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1. Въведение
Развитието и управлението на територията представлява пространствено
детерминиран процес, който се задвижва и определя от една страна въз основа на
наличните условия и ресурси в рамките на дадена териториална единица, а от другавследствие на

желанията и очакванията на населението, изразени чрез

провежданата регионална политика и свързаната с нея стратегическа и планова
рамка, които съответно се конкретизират чрез разработени и приложени модели за
устройство на територията.
Логиката и спецификата на

тези процеси до голяма степен изискват

изграждане и експлоатация на адекватна система за анализ, управление и
мониторинг на развиващите се и взаимодействащи си природни и социалноикономически системи, която следва да осигури както навременна и задълбочена
информация за тяхното пространствено и функционално поведение, така и

да

позволява формулирането на адекватна политика за планиране и управление на
територията.
Динамиката

на

тези

пространствено

обусловени

процеси

изисква

разработване на гъвкави и адаптивни стратегически документи, които коректно да
отразяват промените във факторите и условията за развитие. Тези документи трябва
да задават необходимите параметри, коригиращи посоката на развитие и
усвояването на пространството и неговите ресурси с цел установяване на
необходимия баланс между естествените природни системи и човешката дейност.
Областната стратегия за регионално развитие представлява основен
стратегически документ, чрез който се дефинира средносрочна стратегическа рамка
за развитие на областта, изразена чрез формулирането на съответните цели и
приоритети за устойчиво интегрирано регионално (областно) развитие. Същата не
трябва да се разглежда като абстрактен стратегически документ, а като
инструмент, чрез който се формулира общата рамка за развитие на областта.
Тази рамка е определена на базата на наличния потенциал и сравнителните
предимства на нейната територия, като същевременно се съобразява и транспонира
политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в европейската и националната
йерархия на системата за планиране и управление на регионалното развитие.
Оценката на изпълнение на стратегическите документи представлява
неразделна част от цикъла на стратегическо регионално планиране. Тя има за цел не
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само да констатира нивото на постигане на залегналите цели, приоритети и мерки в
стратегическия документ, но и да послужи като коректив на цялостния процес на
развитие и управление на територията, включително чрез определяне на „тесните” и
проблемни

моменти

в

стратегическия

документ,

проблемите

свързани

с

реалистичността и нивото на конкретика и пространствена обусловеност на
стратегическия документ. В този смисъл междинната оценка на Областната
стратегия за регионално развитие на област Добрич цели не само да констатира и
оцени качеството на документа и неговото изпълнение, но и да допринесе за
стимулиране на процесите, свързани с развитието на територията в рамките
областта чрез формулирането на подробни указания за актуализация, насочени към
засилване на приложимостта на стратегията и по-ефективно усвояване на
регионалните предимства и потенциали на областта.
Не на последно място следва да се отбележи, че превръщането на областната
стратегия за развитие от дългосрочен в средносрочен

стратегически документ

налага от една страна по-тясно обвързване на документа с оперативните и
плановите инструменти, а от друга – необходимостта от по-голяма конкретика и
пространствена обусловеност на формулираните цели и приоритети в развитието на
областта.
Настоящият доклад има за основна цел да представи извършената междинна
оценка на изпълнението на областната стратегия за развитие на област Добрич. Във
връзка с това конкретните задачи на доклада са:
1. Да представи информация за методиката и начина на изготвяне на
междинната оценка на ОСР на област Добрич;
2. Да представи резултатите от съдържателния критичен анализ на
стратегическия документ;
3. Да представи резултатите от извършения анализ за изпъление на
стратегията чрез постигнатите резултати от реализацията на осъществени през
периода ключови дейности и проекти в отделните общини;
4. Да представи основните изводи от извършената междинна оценка;
5. Да формулира конкретни препоръки и насоки за актуализацията на
стратегическия документ.
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Настоящият доклад е разработен във връзка с изпълнението на договор за
изготвяне на междинна оценка на областната стратегия за развитие на област
Добрич от „Географика“ ЕООД.

2. Същност и предназначение на междинната оценка

Междинната оценка на областната стратегия за развитие представлява
констативен

акт,

имащ

за

цел

да

оцени

съответствието,

ефикасността,

ефективността, въздействието и устойчивостта на стратегическия документ,
съобразно предварително определените цели, приоритети и мерки. В този смисъл
тя представлява важна част от мониторинга на изпълнение на документа и основа за
неговата актуализация.
В по-широк план оценяването на стратегията за регионално развитие е
процес, свързан с

подобряване на опита на администрацията в планирането и

прилагането на публични програми и политики в областта на планирането и
управлението на територията. Тя има важно значение, за да се идентифицират
тенденциите, да се проследява прогреса, да се извлекат поуките, да се корелират
действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства,
да се осигури отчетност, да се развие съответния капацитет на администрацията.1
Необходимостта от изготвяне на междинна оценка се дължи следните
основни причини:
 Изискванията

на

нормативната

уредба:

произтича

от

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) и по-специално чл. 33, ал.1 и ал.
2, във връзка с чл. 9 (6), както и чл. 36, ал. 1 и ал. 2. Също така Правилникът
за прилагане на Закон за регионалното развитие (в сила от 31.08.2008 г.,
ПМС № 216 от 02.09.2008 г., обн. ДВ. бр. 80 от 12 Септември 2008 г.)
развива положенията от ЗРР, като свързва провеждането на междинната
оценка с:
1

Методика за провеждане на междинна оценка на ОСР, www.rioconventions.org
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- изискването за информация и публичност (чл. 29, ал.1),
което се постига чрез

изготвянето, обсъждането и

публикуването на междинен доклад2;
- изготвянето на междинния доклад (чл. 30, ал.1; ал. 2, т. 3),
който трябва да отчита резултатите от междинната оценка и
да съдържа в себе си тези резултати3;
- актуализирането на ОСР (чл. 30, ал.1, т. 5), според която
актуализирането на ОСР се извършва на основата на
резултатите от междинната оценка4;
-

определянето

на

минималните

изисквания

към

експертите, участващи в оценяването (Чл. 83, ал.1 и ал. 2)5;
- осигуряването на финансирането в рамките на бюджета на
съответната областна администрация (Чл. 32)6;

2

ППЗРР, Чл. 29. (1) За осигуряване на информация и публичност на изпълнението на областната

