“   Сп. Цел 4 125,73 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Частен сектор       

„Каварна – богатствата на нашето природно и 
архитектурно наследство“ 

  Сп. Цел 4 58,18 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Сдружение 
„Каварна“ 
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„Насърчаване на предприемачеството в сектор 
„Туризъм“ и свързаните с него сектори чрез 
иновативен трансфер на знания и умения в 
областта на предприемачеството, въвеждането 
на информационни и комуникационни 
технологии“ 

  Сп. Цел 4 38,60 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 

Туристическо 
сдружение 

Каварна 
      

Подобряване на туристическите атракции и 
свързаните с тях инфраструктури на територията 
на Община Балчик  

  Сп. Цел 4 4876,51 ОПРР 2007-2013 Община Балчик       

Поддържане на паметниците на културата и 
обекти, представляващи туристически интерес на 
територията на селата Одринци, Ведрина, 
Ловчанци Житница, Ст. Караджа, Росеново, 
Плачи дол 

  Сп. Цел 4 5,97 Общински бюджет Община Добричка       

Основен ремонт на художествената галерия в 
град Балчик - 2014 г. 

  Сп. Цел 4 246,57 Общински бюджет Община Балчик       

Основен ремонт на художествената галерия в 
град Балчик - 2015 г. 

  Сп. Цел 4 74,90 Общински бюджет Община Балчик       

Основен ремонт на мелницата в град Балчик - 
2015 г. 

  Сп. Цел 4 78,96 Общински бюджет Община Балчик       

Основен ремонт на мелницата в град Балчик - 
2016 г. 

  Сп. Цел 4 4,38 Общински бюджет Община Балчик       

Основен ремонт на историческия музей в град 
Балчик 

  Сп. Цел 4 5,60 Общински бюджет Община Балчик       

Археологическо проучване на крепост Залдапа, с. 
Абрит 

  Сп. Цел 4 11,70 Общински бюджет 

Община Крушари/ 
Регионален 
исторически 

музей - Добрич       

„Изграждане на център за временни изложения 
с туристическа цел в община Крушари - 

  Сп. Цел 4 36,85 
ПРСР 2007-2013 

МИГ Тервел-Крушари 
Община Крушари   

  
  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  58 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

доставяне на мобилно оборудване” 

„Изграждане на два туристически 
информационни центъра в селата Крушари и 
Коритен“ 

  Сп. Цел 4 47,81 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 
    

  

Преустройство и пристройка на съществуващ 
обект за обществено хранене в къща за гости с 6 
места и ООХ "Механа" в УПИ I, кв. 40 по плана на 
с. Телериг, община Крушари 

  Сп. Цел 4 94,49 
ПРСР 2007-2013 

МИГ Тервел-Крушари 
Частен сектор 

      

Създаване на фуражен завод, ферми за 
отглеждане на свине и кланица на „Агро СИП“ в 
селата Дъбовик и Къпиново, община Генерал 
Тошево 

  Сп. Цел 3 25000,00 Частни инвестиции Агро СИП 

      

Изграждане на кравеферма в с. Красен от „Пол 
аграр кампъни“, община Генерал Тошево  

Сп. Цел 3 15000,00 Частни инвестиции 
„Пол аграр 
кампъни“       

Предприятие за преработка и замразяване на 
плодове и зеленчуци в гр.Генерал Тошево 

  Сп. Цел 3 2914,12 ПРСР 2014-2020 
"ПЕТРОВ-

АГРОПРОДУКТ" 
ООД       

Създаване на земеделско стопанство от млад 
земеделски производител в село Пчеларово, 
община Генерал Тошево 

  Сп. Цел 3 48,90 ПРСР 2014-2020 
ЗП Теодор 

Катранджиев 
      

Изграждане на склад за груб и концентриран 
фураж и закупуване на земеделска техника в с. 
Пленимир, община Генерал Тошево 

  Сп. Цел 3 1787,58 ПРСР 2014-2020 
"БИО МИЛК 

БЪЛГАРИЯ" ЕООД 
      

Финансирани проекти по мерки 112, 121 и 141 на 
ПРСР на територията на община Генерал Тошево 
за периода 2014-2016 г. 

  Сп. Цел 3 15612,32 ПРСР 2014-2020 Частен сектор 
      

МИГ Добричка, мярка 41121, 21 Проекти за 
закупуване на зем. техника, инвентар и машини 

  Сп. Цел 3 1584,38 ПРСР 2007-2013 Частен сектор 
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МИГ Добричка, мярка 41121, Проект за 
Закупуване на система за напояване чрез 
дъждуване и фотоволтаична система 

  Сп. Цел 3 13,46 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41121, Проект за 
Закупуване на земеделска техника и система за 
капково напояване 

  Сп. Цел 3 14,20 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41123, Доставка и монтаж 
на хладилни камери за съхранение и маркетинг 
на плодове 

  Сп. Цел 3 465,57 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41121, Проект „Създаване 
на сливови насаждения и закупуване на техника 
и оборудване за поддръжката им” 

  Сп. Цел 3 81,59 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41121, Закупуване на 
специализирана техника за отглеждане и косене 
на лавандула 

  Сп. Цел 3 41,73 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41311, Проект 
„Изграждане на Медена къща” 

  Сп. Цел 3 94,73 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41123, „Закупуване на 
земеделска техника за зеленчукопроизводство” 

  Сп. Цел 3 261,92 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41121, Проекти за 
изграждане на складове за съхранение на 
селскостопанска продукция 

  Сп. Цел 3 461,20 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41312, Преустройство на 
съществуващо жилище в "Къща за гости" в с. 
Батово; Изграждане на къща за гости в УПИ – 
VI32, кв. 1 по плана на с. Златия, общ. Добричка 

  Сп. Цел 3 239,35 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       

МИГ Добричка, мярка 41312, Изграждане на 
къща за гости в с. Дебрене 

  Сп. Цел 3 99,98 ПРСР 2007-2013 Частен сектор       
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  60 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

СЦ 3 Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез установяването на адекватни модели на териториално устройство, подобряване на 
екологичните условия, ефективно използване на механизмите за трансгранично и междурегионално сътрудничество” 

Приоритет 4. Подкрепа за интегрирано развитие на градовете и подобряване качеството на градската среда 

Интегриран проект за подобряване на водния 
сектор в град Добрич - фаза 1 

  Сп. Цел 5 114901,13 ОПОС 2014-2020 
Община град 

Добрич     
+ 

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

  Сп. Цел 5 600,00 ОПРР 2014-2020 
Община град 

Добрич 
    

+ 

Реконструкция и модернизация на 
Професионална гимназия по ветеринарна 
медицина "Проф. д-р Георги Павлов" град 
Добрич 

Ключов 
проект 15 

Сп. Цел 5 1299,95 ОПРР 2014-2020 
Община град 

Добрич 
    

+ 

BG04-02-03-001 "Енергийна ефективност в 
отоплителните инсталации на ДГ №10 
"Слънчице" и Комплекс за социални услуги в 
град Добрич" 

Ключов 
проект 15 

Сп. Цел 5 415,00 

Финансов механизъм 
на Европейското 

икономическо 
пространство и 

Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014 

г. 

Община град 
Добрич 

    

+ 

BG06-102 
„Младежки център Добрич – Вашето утре“ 

  Сп. Цел 5 2482,81 

Финансов механизъм 
на Европейското 

икономическо 
пространство и 

Норвежкия финансов 
механизъм 2009-2014 

г. 