стратегия за развитие се изготвят междинен и окончателен доклад.
3

ППЗРР, Чл. 30. (1) Междинният доклад и окончателният доклад за изпълнението на областната
стратегия за развитие се изготвят, като се отчитат резултатите от междинната и последващата оценка
на изпълнението й. Чл. 30. (2) Междинният доклад съдържа информация относно: (...) 2. резултатите
от междинната оценка съгласно критериите за оценка на изпълнението на областната стратегия за
развитие;
4

ППЗРР, Чл. 31. (1) Областната стратегия за развитие се актуализира: (...) 5. на основата на
резултатите от междинната или последващата оценка
5

ППЗРР, л. 83. (1) Експертите, участващи в извършването на оценки на документите за

стратегическо планиране на регионалното и местното развитие, трябва да отговарят на следните
изисквания за квалификация:
1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
2. да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в продължение
най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на устойчивото интегрирано
регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на социално-икономически и екологични анализи,
проучвания, стратегии, планове, програми, доклади и оценки в публичния сектор;
3. да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и оценката на
дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и прилагането на структурните
инструменти на ЕС.
(2) При възлагане на оценки органите за управление на регионалното развитие изискват писмени
доказателства за установяване на съответствието с изискванията на ал. 1 и за липсата на конфликт на
интереси от кандидатите.
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- задължението на областния управител да осигурява
информация и публичност (Чл. 33)7.

 Членството на страната в ЕС, което предполага нови отговорности и нови
механизми за управление и финансиране на регионалното развитие;
 Актуализацията в

изискванията на Европейската комисия относно

разработването на стратегически и програмни документи за регионално
развитие;
 Прилагане на новите регламенти за работа със Структурните и Кохезионния
фонд на ЕС в периода 2007-2013г.;
 Промени в залегналите приоритети за регионално развитие в Европейски и
национален

контекст

и

най-вече

определяне

на

териториалното

сътрудничество и сближаване като една от целите на държавната политика за
регионално развитие;
 Промените в социално-икономическите условия8, свързани с настоящата
кризисна ситуация в страната, които налагат преосмисляне на политиките и
залагане като важен приоритет усвояването на средства от Европейските
фондове.

.3. Използвана методология
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на
ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране и
преструктуриране, в зависимост от промените в средата и условията, в рамките на
които протичат процесите свързани с регионалното развитие.
Областната стратегия за регионалното развитие не трябва да разглежда като
тясно лимитирано

нормативно

понятие,

засегнато в

действащия

Закон за

6

ППЗРР, Чл. 32. Финансовите ресурси за изработване, актуализиране и отчитане изпълнението на
областната стратегия за развитие се осигуряват в рамките на бюджета на съответната областна
администрация
7

ППЗРР, Чл. 33. Областният управител осигурява информация и публичност на областната стратегия
за развитие, както и на документите, свързани с действията на съответните органи по нейното
изработване, съгласуване, актуализиране, осигуряване на необходимите ресурси и изпълнение.
8

Забел. Приведените в настоящата версия на актуализирания стратегически документ данни
подлежат на по-нанатъшно допълване и актуализация.
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регионално

развитие,

а

като

предметна област

със съществено

латерално и вертикално влияние, която засяга всички секторни и административни
структури и резултира

в

конкретно и съобразено с

нуждите устройство на

територията и налагането на определени модели на земеползване. Последното
следва да се разглежда като пространствена проекция на регионалната политика и
управлението на регионалното развитие и трябва да бъде тясно обвързано
(нормативно и функционално) в една обща система за планиране и управление на
територията.
По смисъла на ЗРР Областната стратегия за развитие (ОСР) се трансформира
от дългосрочен в

средносрочен документ за стратегическо планиране на

регионалното развитие, който се разработва в съответствие с регионалния план за
развитие (РПР) на съответния район от ниво 2. Чрез нея се определя
стратегическата рамка за развитие на областта, изразена чрез формулирането на
съответните цели и приоритети за устойчиво интегрирано регионално (областно)
развитие. Същата не трябва да се разглежда като абстрактен стратегически
документ, а като инструмент, чрез който се формулира общата рамка за развитие на
областта. Тази рамка е определена на базата на наличния потенциал и
сравнителните предимства на нейната територия, като същевременно се съобразява
и транспонира политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в европейската
и националната йерархия на системата за планиране и управление на регионалното
развитие. Намаляването на срока за изпълнение на областната стратегия налага от
една страна по-тясно обвързване на документа с оперативните и плановите
инструменти, а от друга – необходимостта от по-голяма конкретика и
пространствена обусловеност на формулираните цели и приоритети в развитието на
областта.
Във връзка с така дефинираните изходни позиции, настоящата междинна
оценка на областна стратегия за регионално развитие на област Добрич изцяло ще
се базира на принципите на системния подход и ще се ръководи от разбирането, че
стратегията за развитие представлява инструмент за формулиране на общата
политическа рамка на регионалното развитие в рамките на областта, който
инструмент следва да извършва необходимото пространствено адресиране на
проблемите на територията и възможните ефективни решения за тяхното
преодоляване.
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Основният акцент

при междинната оценка е свързан с оценката на

изпълнението на Общинските планове за развитие, които от своя страна, в
съответствие с действащата в страната нормативна уредба и формирана система за
планиране и управление на регионалното развитие, се явявават основен механизъм
за изпълнението на областната стратегия за регионално развитие.
Етапите на изготвяне на оценката са следните:
 Осигуряване на надеждни емпирични данни чрез:
-

Проучване на годишни доклади за изпълнение на ОСР,
общински планове

-

Проучване и анализ на статистически данни

-

Извършване на анкетно проучване

-

Проучване на изпълнени проекти в Информационната система
за управление и наблюдение (ИСУН) на средствата от
структурните инструменти на ЕС в България;

-

Изследване на системата от индикатори, дефинирана в ОСР.

 Анализ на стратегическия документ, анализ на събраната
емпирична информация чрез количествени методи, методите на
сравнителния анализ и др.
 Изготвяне на доклад за междинна оценка
 Изготвяне на аргументирани указания за актуализация на ОСР
и общинските планове
 Представяне на резултатите от междинната оценка пред
Областния съвет за регионално развитие.
Изходните позиции при изготвянето на настоящата междинна оценка на
ОСР на област Добрич са :
реализъм – в нея трябва да са формулирани реалистични цели, което
означава, че те трябва да бъдат съобразени не само с наличния
потенциал за развитие, но и с фактори като институционална среда,
тенденции в развитието на територията, ниво на подготовка на
кадрите, финансова обезпеченост и редица други, които могат да
изиграят ролята на задържащи фактори за ефективно усвояване на
потенциала на областта и нейните сравнителни предимства;
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устойчивост – в стратегията не бива да се съдържат задачи,
мероприятия и конкретни дейности, чието решаване има изолиран,
оперативен и кампаниен характер, с краткосрочен и бързо „затихващ”
във времето ефект върху изпълнението на формулираните цели в
стратегията;
приемственост – актуализацията на Областната стратегия за развитие
не бива да започва „от нулата” – трябва да се осигури приемственост с
действащия стратегически документ, с Общинските планове и т.н.;
партньорство – Областната стратегия за развитие трябва да бъде
резултат от съвместните усилия на много заинтересовани страни
(представители на държавните и общинските власти, на бизнеса, на
държавните институции и на неправителствения сектор).
При оценката на стратегията следва да се имат предвид и ограниченията,
които съществуват като цяло в концепцията за стратегическото планиране на
регионалното развитие. Неговите възможности не са безгранични, то не е
универсален метод (панацея) за всяка възникнала ситуация:
 Първо, стратегическото планиране не дава, а и не може да даде, точна
и детайлна картина на бъдещето. Целта му е преди всичко да
дефинира желаното състояние на социално-икономическото развитие
в бъдеще и мястото на областта в общото социално-икономическо
развитие на страната.
 Второ, стратегическото планиране на регионалното развитие не се
основава на строго определени процедури, а по-скоро представлява
определена философия за начина, по който би трябвало да се развива
регионалната и местната икономика. Все пак съществува натрупан
опит и редица препоръки, правила и логически схеми за анализ на
проблемите, за избор на стратегия и за нейната практическа
реализация.
 Трето, стратегическото планиране на регионалното и местното
развитие изисква значителни усилия и разход на време и ресурси. То
коренно се различава от разработването на оперативните планове,
които задължително трябва да се изпълняват при всякакви условия. В
развитите страни за целите на стратегическото планиране се създават
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специализирани регионални и общински служби за мониторинг и
анализ на средата, за маркетинг, за връзки с обществеността (PR) и
др., с което са свързани значителни финансови и човешки ресурси.
 Четвърто, при стратегическото планиране на регионалното и
местното развитие рязко се увеличават отрицателните последици от
допуснати грешки през аналитичния етап. Най-неблагоприятни са
последиците

за

териториалните

образувания,

които

следват

безалтернативен път на развитие или реализират “твърда” стратегия,
която не подлежи на корекции.
 Пето, наличието на областна стратегия от самосебе си не решава
проблемите

в

регионалното

развитие.

При

стратегическото

управление процесът на изпълнение на стратегическия документ
трябва да оказва обратно влияние върху планирането чрез контрола и
мониторинга върху изпълнението на стратегическия документ за
последващи корекции. Ето защо не може да се премине към
стратегическо

управление,

ако

липсват

предпоставки

или

възможности за изпълнение на стратегията, дори ако тя е разработена
компетентно.
4. Ограничители при изготвянето и използването на резултатите от междинната
оценка на област Добрич
Във връзка със спецификата на процедурата по изготвяне на междинни оценки
на ОСР, както и на потенциалната роля на тези специфични констативни
инструменти в цялостния процес на стратегическото планиране на регионалното
развитие в България, следва да се отбележат някои общи и конкретни ограничители,
свързани с естеството на процедурата и използваемостта на конкретните резултати:
На първо място това е твърде краткия срок за тяхното изготвяне, който не
позволява сериозно задълбочаване на процесите, свързани с набиране на
важна емпирична информация, на чиято основа да се разгърне аналитичната
компонента на междинната оценка;
Вторият сериозен ограничител е свързан с информационното осигуряване на
процеса по изготвяне на оценката - в повечето случаи са дефинирани
информационно необезпечени системи от показатели за наблюдение, което

10

затруднява конкретиката в констатациите, свързани с нивото на изпълнение
на заложената стратегическа и планова рамка;
Липсва регулярна отчетност за изпълнението на стратегическите документи,
тяхната актуализация и причините за това. Често процесите на актуализация
не са обосновани от промени в условията за развитие, а са конюнктурни,
свързани с постигането на определени условия за избираемост на
съответната териториална единица по дадена финансираща програма;
Много често системата за наблюдение на ОСР

е дефинирана добре в

документите, но реално не се изпълнява;
Работата на определените групи по наблюдение на изпълнението на ОСР
често не се документира, което пречи за адекватна оценка на постигнатите
резултати;
Междинните оценки са независими документи, при които е налице известен
субективизъм при осъществяване на процедурата и при интерпретация на
постигнатите резултати, който допълнително се засилва от проблемите,
свързани с информационния дефицит;
Всичко това обективно се отразява на качеството и полезността на междинните
оценки, като тяхната използваемост е сведена до:
Използването й за коректив на ОСР и цялостната организация по
изпълнение на стратегическия документ;
Използване на констатациите и препоръките в междинната оценка като
основа за преосмисляне на определени моменти в Стратегията, като не
бива да се допуска подценяване или надценяване на значението на тези
констатации. Същите неминуемо са натоварени със субективизъм или са
обективно

ограничени

от

наличната

индикираща

развитието

на

територията информация;
Разглеждане на резултатите от оценката по-скоро като необходимия
външен поглед върху местните проблеми, който може да се използва като
основа за „нормализиране” на очакванията и нуждите на местните
общности и тяхното фокусиране в реалистични за постигане цели, мерки
и приоритети.
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5. Анализ на структурата и съдържанието на ОСР на област Добрич
Областната стратегия за развитие на област Добрич е основен стратегически
документ, който определя дългосрочните цели и приоритетите за развитие на
областта, както и действията за тяхното постигане. Тя е разработена в съответствие
с изискванията на действащия към 2005г. Закон за регионално развитие, както и
одобрените от МРРБ към същата година Методическите указания за разработване
на областните стратегии за развитие.
В структурно отношение областната