Община град 
Добрич 

    

+ 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  61 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

„Обновена и модернизирана градска среда чрез 
реконструкция на градски парк „Св. Георги”  

Ключов 
проект 9 

Сп. Цел 5 9743,59 ОПРР 2007-2013 
Община град 

Добрич 
    

  

Енергийна ефективност на обществени сгради в 
гр. Генерал Тошево, област Добрич 

  Сп. Цел 5 2690,63 ОПРР 2014-2020 
Община Генерал 

Тошево 
    

+ 

„Енергийно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради, с адрес - ж.к. "Александър 
Димитров" бл. 2, ж.к. "Александър Димитров" бл. 
4, ул. "Опълченска" № 26, гр. Генерал Тошево” 

  Сп. Цел 5 1281,08 ОПРР 2014-2020 
Община Генерал 

Тошево 
    

+ 

Енергийно обновяване на многофамилни 
жилищни сгради, с адрес - ул."Патриарх 
Евтимий" №2, ул."Васил Априлов"6 и ул."Васил 
Априлов"№27, гр. Генерал Тошево 

  Сп. Цел 5 1128,17 ОПРР 2014-2020 
Община Генерал 

Тошево 
    

+ 

„ Многофамилна жилищна сграда Ж.К.” 
Александър Димитров” – бл.1 във връзка с 
реализиране на Национална програма за 
енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради” 

  Сп. Цел 5 489,64 

Национална 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради в 
Република България 

Община Генерал 
Тошево 

      

Конструктивно усилване и обновяване на сграда 
за административно обслужване по ул. Васил 
Априлов" 7, гр. Генерал Тошево 

  Сп. Цел 5 244,45 
Проект „Красива 

България”  
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонт тротоар ул."Асен Златаров" гр. Генерал 
Тошево; Ремонт тротоари ОДЗ "Пролет" 
гр.Ген.Тошево 

  Сп. Цел 5 28,09 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  62 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Благоустройство на общоградски и вътрешно – 
квартални пространства; Реконструкция на 
централен градски площад на град Генерал 
Тошево 

  Сп. Цел 5 3211,41 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Генерал 
Тошево 

      

Реконструкция и рехабилитация на алейна 
мрежа в Градски парк – Генерал Тошево 

  Сп. Цел 5 173,52 Централен бюджет 
Община Генерал 

Тошево       

Обновяване и оборудване на Медицински 
център- Генерал Тошево  

  Сп. Цел 5 785,13 ОПРР 2007-2013 
Община Генерал 

Тошево       

Приоритет 5. Подобряване качеството на живот в селските райони 

Шосировка  и асфалтиране на улици в 
с.Ломница, Одърци, Ловчанци, Сливенци, 
Божурово, Енево, Подслон, Дряновец 

  Сп. Цел 6 254,50 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка 
      

Рехабилитация на общинска пътна мрежа на 
територията на община Добричка – текущи 
ремонти 

  Сп. Цел 6 271,00 Общински бюджет Община Добричка 
      

Ремонт улици шосировки и асфалтиране – 
Батово, Плачи дол, П.Свещарово, Попгригорово, 
Приморци, Паскалево, П.Минково, Пчелник, 
П.Иваново, Стефан Караджа, Хитово, Царевец, 
Ф.Дянково, Богдан, Камен, Лясково, Алцек, 
Ведрина, Г.Колево, Дончево, Златия, Карапелит, 
Котленци, Методиево, Одринци, Опанец, 
П.Минково, Пчелник, Славеево, Стожер, Бдинци, 
Бенковски, Бранище, Воднянци, Дебрене, 
Дончево, Житница, Ловчанци, Миладиновци, 
Овчарово, Орл. могила 

  Сп. Цел 6 857,85 Общински бюджет Община Добричка 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  63 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Изграждане на ограничители на скоростта в 
селищата Алцек, Батово, Долина, Козлодуйци, 
Котленци, Одринци, Попгригорово, Паскалево, 
Победа, Самуилово, П.Свещарава, Славеево, 
Стефаново, Царевец, Хитово 

  Сп. Цел 6 79,40 Общински бюджет Община Добричка 

      

Проектиране за »Благоустрояване и 
рехабилитация на улици» в община Добричка 

  Сп. Цел 6 3,84 Общински бюджет Община Добричка 
      

Рехабилитация на общинска пътна мрежа на 
територията на община Добричка – капиталова 
програма 

  Сп. Цел 6 945,51 Общински бюджет Община Добричка 
      

Благоустройство и рехабилитация на улици в 
с.Бенковски 

  Сп. Цел 6 499,90 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Добричка 

      

Благоустройство и рехабилитация на улици в 
населените места на община Добричка – Стожер, 
Плачи дол, Паскалево, Смолница, Козлодуйци и 
Одринци 

  Сп. Цел 6 950,00 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Добричка 

      

Закупуване на водопроводни тръби за селата 
с.Бдинци, Вратарите и Владимирово и ремонт на 
водопровод в с.Житница 

  Сп. Цел 6 61,52 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка 
      

Монтиран трафопост МТТ   Сп. Цел 6 22,70 Общински бюджет Община Добричка 
      

Корекция на река Суха от опашката на 
микроязовир „Златия1” до 500 м от язовирната 
стена на язовир „Одринци”  - 1ви етап 

  Сп. Цел 6 699,76 Централен бюджет Община Добричка 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  64 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Реконструкция отводнителен канал с. Ведрина   Сп. Цел 6 4,14 Общински бюджет Община Добричка 
      

Ремонт на естествени чешми в  с. Бенковски, 
Ведрина, Воднянци, Камен, Котленци,  Подслон, 
П.Минково, Приморци, Тянево, Черна и 
кладенец с.Орл. могила и Росеново 

  Сп. Цел 6 41,19 Общински бюджет Община Добричка 

      

Водостоци в с. Опанец, Славеево , Кръгулево - 
проектиране 

  Сп. Цел 6 22,52 Общински бюджет Община Добричка 
      

Водостоци в с. Драганово, Ловчанци, Ново 
Ботево, Попгригорово, П.Минково, Черна 

  Сп. Цел 6 24,85 Общински бюджет Община Добричка 
      

Ремонт на училища в с. Житница, Паскалево, 
Плачи Дол, Смолница, Стожер, Черна , Батово, 
Ловчанци, Бенковски, Божурово, Лясково, 
Победа, Ст. Караджа 

  Сп. Цел 6 368,28 Общински бюджет Община Добричка 

      

Ремонт на детски градини в с. Алцек, Бенковски, 
Божурово, Ведрина, Долина, Дончево, 
Карапелит, Котленци, Ловчанци, Ломница, 
Лясково, Одърци, Овчарово, Паскалево, Плачи 
дол, Победа, Подслон, Пчелино, Сливенци, 
Смолница, Стефан Караджа, Стожер, Ф.Дянково, 
Черна 

  Сп. Цел 6 166,15 Общински бюджет Община Добричка 

      

Ремонт на читалищни сгради в с. Златия, 
Карапелит, М.Смолница, Росеново, Свобода, 
Смолница 