стратегия за развитие се състои от

Въведение и 5 логически свързани части: Анализ на ситуацията, Стратегическа
част, Описание на организацията и координация на дейностите за постигане на
целите, Дефинирана система за мониторинг и Областна схема за устройство.
Общият обем на документа възлиза на 250 страници, като отделно от него е
представена Областната схема за устройство, в аналогов вид. Последната е
изготвена в съответствие с действащия към датата на изготвяне на стратегическия
документ Закон за регионално развитие.
По-долу са анализирани отделните компоненти на областната стратегия за
развитие на област Добрич:
Анализ на ситуацията
Това представлява най-обемната част от стратегическия документ, с общ
обем 211 страници или приблизтелно 84% от общия такъв.
Ситуационният анализ трябва да даде ясна и точна представа за потенциала
на областта и да дефинира основните проблеми, свързани с развитието на
територията и нейните атрибути (подсистеми). Този анализ трябва да се основава на
актуална, достоверна и колкото е възможно по-детайлна изходна информация.
Анализът на ситуацията в ОСР на област Добрич е извършен
стандартната и

по

логически обоснована схема, дефинирана от действащите по

времето на разработване на документа Методически насоки. Отразени са основните
компоненти на средата, при това изчерпателно, с използването на подробна
статистическа информация. В началото прави впечатление, че неправилно
Географското положение е интепретирано като пространствен анализ на ресурсите.
Категорията географско положение е един от важните елементи на ситуационния
анализ поради обстоятелството, че то в много случаи предопределя възможностите
за развитие на определена територия като комплекс или в определени направления.
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Необходимо е да се акцентира на предимствата и недостатъците на географското
положение на областта от гледна точка на нейното развитие и възможностите за
усвояване на нейния потенциал. Важно е да се разкрият и конкретните компоненти
на тази категория, свързан с целите на разработвания ситуационен анализ, а именно
– от гледна точка на възможностите за междуобластно и междурегионално
развитие.
Прави впечатление, че анализът има ясни пространствени измерения, макар
да не извежда достатъчно ясно сравнителните предимства на територията на
областта, както и съществуващите проблеми. В текста са използвани редица
картосхеми, но повечето са с недобро качество и не са разработени конкретно за
анализа на ситуацията в стратегическия документ. В този смисъл те твърде малко
спомагат за пространственото осмиляне на територията на област Добрич, нейния
потенциал, вътрешнообластни диспаритети и пространствена специфика.
Друга характерна черта на ситуационния анализ е свързан с прекалено
задълбоченото представяне на природно-ресурсния потенциал, в това число
ненужното задълбочаване в детайли или залитане към твърди общи съждения. Това
е традиционна слабост на този тип документи, изразяваща се в повечето случаи в
твърде общо разписване на аналитичната компонента на документите, често
изпълнено с ненужни детайли по отношение съобщаването на факти и
статистически данни, без същите да са анализирани и изведени като конкретни
проблеми, имащи отношение към развитието на територията на областта.
Анализът на социално-икономическата ситуация е разработен аналогично с
частта, отразяваща природно-ресурсния потенциал на територията на област
Добрич. Използвана е сериозна информационна основа, с релевантни за периода на
изготвяне на Стратегията данни. Положително впечатление прави опита за
формулиране на изводи и препоръки, които обаче са твърде общо формулирани.
SWOT анализ
SWOT анализът в ОСР на област Добрич е разработен в съответствие с
Методическите указания. Прави впечателние обаче, че повечето са твърде общо
фомулирани, без да личи нужната връзка с конкретиката в анализа на ситуацията.
Анализът на ситуацията не е самоцел, нито „пълнеж” или „анекс” към стратегията, а
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обосновка на проблемите и оценка на потенциала, чието преодоляване (на
проблемите) и респективно усвояване (на потенциала и ресурсите) са предмет на
стратегическия документ, а залегналите стратегически цели, приоритети и мерки са
технологията „как”, „кога” и „къде” да стане това. Връзката между тях се явява
именно SWOT анализът - именно той следва да изведе сравнителните предимства
на областта, проблемите, възможностите и рисковете, както и да обвърже тези
изведени от анализа на ситуацията констатации със стратегическата рамка на
документа.
Неудачно са заменени термините „Възможности” и „Заплахи” с „Шансове” и
„Рискове”.
Стратегическа част - Описание на организацията и координация
на дейностите за постигане на целите
Стратегическата част на ОСР Добрич включва формулирана Визия, Главна
стратегическа цел, четири стратегически цели, 5 приоритета, формулирани мерки и
дейности. Веднага прави впечатление от една страна изключително сложният
характер на стратегическата рамка, а от друга ненужната конкретизация на мерките
в конкретни дейности. Последното е необходимо да се прилага при планови
документи, а не при такива с характер на стратегии. В рамките на съществуващата в
България система за планиране и управление на регионалното развитие, последните
не разполагат с конкретен планов механизъм, както и механизъм за финасиране,
като следва да маркират единствено насоките, изразени чрез формулирани цели,
приоритети и мерки. От своя страна обаче мерките следва да са свързани с
решаването на конкретни проблеми, но формулирани така, че да осигуряват
достатъчно възможности на субектите, формулиращи планови документи, които
следва да са съобразени със съответната стратегия.
В този смисъл е необходимо преформулиране на стратегическата рамка на
ОСР в посока опростяване на структурата, като същевременно да се определят
конкретни, но достатъчно широки мерки, чиито рамки общините да предвидят
конкретни дейности и проекти. Същите следва да са насочени както към
преодоляване на проблемите в рамките на територията на област Добрич, така и към
валоризиране на нейните сравнителни предимства.
Като основно изискване при изпълнението на документа от самосебе си се
налага желанието за устойчив просперитет на местните общности в областта.
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Това от своя страна изисква разбирането, че този устойчив просперитет е възможен
единствено чрез интегриран подход на планиране и управление на територията на
областта и свързаните с нея природни, икономически и социални системи.
Дефинирана система за мониторинг
Недостатъчното използване на информация в процесите на вземане на
решения е безспорно един от основните проблеми пред управлението на страната,
включително

и

по

отношение

на

регионалното

развитие

и

местното

самоуправление. Разработването на качествени показатели (индикатори) е сложна
задача, изискваща много добро познаване на характеризираното явление и умело
боравене с големи обеми от изходна информация.
В рамките на ОСР на област Добрич е дефинирана система от индикатори за
всяка от стратегическите цели. В случая се залага на базови статистически
показатели и почти не се използват такива с композитен характер. Друг основен
момент е свързан с липсата на адекватна кореспонденция между сложната
стратегическа рамка и предложената система от индикатори. В този случай
измеримостта на постиганите резултати от много конкретно формулираните мерки
и дейности не е гарантирана.
Схема за устройство
Към областната стратегия за развитие е разработена Схема за устройство,
която към периода на създаване на стратегическия документ представлява
неразделна част от него и следва да служи за пространствена „проекция” на
стратегическия документ. Ненужно в документа е обяснено, че поради липсата на
средства е изготвена схема за устройство на хартиен носител, тъй като това
обяснение няма по същество отношение към стратегическия документ.
Независимо, че е само на хартиен носител, Схемата за устройство на област
Добрич отговаря формално на изискванията за такъв вид документ. В рамките на
настоящата консултантска задача, екипът на Географика ЕООД разработи същата в
цифров вид, чрез използването на възможностите на съвременните ГИС технологии.
Крайният продукт и цифровите данни ще бъдат предадени на областната
администрация с цел допълването и актуализацията на документа. Независимо, че
такъв документ вече не се изисква (съгласно новия Закон за регионално развитие),
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този документ има важно значение при разбирането на стратегическия документ и
неговата пространствена интерпретация.

6. Анализ на изпълнението на ОСР на област Добрич
По смисъла на действащата нормативна рамка и установената система за
планиране и управление на регионалното развитие в България, областните
стратегии за регионално развитие нямат дефиниран собствен механизъм за
изпълнение, като напредъкът по постигането на определените цели, мерки
приоритети следва да се оцени чрез:
Изпълнението на общинските планове за регионално развитие, в това
число изпълнените проекти и дейности;
Регистрираните индикатори в системата за наблюдение
В тази връзка беше предприето детайлизирано проучване, свързано с
изясняване ситуацията по изпълнението на дейности и проекти от общините в
областта, като бяха използвани два основни информационни канала:
Информационната

система

за

управление

и

наблюдение

на

структурните инструменти на ЕС в България
Проведено анкетно проучване на ниво общини относно изпълнени
проекти, групирани съобразно стратегическите цели, формулирани от
ОСР на област Добрич
При направеното проучване в Информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България се установи, че в
рамките на област Добрич, със средства на ЕС, са контрактувани общо 57 проекта
на обща стойност 47 619 374 лв. (фиг.1.). Бенефициенти са общо 29 организации,
като общините са бенефициенти на общо 34 проекта. Община град Добрич е
бенефициент на най-голям брой проекти- 9,

община Генерал Тошево- 5, а

останалите общини са бенефициенти на по 3-4 проекта.
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Фиг.1. Пространствено разпределение на контрактуваните проекти по
Оперативните програми (изт. ИСУН, 2010 г.)

Фиг.2. Разпределение на средствата по контрактуваните проекти,
финасирани със средства на ЕС (изт. ИСУН, 2010 г.)
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Като

място

на

изпълнение

„територия

на

област

Добрич”

в

Информационната система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България, е посочено изпълнението на 3 проекта.
По-голямата част проектите допринасят за изпълнение на Стратегическа
цел 2: „Повишаване на потенциала на човешките ресурси, увеличаване
равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на
групите в неравностойно положение”.
От гледна точка на статуса им, проектите се поделят на: приключени, в
процес на изпълнение, прекратени и със статус „регистриран”.
Приключените проекти са 9 на стойност 7 112 791 лв. Изплатените средства
възлизат на стойност 7 088 791 лв. Три от приключените проектите са осъществени
на територията на община Каварна, два – на територията на община град Добрич и
по един проект на територията на общините Балчик, Генерал Тошево, Крушари и
Тервел. Това показва естествена концентрация на ресурсите в общините с най-голям
потенциал в областта. В същото време в общините Шабла и Добрич - селска няма
приключени проекти, което съответно допълнително утежнява положението в тях и
засилва периферния им характер за регионалната икономика. Всички приключени
проекти (с изключение на един, който следва да се отнесе към Стратегическа цел
4:

„Териториално

развитие,

трансгранично

и

транснационално

сътрудничество за постигане на териториална кохезия с ЕС”) допринасят за
изпълнението на Стратегическа цел 2. По останалите стратегически цели няма
приключени проекти.
Прекратените проекти са 5 с одобрен бюджет от 623 694 лв. и изплатени
средства 7 800 лв. Три от прекратените проекти са по Стратегическа цел 1:
„Създаване на условия за увеличаване на конкурентноспособността на област
Добрич за постигане на динамично развитие на района при намаляване на
различията както вътре в района, така спрямо и съседните области”. Останалите два
проекта са по Стратегическа цел 2. Бенефициенти на всички прекратени проекти са
частни фирми. Проектите са насочени към повишаване конкурентноспособността на
предприятията

чрез

подобряване

качеството

на

предлаганите

услуги

и

квалификацията на работниците. Във връзка с това, може да се направи изводът, че
в рамките на областта съществува сериозен проблем с капацитета за усвояване на
средствата от ЕС, особено в селските и периферните територии. Тези проблеми от
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своя страна допълнително засилват проявата на сериозни вътрешнообластни
диспаритети в развитието.
В процес на изпълнение на територията на областта са 17 проекта, с обща
стойност 5 019 916 лв, като от тях са изплатени 917 501 лв. Четири проекта
(попадащи в рамките на

Стратегическа цел 1), чиито бенефициенти са частни

фирми, нямат изплатени средства.
Със статут „регистриран” са 25 проекта на обща стойност 35 460 238 лв.,
изплатени са 17 465 757 лв, 14 проекта нямат изплатени до момента средства.
На водещо място в областта по общ брой на изпълняваните проектите е
Община град Добрич с 21 проекта на стойност 17 248 862 лв, което е допълнителен
индикатор за силно изразената доминираща роля на гр. Добрич в развитието на
областта.
Като обобщение на извършеното проучване, може да се направи следното
обобщение на изпълнението на отделните стратегически цели от ОСР на област
Добрич, чрез инструментите на структурните фондове на ЕС:
Стратегическа цел 1: “Създаване на условия за увеличаване на
конкурентноспособността

на

област

Добрич

за постигане на

динамично развитие на района при намаляване на различията както
вътре в района, така спрямо и съседните области”. Към изпълнението
на целта пряко са
основно

с

насочени 11 проекта. Проектите са свързани

рехабилитация

и

модернизация,

повишаване

на

ефективността и качеството на предприятията и предлаганите услуги.
Тяхната обща стойност е