  Сп. Цел 6 127,07 Общински бюджет Община Добричка 
      

Ремонт на читалищни сгради в с.Бдинци, 
Божурово, Добрево, Житница, Камен, 
Козлодуйци, Ломница, Паскалево, Медово, 
Славеево, П.Иваново, Стафан Караджа, Тянево, 
Ф.Дянково, Царевец, Черна - текущи ремонти 

  Сп. Цел 6 88,23 Общински бюджет Община Добричка 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  65 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Ремонт и обновяване на Клубове на пенсионера 
в с. Владимирово, Козлодуйци, Ломница, 
Одринци, П.Свещарово, Прилеп, Пчелник, 
Сливенци, Смолница 

  Сп. Цел 6 65,08 Общински бюджет Община Добричка 

      

МИГ Добричка, мярка 41322, Проект за 
изграждане на детски площадки и ландшафтно 
оформление на парково пространство в селата  
Плачи дол, Бенковски 

  Сп. Цел 6 70,67 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 

      

МИГ Добричка, мярка 41322, „Благоустрояване 
на парковото пространство в селата Ловчанци и 
Ф.Дянково” 

  Сп. Цел 6 173,27 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 41322, „Благоустрояване 
на парковото пространство в селата Стефан 
Караджа и Паскалево” 

  Сп. Цел 6 118,95 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

„Благоустрояване на парковото пространство в 
селата Ведрина и Бранище” 

  Сп. Цел 6 145,38 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 41323, „Зелената хубост на 
Одринци” НЧ "Възраждане - 1941 г." 

  Сп. Цел 6 14,51 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 4132, Чрез спорт – по-
здрави и енергични в община Добричка - 
спортна площадка в с.Стожер 

  Сп. Цел 6 92,49 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 41322, Изграждане на 
детски площадки и ландшафтно оформление на 
парково пространство в селата – Божурово и 
Стефаново 

  Сп. Цел 6 63,89 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 

      

МИГ Добричка, мярка 41322, Изграждане на 
детски площадки и ландшафтно оформление на 
парково пространство в селата – Одърци, 
Дончево, Смолница 

  Сп. Цел 6 106,08 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  66 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

МИГ Добричка, мярка 41321, Реиновиране на 
спортна площадка в с. Победа 

  Сп. Цел 6 206,22 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 41321, „Реиновиране на 
спортна площадка в с.Карапелит” 

  Сп. Цел 6 286,47 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

МИГ Добричка, мярка 41321, Подобряване на 
център за социални услуги ДВД-Опанец 

  Сп. Цел 6 115,25 ПРСР 2007-2013 Община Добричка 
      

Благоустрояване пред кметства и читалища в 
с.Бранище,Тянево, Свобода, парници с.Долина, 
свещен камък с. Ф.Дянково, парапети и тротоар 
с.Победа и пешеходна пътека с.Сливенци, 
тротоар в с. Бранище и Владимирово 

  Сп. Цел 6 56,28 Общински бюджет Община Добричка 

      

Автоспирка с. Орлова могила   Сп. Цел 6 1,18 Общински бюджет Община Добричка 
      

Улично осветление с. Овчарово   Сп. Цел 6 7,48 Общински бюджет Община Добричка 
      

Ремонт Здравни служби в с. Батово, Божурово, 
Карапелит, Овчарово, Одърци, Победа 

  Сп. Цел 6 36,45 Общински бюджет Община Добричка       

Ремонт сгради социални патронажи в 
с.Божурово, Ведрина, Дончево, Житница, 
Овчарово, Паскалево, Стожер и ДВХД с.Опанец 

  Сп. Цел 6 47,24 Общински бюджет Община Добричка   
    

Разкрити 6 здравни кабинети и 6 работни места в 
ОУ в с. Батово, Хитово, Карапелит, Стожер, 
Победа и Житница 

  Сп. Цел 6 55,49 Централен бюджет Община Добричка   
    

Шосировка и асфалтиране на улици в селата 
Крагулево, Ломница, Божурово, Бранище, 
Ф.Дянково, Владимирово, Медово, Воднянци, 
Енево, Подслон, Дончево, Смолница 

  Сп. Цел 6 619,54 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     

  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  67 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Ремонт на шосировки и асфалтиране на улици в 
селата Бенковски, Ведрина, Стефан Караджа, 
Бдинци, Г.Колево, Долина, Златия,, 
Миладиновци, Орлова могила, Победа, 
Попгригорово, Приморци, Пчелник, Свобода, 
Тянево, П.Гешаново, Богдан, Драганово, 
Овчарово, Дебрене, Самуилово, Камен, Батово 

  Сп. Цел 6 362,68 Общински бюджет Община Добричка     

  

Изграждане на нови ограничители на скоростта в 
населени места – Божурово, Златия, Карапелит, 
Одърци, Опанец, П.Минково, Росеново, 
Смолница, Черна, Методиево, Миладиновци, 
Победа и Стефаново 

  Сп. Цел 6 52,00 Общински бюджет Община Добричка     

  

МИГ Добричка, мярка 41321, 
Ремонт/рехабилитация/ на част от уличната 
мрежа в населените места на територията на 
община Добричка – селата Ломница, Лясково, 
Одринци, Победа, Царевец 

  Сп. Цел 6 63,89 ПРСР 2007-2013 Община Добричка     

  

Основен ремонт на участъци от 12  общински 
пътя DOB1104, DOB1095, DOB2176, DOB1199, 
DOB1108, DOB2110, DOB3101, DOB3093, 
DOB2100, DOB1071, DOB 2109, DOB 3111 

Ключов 
проект 10 
/частично 

изпълнение/ 

Сп. Цел 6 580,30 Централен бюджет Община Добричка     

  

Ремонт и текущо поддържане на 4 общински 
пътя DOB3097, DOB3124, DOB3115, DOB3092 

  Сп. Цел 6 50,00 Общински бюджет Община Добричка     
  

Изграждане и подмяна на водопроводи в селата 
Овчарово, Карапелит, Приморци 

  Сп. Цел 6 20,39 Общински бюджет Община Добричка     
  

Ремонт на отводнителни канавки, дерета и 
водостоци в Плачи дол, Житница, Врачанци, 
Богдан, , Миладиновци-Ловчанци, Овчарово, 
Карапелит, Паскалево, Бенковски, Драганово 

  Сп. Цел 6 114,41 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     

  

Изграждане и ремонт естествени чешми -   Сп. Цел 6 16,60 Централен бюджет/ Община Добричка       



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  68 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

П.Минково, Дряновец, Опанец Общински бюджет 

Текущи ремонти на обществени сгради в селата, 
Овчарово, Вратарите, Козлодуйци, Методиево, 
Миладиновци, П.Свещарово, Пчелник, Царевец, 
Алцек, Подслон, Ломница, с.Смолница, с.Стожер 
и Административна сграда и гаражи община 
Добричка 

  Сп. Цел 6 121,88 Общински бюджет Община Добричка     

  

Основни ремонти на ЦДГ в Долина, Лясково, 
Паскалево, Царевец, Черна 

  Сп. Цел 6 64,49 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Текущи ремонти на ЦДГ в Владимирово, 
Воднянци, Ф.Дянково, Овчарово, Ломница, 
Божурово, Бранище, Алцек, Житница, Котленци, 
Ловчанци, Плачи дол, Победа, Росеново, 
Сливенци 

  Сп. Цел 6 86,12 Общински бюджет Община Добричка     

  