9 768 097 лв. Три от тези проекти са

прекратени (2 на територията на община град Добрич и 1 на
територията на община Каварна), като бенефициенти са частни
фирми. Прекратените проекти са насочени към постигане на
конкурентно предимство и технологична модернизация. Приключени
проекти все още няма. Има по четири проекта със статус
„регистриран” и в процес на изпълнение. Те се изпълняват на
териториите на общините град Добрич, Каварна и Балчик. Останалите
общини не изпълняват проекти по тази стратегическа цел. Проектите
са финансирани от ЕФРР (по ОП „Регионално развитие”).
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Стратегическа цел 2: „Повишаване на потенциала на човешките
ресурси, увеличаване равнището на заетостта, доходите и постигане
на социална интеграция на групите в неравностойно положение”. Към
изпълнението на тази цел са насочени 35 проекта на обща стойност
10 788 375 лв. Сред тях преобладават проектите, свързани с
подобряване качеството на социалните услуги, създаване на социални
центрове,

възстановяване

и

модернизация

на

образователната

инфраструктура и др. Приключени са 8 проекта (с обща стойност
2 201 080 лв): 3 на територията на община Каварна и по един в
общините град Добрич, Балчик, Генерал Тошево, Крушари и Тервел.
Прекратените проекти са 2 със стойност 98 487 лв. и са на територията
на област Добрич. Има и 1 временно спрян проект в община град
Добрич. Останалите 24 проекта са регистрирани (11 проекта) и в
процес на изпълнение (13 проекта). Проектите са финансирани
основно от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Само три
проекта са финансирани от ЕФРР по ОП „Регионално развитие”.
Единствено на територията на община Шабла няма проекти,
отговарящи на тази стратегическа цел.
Стратегическа цел 3: „Подобряване качеството на околната среда и
намаляване на различията в жизнената среда между отделните
общински територии”. В рамките на тази стратегическа цел има три
регистрирани проекта (2 на територията на община Шабла и 1 на
територията на община Генерал Тошево) на обща стойност 1 244 422
лв. Те засягат рехабилитацията на водната и канализационна мрежа,
както и управлението на защитените местности. Финансирани са от
КФ и ЕФРР съответно по програмите „Околна среда” и „Регионално
развитие”.
Стратегическа цел 4: „Териториално развитие, трансгранично и
транснационално сътрудничество за постигане на териториална
кохезия с ЕС”. Свързани с тази стратегическа цел са 7 регистрирани
проекта и 1 приключен (в община град Добрич). Те са основно
насочени

към

споделяне

на

успешни

европейски

практики,

рехабилитация и реконструкция на инфраструктура. Общата стойност
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на проектите е 25 818 480 лв. Финансирани са от ЕФРР и един проект
от КФ.
Във връзка с изготвянето на Междинна оценка на ОСР на Област Добрич бе
проведено и допълнително

анкетно проучване на общинско ниво относно

състоянието на общинските планове за развитие и най-важните проекти със
стратегически характер за развитието на съответната община. На база на анализа на
информацията от попълнените анкетни карти могат да се направят следните
основни изводи:
Относно състоянието на общинските планове за регионално развитие на
територията на област Добрич: Във всички общини, с изключение на община
Крушари, е извършена актуализация на общинските планове за развитие, като
единствено в община град Добрич е направена оценка на Общинския план за
развитие;
Устройствено планиране - В общините град Добрич, Генерал Тошево, Балчик и
Шабла има влязъл в сила Общ устройствен план;
Проекти, финансирани от републиканския и общински бюджет, отнесени към
целите на ОСР на област Добрич:
o По изпълнението на Стратегическа цел 1 е финансиран един
проект в община Добрич-селска за рехабилитация на обекти от
пътната

инфраструктура

на

територията

на

общината.

Финансирането се е извършило от Фонд „Републиканска пътна
инфраструктура”.
o

По изпълнението на Стратегическа цел 2 допринасят няколко

проекта с републиканско и общинско финансиране. През 2010
година в община град Добрич са финансирани 12 проекта на
местни НПО на обща стойност 19 977 лв по Програмата за
„Финансиране на граждански инициативи в полза на местната
общност от бюджета на Община град Добрич”. В процес на
разработване в община град Добрич по тази цел има още един
проект: „Разкриване на Общностен център за деца и семейства”,
финансиран

от

Програмата

за

социално

включване

на

Министерството на труда и социалната политика (Програмата се
финансира със заем от Международната банка за възстановяване и
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развитие). НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”
финансира проект за създаване на заетост за лица на социално
подпомагане в община Генарал Тошево. Проектът е на стойност
1 800 000 лв. В община Тервел е реализиран проект в сферата на
социалните услуги („Дом за стари хора”) на стойност 298 261 лв.,
финансиран от Социално-инвестиционния фонд. Регионална
програма по заетост е финансирала проект за поддържане на
зелените площи и почистване на община Каварна на стойност
88 120 лв.
o По изпълнението на

Стратегическа цел 3 има един

реализиран проект в община Тервел в областта на образованието,
финансиран от общинска програма за оптимизация на училищната
мрежа (220 000 лева).
o По изпълнението на Стратегическа цел 4 няма финансирани
проекти от републиканския и общински бюджети.
Проекти, финансирани от други източници:
В община град Добрич в процес на изпълнение е проект за въвеждане на
ГИС за създаване на многопластов кадастър на подземната ифраструктура
чрез подобряване капацитета на човешките ресурси за по-добро градско
управление, планиране и развитие (Стратегическа цел 1). Средствата
(590 425 лв) са осигурени от Финансовия механизъм на европейското
икономическо пространство - „План Бъдеще”.
По изпълнението на Стратегичекса цел 1 в община Балчик има готов проект
за въвеждане на енергоспестяващи мерки (в ОУ Антим I), получил
финансова помощ от Фонд Енергийна Ефективност.
По изпълнението на Стратегическа цел 3 в процес на изпълнение е проект
за изграждане на Зелен обучителен център в гр. Шабла. Проектът се
финансира от Норвежката програма за сътрудничество между Република
България и Кралство Норвегия.
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7. Изводи от извършената междинна оценка на ОСР на област Добрич
На база извършения анализ на стратегическия документ и въз основа на
направените задълбочени проучвания на изпълнеието на целите, залегнали в ОСР на
област Добрич чрез изпълнените проекти и дейности от общинските администрации
за изследвания период, могат да се направят следните основни изводи:
ОСР на област Добрич е разработена в съответствие с изискванията на
действащия към 2005 г. Закон за регионално развитие, както и
одобрените от МРРБ към същата година Методически указания за
разработване на областните стратегии за развитие.
Стратегическият документ е с дисбалансирана структура, със силно
доминиращо значение на анализа на ситуацията;
В анализа на ситуацията е налице залитане в прекалена детайлизация,
което следва се преосмисли и акцентът да се насочи по скоро към
формулиране на изводи и проблеми, които да станат основа на
реалистичен SWOT анализ, който да послужи за адекватно
структуриране на стратегическата рамка.
До голяма степен от текста на стратегическия документ не става
видно наличието на ясно дефинирана логическа връзка между
аналитичната част на документа и стратегическата рамка. Основните
причини за това са в абстрактно и твърде общо формулираните силни,
слаби страни, възможности и заплахи в SWOT анализа на документа;
Визията