Основни ремонти в сгради на училища в Лясково, 
Паскалево, Житница, Ловчанци, Смолница, 
Хитово, Победа, Батово, Стефаново, Карапелит 

  Сп. Цел 6 214,20 Общински бюджет Община Добричка     
  

Ремонт на сгради на читалища в с. Медово, 
Одринци, Пчелино, Врачанци, Овчарово, Стефан 
Караджа, Бдинци, Добрево, Златия, Камен, 
Лясково, М.Смолница, Одърци, Свобода, 
Славеево, Смолница, Ф.Дянково, Ловчанци, 
Ломница 

  Сп. Цел 6 167,27 Общински бюджет Община Добричка     

  

Ремонт и обновяване на клубове  на пенсионера 
в селата Владимирово, Божурово, Котленци, 
Ловчанци, Одринци, Плачи дол 

  Сп. Цел 6 40,26 Общински бюджет Община Добричка     
  

Изграждане на свободна интернет зона Wi-Fi в 
основните училища в селата Победа, Ловчанци и 
Паскалево 

  Сп. Цел 6 10,00 Централен бюджет Община Добричка     
  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  69 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Ремонтни дейности на общинските сгради, 
ползващи се от лекарски практики в селата 
Божурово, Ловчанци, Победа, Бенковски, 
Владимирово, Карапелит, Житница 

  Сп. Цел 6 45,22 Общински бюджет Община Добричка     

  

Ремонтни дейности на сгради на домашен 
социален патронаж в селата Овчарово, Стефан 
Караджа, Карапелит, Паскалево, Смолница, 
Стожер, Житница 

  Сп. Цел 6 23,41 Общински бюджет Община Добричка     

  

Асфалтиране и шосировка на улици в селата: 
Алцек, Батово,Бенковски,Божурово, Бранище, Г. 
Колево, Дебрене, Добрево, Долина, Дончево, 
Драганово, Енево, Златия, Камен, Ломница, 
Орлова могила, Паскалево, Плачи дол, Подслон, 
П. Иваново, П. Минково, П. Свещарово, 
Попгригорово, Приморци, Пчелино, Самуилово, 
Свобода, Стожер, Царевец, Победа, Овчарово 

  Сп. Цел 6 763,45 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     

  

Асфалтиране и шосировка на улици в селата: 
Бдинци, Богдан , Владимирово, Котленци, 
Методиево, Одърци, Пчелник , Росеново, Ст. 
Караджа, Тянево 

  Сп. Цел 6 161,13 Общински бюджет Община Добричка     

  

Изграждане на нови ограничители на скоростта в 
населени места – Славеево, Ст. Караджа, 
Житница и Ломница – 6бр. 

  Сп. Цел 6 13,00 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Възстановяване на ограничители на скоростта в 
населените места: Козлодуйци, Владимирово, Ф. 
Дянково, Овчарово 

  Сп. Цел 6 16,00 Централен бюджет Община Добричка     
  

Реконструкция и рехабилитация на общинските 
пътища DOB2176, DOB3103, DOB2100, DOB2072, 
DOB3090,DOB2073, DOB2116, DOB3106, DO3111 

Ключов 
проект 11 
/частично 

изпълнение/ 

Сп. Цел 6 390,00 Централен бюджет Община Добричка     

  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  70 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Изграждане и подмяна на водопровод в село 
Карапелит и закупуване на тръби в селата: 
Лясково и Методиево 

  Сп. Цел 6 46,75 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонт на водостоци Одърци, Опанец , Свобода, 
DOB 3098 – на път Козлодуйци - Росеново 

  Сп. Цел 6 49,92 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонт естествени чешми в селата: Козлодуйци, 
Кръгулево, Миладиновци 

  Сп. Цел 6 10,37 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонти в училищата: Божурово, Дончево, 
Карапелит, Ловчанци, Ф. Дянково. 

  Сп. Цел 6 85,65 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Основни ремонти на обществени сгради в 
селата:Воднянци, Долина, Камен, Ловчанци, 
Победа, Подлон, Сливенци, Смолница, Ф. 
Дянково, Автоработилница и гаражи община 
Добричка, Ломница, Златия 

  Сп. Цел 6 115,52 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     

  

Текущи ремонти на обществени сгради в 
селата:Божурово, Енево, Лясково, Овчарово, 
Плачи дол, Попгригорово, Свобода, Стожер, 
Черна 

  Сп. Цел 6 23,46 Общински бюджет Община Добричка     

  

Ремонт на детски градини в селата : Врачанци, 
Ловчанци, Владимирово, Карапелит 

  Сп. Цел 6 53,59 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонт на читалищни сгради в селата:  Бдинци, 
Божурово, Ведрина, Житница, Ломница, Одърци, 
Черна, Ст. Караджа 

  Сп. Цел 6 99,04 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонт и обновяване на клубове на пенсионера 
и младежки клубове в Одринци, Хитово, Победа 

  Сп. Цел 6 28,67 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Адаптиране на обществени сгради за достъп на 
хора с увреждания 

  Сп. Цел 6 2,69 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Реконструиране, ландшафтно оформление и 
поддържане на паркове и градинки в селата 
Вратарите, Козлодуйци  и Бенковски 

  Сп. Цел 6 17,11 Общински бюджет Община Добричка     
  



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  71 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Благоустрояване на общински имоти в 
селата:Плачи дол, Победа, Стефаново, Славеево 

  Сп. Цел 6 57,38 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     
  

Ремонт на улично осветление в селата  
Паскалево, Царевец 

  Сп. Цел 6 8,35 Общински бюджет Община Добричка     
  

Ремонтни дейности на общинските сгради, 
ползващи се от лекарските практики в селата: 
Хитово, Ловчанци, Божурово, Батово, Победа, 
Житница, Овчарово, Карапелит и кабинети в 
училищата: Стефаново, Овчарово, Ловчанци 

  Сп. Цел 6 78,12 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Добричка     

  

Ремонтни дейности на домашен социален 
патронаж в селата Овчарово и Ведрина 

  Сп. Цел 6 15,03 Общински бюджет Община Добричка     
  

Мрежа на черноморските общини в 
трансграничния регион 

  Сп. Цел 6 505,43 
Програма INTERREG V 

- A Румъния - 
България 2014-2020 

Община Балчик/ 
Община Ефория 

    
+ 

Основен ремонт на социални обекти   Сп. Цел 6 336,90 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Балчик 
      

Основен ремонт улици в село Ляхово   Сп. Цел 6 3,71 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на СОУ "Христо Ботев"   Сп. Цел 6 223,19 Общински бюджет Община Балчик 
      

Рехабилитация на пътен участък км 10 + 100 до 
км 17 + 800 /Дропла-Сенокос/ от път IV -29608 

  Сп. Цел 6 3659,48 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Балчик 

      

Основен ремонт на административни сгради - 
2015 г. 

  Сп. Цел 6 75,63 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Балчик 
      

Благоустрояване/ реконструкция/ 
рехабилитация/ изготвяне на инвестиционни 
проекти на общинска пътна и улична мрежа и 

Ключов 
проект 4 

Сп. Цел 6 16,87 Общински бюджет Община Балчик 
      



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  72 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

междублокови пространства -2015 г. 

Благоустрояване/ реконструкция/ 
рехабилитация/ изготвяне на инвестиционни 
проекти на общинска пътна и улична мрежа и 
междублокови пространства - 2016 г. 

Ключов 
проект 4 

Сп. Цел 6 569,67 Общински бюджет Община Балчик 

      

Основен ремонт на улици с туристическо 
значение в община Балчик 

Ключов 
проект 4 

Сп. Цел 6 41,42 Общински бюджет Община Балчик 
      

Рехабилитация на ВиК мрежа в село Оброчище   Сп. Цел 6 20,16 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на стадиона в гр. Балчик - 2014 г.   Сп. Цел 6 603,63 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на стадиона в гр. Балчик - 2015 г.   Сп. Цел 6 484,79 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на стадиона в гр. Балчик - 2016 г.   Сп. Цел 6 202,50 Общински бюджет Община Балчик 
      

Кабелна линия и БКТП за захранване на стадион 
в гр. Балчик 

  Сп. Цел 6 88,72 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 2009-/-III-
902 с. Оброчище - с. Кремена/-с. Рогачево 

  Сп. Цел 6 50,85 Централен бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 2001-DOB 
1107 с. Храброво - с. Бобовец/-с. Ляхово 

  Сп. Цел 6 273,15 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Балчик 
      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 1107 - 
/Добрич - Батово/ - Одърци - граница община 
(Добрич - Балчик) - Храброво - Бобовец - 
Стражица - /DOB 2004/ 

  Сп. Цел 6 54,22 Централен бюджет Община Балчик 

      

Основен ремонт на пътна мрежа - Отсечка от 
претоварна станция за ТБО до главен път I-9 

  Сп. Цел 6 176,23 Централен бюджет Община Балчик 
      



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
към 31.12.2016 г. 

 

  
  
   
„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  73 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 3160 - 
/DOB 1149, Топола - Балчик - граница община 
(Каварна - Балчик) - к.к. Тузлата - DOB 1149 

  Сп. Цел 6 20,35 Централен бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 3016 - /II-
27/ Балчик - Помпена станция 

  Сп. Цел 6 22,48 Централен бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 1149 - /I-
9, Каварна - Балчик/ - Топола - м. Икантълъка - 
граница община (Каварна - Балчик) - м. Тулата - 
Балчик - Албена /I-9/ 

  Сп. Цел 6 7,92 Централен бюджет Община Балчик 

      

Основен ремонт на пътна мрежа - DOB 3008 - 
/DOB 2142, Гурково - Царичино/ - Брястово 

  Сп. Цел 6 32,90 Централен бюджет Община Балчик 
      

„Ремонт на сграда (бивше училище) за нуждите 
на кметство с. Стражица, Община Балчик 

  Сп. Цел 6 49,93 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на административна сграда на 
ул. "Петър Берон" 1а 

  Сп. Цел 6 49,88 Общински бюджет Община Балчик 
      

„Ремонт на каменни стълбища и подпорна стена 
в гр. Балчик” 

  Сп. Цел 6 28,55 Общински бюджет Община Балчик 
      

„Ремонт на ОДЗ№2 „Знаме на мира”   Сп. Цел 6 119,02 Общински бюджет Община Балчик 
      

„Ремонт на физкултурен салон на ОУ „Кирил и 
Методий” 

  Сп. Цел 6 101,22 Общински бюджет Община Балчик 
      

Основен ремонт на СУ "Хр. Смирненски", с. 
Оброчище 

  Сп. Цел 6 17,18 Общински бюджет Община Балчик 
      

„Ремонт на сграда находяща се на ул. „Петър 
Берон” 4А” 

  Сп. Цел 6 32,21 Общински бюджет Община Балчик 
      

Ремонт на 3 броя тоалетни в СОУ Христо Ботев   Сп. Цел 6 29,77 Общински бюджет Община Балчик 
      



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  74 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Инженеринг във връзка с реализацията на 
Националната програма за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради 
на територията на община Балчик 

  Сп. Цел 6 1137,71 

Национална 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради в 
Република България 

Община Балчик 

    

+ 

Преустройство, ремонт и инсталации на част от 
сградата на МБАЛ – Балчик за оборудване със 
специализирана апаратура 

  Сп. Цел 6 3467,14 ОПРР 2007-2013 Община Балчик 

      

Основен ремонт покрив МБАЛ   Сп. Цел 6 33,09 Общински бюджет Община Балчик       

Аварийно укрепване на ул. "Г. Бенковски" в гр. 
Балчик 

  Сп. Цел 6 333,12 Фонд "Солидарност" Община Балчик 
      

Ремонт на път DOB 1122 Пчеларово  - Житен – 
Красен от км. 24+100 до км. 26+100 

  Сп. Цел 6 249,47 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Монтаж на хидравличен подемник за 
осигуряване на достъпна среда в сграда за 
обществено обслужване. гр. Генерал Тошево, ул. 
"В. Априлов" №8 

  Сп. Цел 6 77,90 
Проект „Красива 

България”  
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонтирани  5 сгради на Народни читалища   Сп. Цел 6 63,39 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево       

Изкърпване улица и ремонт мост кв Пастир; 
Основен ремонт трошенокаменна настилка по  
ул.Четвърта с.Йовково; Ремонт трошенокаменна 
настилка с.Люляково; Рехабилитация  улици 
гр.Генерал Тошево 

  Сп. Цел 6 281,58 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 

      



 

Доклад относно резултатите от извършена междинна оценка за изпълнението на 
Областна стратегия за развитие на област Добрич 2014-2020 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  75 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

"Ремонт на  път  DOВ 3038/ ІІІ - 2903 / Красен- 
Росен - Краище от км. 2+300 до км. 3+000” 
"Ремонт на  път  DOВ 3039/ ІІІ - 2904, Кардам - 
Спасово / - Чернооково от км 0+000 до км. 
1+200” 
"Ремонт на  път  DOВ 3045/ ІІІ -  296, Ген.Тошево - 
Преселенци /  - Писарово  от км.0+000км. до км. 
3+500” 
„Ремонт на път DOB3044/ ІІ - 29  Кардам - 
границата Румъния/  - Йовково от км.0+000 до 
км.2+000” 
„Ремонт на път DOB3050/ ІІІ - 9701/ Малина - 
гробищен парк от км.0+000 до км.0+500” 
"Ремонт на  местен път  DOВ 3040/ 3038 Красен- 
Росен/ яз.Дрян” 

  Сп. Цел 6 341,19 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 

      

Ремонт на  път  DOВ 3030/ DOB 1122 Пчеларово - 
Житен/с.Зограф от 0+000км. до км. 0+300км. 

  Сп. Цел 6 70,00 
Общински бюджет 
Частна инвестиция 

Община Генерал 
Тошево/ 

АС "ЕООД"       

„Рехабилитация/модернизация на пътища в 
Негру Вода и Генерал Тошево” 

  Сп. Цел 6 1175,94 

Програма 
Трансгранично 
сътрудничество 

Румъния – България 
2007 – 2013 

Община Генерал 
Тошево/ 

Община Негру 
Вода 

      

Рехабилитирана общинска пътна мрежа    Сп. Цел 6 275,65 Централен бюджет 
Община Генерал 

Тошево       

Рехабилитация на път с. Преселенци – с. Сърнено   Сп. Цел 6 3500,00 Централен бюджет 
Община Генерал 

Тошево       

Рехабилитирани улици в селата Градини, 
Бежаново, Красен, Преселенци, Люляково, 
Кардам и Капиново.  