на

стратегическия

документ

е

прекалено

тромаво

формулирана, като същото се отнася и до основната стратегическа
цел. Последната трябва да бъде приведена в съответсвие със
залегналите основни стратегически цели в актуализирания документ
за изпълнение на Регионалния план за развитие на Североизточния
район.
Дефинираните стратегически цели звучат актуално и са балансирано
формулирани. Доказателство за това е и сравнително „доброто”
покритие на целите с проекти;
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Необходимо е допълнително фокусиране на стратегическата рамка по
отношение

смекчаване

на

вътрешнообластните

различия

и

периферността на някои общини.
Необходимо е засилване на компонентите в стратегията, свързани с
усвояването на средства от фондовете на ЕС. Това става видно както
от немалкия брой прекратени проекти в областта, така и от
сравнително ниската степен на усвояемост на средствата.
Стратегическата рамка следва да се изчисти от формулираните
дейности - областната стратегия не разполага по дефиниция със
собствен механизъм за изпълнение, а се изпълнява чрез плановете на
общините.

8. Препоръки и насоки за актуализация на ОСР на област Добрич за
периода 2010-2013
Насоките за актуализация на ОСР на област Добрич са изготвени като са
отчетени следните основни моменти:
Изготвената

междинна

оценка

на

стратегическия

документ,

анализираната структура и съдържание на стратегията, изводите и
констатациите за нейното изпълнение за периода 2005-2010;
Приетия през 2008 г. нов Закон за регионалното развитие (ЗРР) и
Правилника за неговото прилагане, в които са поставени нови
специфични изисквания относно сроковете на действие, ролята и
съдържанието на областните стратегии и общинските планове за
развитие. По смисъла на ЗРР Областната стратегия за развитие (ОСР)
се трансформира от дългосрочен в средносрочен документ за
стратегическо планиране на регионалното развитие, който се
разработва в съответствие с регионалния план за развитие (РПР) на
съответния район от ниво 2.
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Членството на страната в ЕС, което предполага нови отговорности и
нови механизми за управление и финансиране на регионалното
развитие.
Актуализацията в изискванията на Европейската комисия относно
разработването

на

стратегически

и

програмни

документи

за

регионално развитие.
Прилагането на новите регламенти за работа със Структурните и
Кохезионния фонд на ЕС в периода 2007-2013 г.
Настъпилите промени в залегналите приоритети за регионално
развитие в Европейски и национален контекст, включително
определянето на териториалното сътрудничество и сближаване като
една от целите на държавната политика за регионално развитие.
Промените в социално-икономическите условия в страната, свързани
с настоящата кризисна ситуация, които налагат преосмисляне на
политиките и залагане като приоритет усвояването и ефективното
използване на средствата от Европейските фондове.
Основните принципи при актуализацията на Областната стратегия за
развитие на област Добрич следва да са:
реализъм – в нея трябва да са формулирани реалистични цели,
което означава, че те трябва да бъдат съобразени не само с
наличния потенциал за развитие, но и с фактори като
институционална

среда,

тенденции

в

развитието

на

територията, ниво на подготовка на кадрите, финансова
обезпеченост и редица други, които могат да изиграят ролята
на задържащи фактори за ефективно усвояване на потенциала
на областта и нейните сравнителни предимства;
устойчивост – в стратегията не бива да се съдържат задачи,
мероприятия и конкретни дейности, чието решаване има
изолиран, оперативен и кампаниен характер, с краткосрочен и
бързо „затихващ” във времето ефект върху изпълнението на
формулираните цели в стратегиягта;
приемственост – актуализацията на Областната стратегия за
развитие не бива да започва „от нулата” – трябва да се осигури
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приемственост с действащия стратегически документ, с
Общинските планове и т.н.;
партньорство – Областната стратегия за развитие трябва да
бъде резултат от съвместните усилия на много заинтересовани
страни (представители на държавните и общинските власти, на
бизнеса, на държавните институции и на неправителствения
сектор).
Във връзка с гореизложеното могат да се направят следните общи препоръки
към Стратегическия документ:
Анализът на ситуацията следва да бъде тясно обвързан със
стратегическата рамка на документа.
Акцентът при актуализацията на ситуационния анализ следва
да е върху социално-икономическата компонента. Същата би
могла да се извърши на база първоначалната логика на
стратегическия документ и да следва неговото съдържание в
тази му част. Така лесно ще може да се прави задължителният
сравнителен
стратегията

прочит
и

между

първоначалния

актуализирания

документ

вариант
за

на

нейното

изпълнение. Не трябва да се забравя, че актуализацията по
същество не отменя действащата стратегия, а по-скоро
представлява механизъм, чрез който тя бива адаптирана към
променящата се среда.
Природно-ресурсният потенциал следва да се разглежда от
гледна точка ролята му в процесите на развитие на
територията. В този смисъл е необходимо извършването на
повече

съждения

и

оценъчни

констатации,

отколкото

съобщаването на факти и данни. От друга страна тези
компоненти са сравнително устойчиви и не е необходимо
детайлно преработване на частта, а по-скоро оптимизация и
освобождаване от излишна фактология;
Удачен подход би бил ако след края на всяка точка от анализа
се извеждат ключовите проблеми и потенциали, като същите
след това да се интегрират директно в матрицата на SWOT-
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анализа. Така ще се създаде по-ясна вътрешна логика на самия
стратегически документ;
От анализа следва да бъдат изведени логически обосновани
изводи и оценки, а не само изброяване на факти и данни.
Например съобщаване само на факта, че населението в
областта намалява; или само посочване на дължината на
пътната мрежа. Следва да се оцени как тези условия влияят
върху територията, къде те се проявяват и да се даде прогноза
как ще се развият във времето на действие на стратегията, ако
бъдат предприети, или не, съответните мерки.
Важен момент при актуализацията на стратегическата част е
свързан с извършването на адекватна оценка на очакванията от
изпълнението на документа. То следва да се съобрази и да
установи