  Сп. Цел 6 153,58 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  76 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Рехабилитация на улица с.Капиново , отклонение 
от път III -2903  Генерал Тошево - Красен - 
Росица, участък от ОК 33 до ОК 46  

  Сп. Цел 6 40,00 
Общински бюджет 
Частна инвестиция 

Община Генерал 
Тошево/ 

Белдас "ООД" 
  

  
  

Рехабилитирани  и изградени  нови тротоари в 
гр. Генерал Тошево и в селата Люляково, Спасово 
и Йовково 

  Сп. Цел 6 76,42 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

„Изграждане на изкуствени неравности  по 
общинската и републиканска пътна мрежа на 
територията на Община Генерал Тошево” 

  Сп. Цел 6 62,57 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Рехабилитация на пътно отклонение /II-
29Добрич - Ген-Тошево - Кардам/ - Птицеферма 
Генерал Тошево 

  Сп. Цел 6 75,42 
Общински бюджет 
Частна инвестиция 

Община Генерал 
Тошево/ 
АгриСС       

Рехабилитация на водопровод Великово – 
Средина и на водопроводна мрежа в с. 
Люляково, Кардам, Балканци 

  Сп. Цел 6 111,00 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонт сгради на кметства в 30 населени места в 
община Ген.Тошево 

  Сп. Цел 6 352,91 Централен бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонти на гробищни паркове   Сп. Цел 6 120,93 Централен бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонт и саниране сградите на образователни 
институции - капиталова програма 

  Сп. Цел 6 164,87 
Централен бюджет/ 
Общински бюджет 

Община Генерал 
Тошево 

      

Ремонт и саниране сградите на образователни 
институции - проект 

  Сп. Цел 6 255,51 
Проект “Красива 

България“ 
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонт на Здравни служби в селата Василево и 
Спасово 

  Сп. Цел 6 19,93 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Ремонт на пенсионерски клубове   Сп. Цел 6 99,37 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Изграждане на детска и спортна площадка   Сп. Цел 6 44,58 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  77 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Изграждане на детски площадки в гр. Генерал 
Тошево, с. Кардам, с. Спасово, с. Василево, с. 
Присад и с. Люляково  

  Сп. Цел 6 96,68 Общински бюджет 
Община Генерал 

Тошево 
      

Проекти за Възстановяване на зони за отдих и 
изграждане на детски площадки в две училища в 
селата Победа и Стефаново и две детски градини 
в селата Стожер и Смолница 

  Сп. Цел 6 19,83 ПУДООС Община Добричка 

      

Проекти за възстановяване на зони за спорт и 
изграждане на спортни площадки 

  Сп. Цел 6 19,92 ПУДООС Община Добричка 
      

Националната Кампания „Чиста Околна Среда“ - 
„Обичам природата - И аз участвам“ - Изградена 
нова детска площадка в градски парк Каварна 

  Сп. Цел 6 10,00 МОСВ Община Каварна 
      

Проектиране и изграждане на изпъкнали 
изкуствени неравности от асфалтобетон върху 
улици в гр. Каварна 

  Сп. Цел 6 40,89 Общински бюджет Община Каварна 

      

„Облагородяване на крайбрежна зона“ гр. 
Каварна 

  Сп. Цел 6 56,71 Общински бюджет Община Каварна 
    

+ 

„Повишаване на привлекателността на 
територията на рибарската област чрез ремонт и 
реконструкция на съществуващ покрив на 
Народно читалище „Съгласие“ гр. Каварна“ 

  Сп. Цел 6 241,50 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Община Каварна 

      

„Уникално наследство“ на Народно читалище 
„Искра-1923“ 

  Сп. Цел 6 28,19 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Община Каварна 

      

"Втора фаза на проект "Разширение и 
реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и 
доизграждане на канализационната мрежа и 
реконструкция на водопроводната мрежа на 
град Тервел" 

  Сп. Цел 6 6199,97 ОПОС 2014-2020 Община Тервел 

    

+ 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  78 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Инженеринг за изпълнение на ЕСМ на бл.2 в 
ЖК“Изгрев“ на гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 918,57 

Национална 
програма за 
енергийна 

ефективност на 
многофамилни 

жилищни сгради в 
Република България 

Община Тервел 

      

Инженеринг за изпълнение на ЕСМ на бл.4 в 
ЖК“Изгрев“ на гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 327,66 НПЕЕМЖС Община Тервел 
      

Инженеринг за изпълнение на ЕСМ на бл.5 в 
ЖК“Изгрев“ на гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 574,37 НПЕЕМЖС Община Тервел 
      

Инженеринг за изпълнение на ЕСМ на бл.11 в 
ЖК"Изгрев“ на гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 556,36 НПЕЕМЖС Община Тервел 
      

Цялостен ремонт на актови зали на СУ “Йордан 
Йовков“ 

  Сп. Цел 6 52,21 
Проект “Красива 

България“ 
Община Тервел 

      

Достъпна среда за общински музей в гр.Тервел   Сп. Цел 6 10,27 
Проект “Красива 

България“ 
Община Тервел 

      

Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в 
Медицински център  

  Сп. Цел 6 734,80 ОПРР 2007-2013 Община Тервел 
      

Основен ремонт на кметство с. Кочмар   Сп. Цел 6 4,99 Централен бюджет Община Тервел       

Обзавеждане и оборудване на Медицински 
център гр. Тервел 

  Сп. Цел 6 13,50 Централен бюджет Община Тервел 
      

Основен ремонт на ЦДГ 2 - гр.Тервел   Сп. Цел 6 23,01 Централен бюджет Община Тервел 
      

Основен ремонт на амбулатория и лекарски 
кабинети 

  Сп. Цел 6 39,03 Централен бюджет Община Тервел 
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„Институт за управление на програми и проекти“ ООД  79 
 

Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Възстановяване на улично осветление с. Орляк - 
централна част 

  Сп. Цел 6 7,55 Централен бюджет Община Тервел 
      

Вертикална планировка на читалище с. Зърнево   Сп. Цел 6 12,00 Централен бюджет Община Тервел 
      

Основен ремонт на читалище с. Коларци   Сп. Цел 6 36,25 Централен бюджет Община Тервел 
      

Основен ремонт на читалище с. Балик   Сп. Цел 6 10,37 Централен бюджет Община Тервел 
      

Ремонт общински път Жегларци - Бенковски   Сп. Цел 6 96,00 Централен бюджет Община Тервел 
      

Ремонт общински път Кладенци - Главанци   Сп. Цел 6 145,70 Централен бюджет Община Тервел 
      

Ремонтни дейности читалище с. Жегларци   Сп. Цел 6 1,79 Централен бюджет Община Тервел 
      

Закупуване на метални конструкции за общински 
пазари и автоспирка 

  Сп. Цел 6 21,48 Централен бюджет Община Тервел 
      

Проектиране на пътни обекти - рехабилитация на 
улица I ва - с.Безмер, рехабилитация на път 
Жегларци - Бенковски, актуализация на работен 
проект за път Безмер- Гуслар - граница обл. 
Силистра 

  Сп. Цел 6 4,80 Централен бюджет Община Тервел 

      

Изготвяне на технически проект за 
рехабилитация на общински път с участък 
DOB2191 /III - 7102 - Мали извор - Божан / - Поп 
Груево 