необходимия

баланс

между

ценностите

и

очакванията на органите на властта и другите заинтересовани
публични институции, местните бизнес субекти и местната
общност. С оглед кратките срокове за актуализацията на
документа, както и с неголемия период на действие (2013г.)
най-лесно и ефективно това би могло да се извърши чрез
провеждането на

работна среща в рамките на разширено

заседание на Областния съвет за развитие, при който в
началото на работата по актуализацията на документа да се
обсъдят

и

комуникират

различните

очаквания

на

заинтересованите страни.
При дефинирането на стратегическата рамка следва да се
спазват принципите за концентрация на усилията, човешките и
финансовите ресурси за осъществяване на набелязаните в
стратегията цели и тясно обвързване и интегритет на
действията, заложени в различните програми за постигане на
комплексен социално-икономически ефект.
Стратегическата компонента на ОСР следва да е гъвкава и
адаптивна, с необходимата отвореност за допълнения и
адаптивност на стратегическите намерения към променящите
се условия на средата, в която се реализира стратегията.
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Разработената система за наблюдение и контрол следва да
включва адекватно подбрани индикатори, които следва да
измерват както постигането на изпълнението на целите и
приоритетите, заложени в Стратегията за развитие, така и
организацията и методите на изпълнение, прилагани от
съответните административни структури и организациите,
участващи в изпълнението им.
Съобразно изискванията към ОСР като средносрочен документ
следва да се дефинира система от три основни групи
индикатори: Общи, позволяващи оценката на общото ниво на
развитие на територията; Специфични, които са тясно
обвързани с формулираните стратегически цели в документа;
Ключови стратегически индикатори за интегриране на
глобалните цели по околната среда в регионалното планиране.

Конкретни предложения:
Анализът на ситуацията по отношение на природно-ресурсния
потенциал на област Добрич следва да се съкрати и
конкретизира,

като

отпаднат

сложните

и

прекалено

натоварващи текста природо-географски и почвено-географски
районирания. Необходимо е текстът да се фокусира върху
сравнителните предимства на територията по отношение на
природните условия и ресурси. Не на последно място
редуцирането на анализа в тази част на документа ще подобри
общия му баланс, ще го направи по-стегнат и ясен.
Акцентът при анализа на ситуацията следва да е поставен
върху

променените

икономическите

условия,

условия

и

свързани
тяхното

със

социално-

отражение

върху

демографската ситуация и нейните социални измерения.
При анализа на инфраструктурата следва да се отчете от една
страна нивото на изграденост на базовата инфраструктура,
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връзката със сравнителните географски предимства областта,
както

и

нивото

на

достъп

до

инфраструктура

и

инфраструктурни услуги в отделните части на областта;
Визията на стратегическия документ е прекалено тромаво
формулирана. Определянето на “Визията” в стратегическия
документ е особено важно за бъдещото развитие на областта,
тъй като представя очакванията за постигане на дългосрочен
резултат от прилагането на стратегията към края на плановия
период, за който тя се разработва. Визията се фокусира върху
дългосрочните

стратегии,

а

не

върху

дейностите

в

краткосрочен план и върху решаването на основните проблеми
на областта. С оглед на това предлагаме визията за развитие на
област Добрич да се преформулира в: «Област Добрич ще се
утвърди

като жизнеспособна, устойчиво развиваща се

териториална

единица,

предлагаща

атрактивна

инвестиционна среда, в която местната общност ще живее
и ще се труди в хармонична природна, социална и бизнессреда.”
С оглед тенденциите в развитието на територията на
областта, наличния потенциал и сравнителни предимства,
както и с оглед желанието на местната общност, е
необходимо

като

приоритет

да

бъде

изведено

балансираното териториално развитие, чрез стимулиране
развитието на вторичния опорен център, включващ
крайморските общини на областта. Тяхната роля, освен
като източник на растеж в областната икономика, следва
да се доразвие в посока разширяване на влиянието им
върху околните общини в непосредствения им хинтерланд.
Възможностите за това са най-вече във формиране на
клъстери от обслужващи дейности, услуги и производства,
подпомагащи развитието на туризма в активната зона на
Черноморското крайбрежие и стимулирани от неговото
устойчиво усвояване и експлоатация. Налице са също така
възможности за развитие на спомагателни туристически
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дейности (селски туризъм например), чрез които да се
„отклоняват” за кратко време туристически потоци от тази
активна зона в посока селската периферия на общините
Балчик, Каварна и Шабла.
На база настъплите промени в ролята и функциите на
областната стратегия за регионално развитие и въз основа на
констатираните
изпълнение

постижения

към

2010г.,

и

проблеми

при

Актуализираният

нейното

документ

за

изпълнение на областната стратегия за развитие на Област
Добрич следва да модифицира формулираната основна
стратегическа цел в първичния документ, като максимално я
съобрази със стратегическите цели в актуализирания план за
регионално развитие на Североизточния район. В тази насока,
Главната стратегическа цел на ОСР на област Добрич би могла
да се преформулира като: „Област Добрич да продължи да се
се развива на основата на своите сравнителни предимства,
динамично развиваща се местна икономика, ефективно
усвояваща

средствата

от

националния

бюджет

и

европейските фондове”
В общи линии набелязаните стратегически цели не са загубили
своята актуалност, като са възможни някои корекции във
формулировките им, с цел подобряване структурата и
фокусираността

им.

СТРАТЕГИЧЕСКА
трансгранично

и

Това
ЦЕЛ

основно
4:

се

отнася

Териториално

транснационално

до

развитие,

сътрудничество

за

постигане на териториална кохезия с ЕС. Същата може да се
преформулира

като:

„Стимулиране

на

балансираното

териториално развитие чрез установяването на адекватни
модели на териториално устройство, ефективно използване
на механизмите за трансгранично и междурегионално
сътрудничество”.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ:

1. ЕС – Европейски съюз
2. ЕСФ – Европейски социален фонд
3. ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие
4. ЗРР – Закон за регионално развитие
5. ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на
структурните инструменти на ЕС в България
6. КФ – Кохезионен фонд
7. МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
8. НПО – неправителствени организации
9. ОП – оперативна програма
10. ОСР – Областна стратегия за развитие
11. ОУ – Основно училище
12. РПР – регионален план за развитие
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