  Сп. Цел 6 15,97 Общински бюджет Община Тервел 
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Проект 
Съответствие 

с ключов 
проект от ОСР 

Принос към 
Специфична 

цел 

Бюджет 
/хил. лв./ 

Източник на 
финансиране 

Бенефициент / 
Партньор 

Период на 
изпълнение 

14 15 16 

Рехабилитация на градската среда в гр. Тервел   Сп. Цел 6 1214,27 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Тервел 

      

Рехабилитация на ул. 9 - а и 2- ра в. с. Жегларци   Сп. Цел 6 250,00 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Тервел 

      

Изграждане на медицински кабинети в две 
средищни села в община Тервел - с.Н.Камена и с. 
Коларци 

  Сп. Цел 6 30,68 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Тервел 

      

Рехабилитация на ул. 10 - а и 13- та в. с. Зърнево   Сп. Цел 6 300,00 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Тервел   

    

Изграждане център за социални услуги в с. Нова 
Камена - допълнително възникнали СМР 

  Сп. Цел 6 43,48 Централен бюджет Община Тервел   
    

Строителни работи за подобряване на 
експлоатационната годност на обслужващи 
улици в кв."Изгрев" - гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 79,19 Централен бюджет Община Тервел   
    

Вертикална планировка на кв. „Изгрев" - 
гр.Тервел 

  Сп. Цел 6 72,37 Централен бюджет Община Тервел   
    

Осъществяване на авторски надзор при 
рехабилитация на водопровод с. Безмер 

  Сп. Цел 6 5,00 Централен бюджет Община Тервел   
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Основен Ремонт на естествен водоизточник с. 
Сърнец 

  Сп. Цел 6 4,80 Централен бюджет Община Тервел   
    

Изграждане на клуб в кв."Север" -1 етап   Сп. Цел 6 18,88 Централен бюджет Община Тервел   
    

Основен ремонт на читалище с. Градница   Сп. Цел 6 30,00 Централен бюджет Община Тервел   
    

Проектиране на пътни обекти - рехабилитация на 
улица „Първа" с.Безмер, рехабилитация на път 
Жегларци - Бенковски, улица „Шеста" от ОК 78 ÷ 
ОК 5 и улица „Втора" от ОК 5÷ОК 23 с.Нова 
Камена 

  Сп. Цел 6 14,28 Централен бюджет Община Тервел   

    

Ремонт общински път - Тервел - Полковник 
Савово с № D0B 3194 

  Сп. Цел 6 253,80 Централен бюджет Община Тервел   
    

Изграждане на център за социални услуги в с. 
Поп Груево - подобект „Лекарски кабинет" - 1 
етап 

  Сп. Цел 6 3,05 Централен бюджет Община Тервел   
    

СМР и строителен надзор за обект - Външно ел. 
захранване на КПС ПИ -72271-49-2, землище на 
гр. Тервел с наличен кабел 

  Сп. Цел 6 2,35 Централен бюджет Община Тервел   

    

Проектиране на пътни обекти - рехабилитация на 
улица „Първа" с.Безмер, рехабилитация на път 
Жегларци - Бенковски, актуализация на работен 
проект за път Безмер- Гуслар - граница обл. 
Силистра 

  Сп. Цел 6 4,80 Централен бюджет Община Тервел   

    

Ремонт улици с. Орляк - „Десета", „Единадесета", 
„Тринадесета", „Шестнадесета" и 
„Седемнадесета" 

  Сп. Цел 6 355,11 Общински бюджет Община Тервел   
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Изграждане на център за социални услуги в с. 
Поп Груево - подобект „Лекарски кабинет" - 2 
етап 

  Сп. Цел 6 16,24 Общински бюджет Община Тервел   

    

СМР и строителен надзор за обект - 
Реконструкция на електропровод „Зърнени 
храни - 20 kv" 

  Сп. Цел 6 119,89 Общински бюджет Община Тервел   

    

СМР и строителен надзор за обект - Външно ел. 
захранване на КПС ПИ -72271-49-2, землище на 
гр. Тервел с наличен кабел 

  Сп. Цел 6 11,57 Общински бюджет Община Тервел   

    

Устройване на кухненски блок - кухня майка в 
ЦДГ с. Зърнево 

  Сп. Цел 6 8,71 Централен бюджет Община Тервел     
  

Основен ремонт на клуб на пенсионера с. Безмер   Сп. Цел 6 13,51 Централен бюджет Община Тервел     
  

Основен ремонт на кметство с. Ангеларий   Сп. Цел 6 16,28 Централен бюджет Община Тервел     
  

Ремонт на джамия - Дом на покойника гр.Тервел   Сп. Цел 6 38,72 Централен бюджет Община Тервел     
  

Изграждане на клуб в кв. "Север" - 2 етап   Сп. Цел 6 44,28 Централен бюджет Община Тервел     
  

Основен ремонт на читалище с. Главанци   Сп. Цел 6 13,16 Централен бюджет Община Тервел     
  

Изграждане на площадка за мини футбол   Сп. Цел 6 85,15 Централен бюджет Община Тервел     
  

Проектиране и авторски надзор - 2016 г.   Сп. Цел 6 80,70 Централен бюджет Община Тервел     
  

Основен ремонт на общински път с. DOB 1196 
участък с. Кочмар - с.Нова Камена  

  Сп. Цел 6 209,50 Централен бюджет Община Тервел     
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Доставка на професионално кухненско 
оборудване за кухненски блок - кухня майка в 
ЦДГ с. Зърнево  

  Сп. Цел 6 12,88 Централен бюджет Община Тервел     

  

„Наблюдавай и учи как природата твори" в ОДК 
гр. Шабла 

  Сп. Цел 6 4,94 ПУДООС Община Шабла 
      

„Спорт и здраве на открито" в с. Тюленово   Сп. Цел 6 9,64 ПУДООС Община Шабла 
      

„Зелена среда за нашите деца" в с. Захари 
Стояново 

  Сп. Цел 6 9,99 ПУДООС Община Шабла 
      

Повишаване на енергийната ефективност в 
Поликлиника – гр. Шабла, община Шабла  

  Сп. Цел 6 239,85 
Национален 
Доверителен 

Екофонд 
Община Шабла 

    
+ 

Реконструкция и доизграждане на стадион и 
парков комплекс в гр. Шабла 

  Сп. Цел 6 6051,07 ПРСР 2007-2013 Община Шабла 
      

Реконструкция и естетизация на централния 
градски площад и околното пространствона град 
Шабла 

  Сп. Цел 6 1466,82 ПРСР 2007-2013 Община Шабла 

      

Реконструкция на улична мрежа гр. Шабла   Сп. Цел 6 80,00 Общински бюджет Община Шабла 
      

„Реконструкция на вътрешната водопроводна 
мрежа на с.Ваклино, с.Дуранкулак, с.Езерец и 
с.Крапец, община Шабла” 

  Сп. Цел 6 5922,60 ПРСР 2007-2013 Община Шабла 
      

Основен ремонт на църквата в село Езерец   Сп. Цел 6 438,49 ПРСР 2007-2013 Община Шабла 
      

Преустройство на съществуваща сграда бивша 
детска градина в културен и образователен дом 
„Народно читалище Отец Паисий 1901” 

  Сп. Цел 6 58,45 
МИРГ „Шабла-

Каварна-Балчик“ 
Община Шабла 
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„Реконструкция на тротоари по ул. „Рано поле” и 
ул.”Нефтяник – I етап” 

  Сп. Цел 6 800,00 

Публична 
инвестиционна 

програма: "Растеж и 
устойчиво развитие 

на регионите" 

Община Шабла 

      

Изграждане на център за социална 
рехабилитация и интеграция 

  Сп. Цел 6 - Централен бюджет 

Агенция 
„Социално 

подпомагане“/ 
Община Крушари       

“Подобряване на културната инфраструктура 
чрез закупуване на отоплителна, озвучителна, 
осветителна и видеотехника и сценични завеси    
за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев-1894“ -
с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа-1936“ -
с.Телериг“, НЧ „Светлина – 1945” – 
с.Полк.Дяково“ 

  Сп. Цел 6 18,14 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 

      

„Подобряване на културната инфраструктура 
чрез закупуване на отоплителна техника и 
обзавеждане за нуждите на НЧ „Йордан Драгнев 
– 1894” – с.Крушари, НЧ „Стефан Караджа – 1936” 
– с.Телериг, НЧ „Кирил и Методий- 1941” – 
с.Ефр.Бакалово“ 

  Сп. Цел 6 13,07 
ПРСР 2007-2013 

МИГ Тервел-Крушари 
Община Крушари   

    

Ремонт на здравна служба в село Бакалово   Сп. Цел 6 28,19 Централен бюджет Община Крушари 
      

„Изграждане на едно защитено жилище в 
с.Крушари” 

  Сп. Цел 6 335,09 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 
      

„Ремонт на сграда и благоустрояване на дворно 
пространство в Дом за стари хора – с.Добрин“ 

  Сп. Цел 6 144,87 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 
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„Подобряване на материалната база на Домашен 
социален патронаж в с.Крушари” – закупуване на 
автомобил за разнос на готова храна в 
населените места от община Крушари, в които се 
ползва услугата” 

  Сп. Цел 6 21,60 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 

      

„Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 
години и техните семейства” 

  Сп. Цел 6 77,95 Централен бюджет Община Крушари 
      

„Защитено жилище – Крушари”   Сп. Цел 6 71,55 ОПРЧР 2007-2013 Община Крушари 
      

Пожароизвестителна инсталация на сградата на 
ЦДГ"Щастливо детство" с.Крушари 

  Сп. Цел 6 4,30 Общински бюджет Община Крушари 
      

„Рехабилитация на общински пътища в община 
Крушари, област Добрич : DOB 2176 (21061) 
с.Крушари – с.Северци и DOB 1108 (21327) 
с.Лозенец – разклон с.Северци” 

  Сп. Цел 6 3163,21 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 

      

„Рехабилитация на общински път DOB 3173 ІІІ-
293 Коритен Абрит ІІІ-2932 от км. 18+500 до км 
28+955“ 

  Сп. Цел 6 5883,80 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 

      

„Ремонт на пътната настилка на улица „9-ти 
септември”, улица „Христо Смирненски” и улица 
„Хан Телериг” – с.Крушари, Община Крушари, 
Област Добрич” 

  Сп. Цел 6 116,97 
ПРСР 2007-2013 

МИГ Тервел-Крушари 
Община Крушари   

  

  

Ремонт на част от общински път DOB 1108/ІІІ-293 
Паскалево-Свобода/Росеново-Божурово-граница 
общ/Добричка-Крушари/Лозенец-DOB 2176 от 
км.12 + 100 до км 13+ 400 

  Сп. Цел 6 126,93 Централен бюджет Община Крушари 
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Ремонт на част от общински път DOB 3174/ІІІ-
2932 Добрин-Благовец 

  Сп. Цел 6 23,24 Централен бюджет Община Крушари 
      

Основен ремонт на улиците „Герга Йонкова” и 
„Вихрен” в с.Крушари 

  Сп. Цел 6 104,51 Общински бюджет Община Крушари 
      

Закупуване на автобусни спирки в селата 
Телериг, Загорци и Габер  

  Сп. Цел 6 17,87 Общински бюджет Община Крушари 
      

Възстановяване на улица  в с.Телериг,част от 
общ.път DOB 2171 / ІІІ-293 и отводнителна 
канавка 

  Сп. Цел 6 184,24 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на общински път DOB 3179/III-293 
Коритен граница Румъния - П. Кърджиево 

  Сп. Цел 6 102,65 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на част от общински път DOB 3170/III-
7103 Ефр. Бакалово - Телериг - Зимница 

  Сп. Цел 6 29,51 Централен бюджет Община Крушари 
      

Основен ремонт на улици - 2016 г.   Сп. Цел 6 46,77 Общински бюджет Община Крушари 
      

Закупуване на автобусни спирки в селата Добрин 
и К. Димитрово 

  Сп. Цел 6 8,40 Общински бюджет Община Крушари 
      

Проучване и проектиране на инфраструктурни 
обекти през 2016 г. - 2 етап 

  Сп. Цел 6 3,42 Общински бюджет Община Крушари 
      

Проучване и проектиране: Геодезически д-си 
общ. път Коритен-Абрит; Строит.надзор улица 
Телериг; Инвест.проект Лапидариум Крушари 

  Сп. Цел 6 9,91 Общински бюджет Община Крушари 
      

Проучване и проектиране на инфраструктурни 
обекти през 2016 г. - 1 етап 

  Сп. Цел 6 27,36 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на сграда- общинска собственост кв. 33, 
парцел VІІІ в с.Полковник Дяково 

  Сп. Цел 6 35,90 Централен бюджет Община Крушари 
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Ремонт битов комбинат с. Коритен    Сп. Цел 6 44,91 Централен бюджет Община Крушари 
      

Пожароизвестителна инсталация на администр. 
сграда и прилежащите към нея сгради  

  Сп. Цел 6 7,57 Общински бюджет Община Крушари 
      

Ремонт кметство село Северци   Сп. Цел 6 29,21 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на читалище в село Александрия   Сп. Цел 6 24,47 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на административна сграда в село Абрит 
(бивша ЦДГ) 

  Сп. Цел 6 45,78 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на кметство в село Добрин   Сп. Цел 6 35,63 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на кметство в село К. Димитрово   Сп. Цел 6 12,94 Централен бюджет Община Крушари 
      

Ремонт на кметство и детска градина в село 
Северняк 

  Сп. Цел 6 32,96 Централен бюджет Община Крушари 
      

Подмяна на водопреносната мрежа на улиците 
„Герга Йонкова” и „Вихрен” в с.Крушари и на 
улици в село Абрит 

  Сп. Цел 6 20,00 Общински бюджет Община Крушари 
      

„Ремонт и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в сградите на читалища в селата 
Крушари, Телериг и Ефрейтор Бакалово” 

  Сп. Цел 6 1656,34 ПРСР 2007-2013 Община Крушари 

      

„Комбинирана спортна площадка и парково 
осветление към ЦДГ, с. Крушари“ 

  Сп. Цел 6 58,95 
Проект “Красива 

България“ 
Община Крушари 

      

Реконструкция на спортна зала на училище 
"Христо Смирненски" и пристройка на плувен 
басейн 

  Сп. Цел 6 1499,95 Централен бюджет Община Крушари 
      

 

 


