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Приложение 1 

          Справка – образец относно предложения за проекти на територията на област Добрич във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, 

погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

 

 

Наименование на 

проекта 

 

 

Община/и, на 

територията на 

която/които ще се 

изпълнява 

 

 

Прогнозна 

стойност (в хил. 

лв) 

 

 

Период на 

изпълнение(от 

месец…година.. до 

месец.. година…) 

 

 

Очаквано въздействие 

/резултати от 

изпълнението на 

проекта 

 

 

Възможност за 

финансиране  

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма 

 

 

“Популяризиране на 

културно, историческо и 

природно наследство” 

Общини в 

областите Видин, 

Монтана и Враца  

 5 000 24 месеца Приходи от 

туристически 

посещения, назначени 

служители, 

облагородяване на 

туристически обекти 

Оперативна програма 

“Региони в растеж”; 

Програма INTERRG 

V-A РУМЪНИЯ - 

БЪЛГАРИЯ 

 

 

Забележка: Справката е предоставена от Общинска администрация Балчик 
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Справка-образец относно предложения за проекти на територията на Област Добрич, Община Генерал Тошево във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България ( областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, 

планински и полупланински слабо развити райони 

Наименование на проекта Община/и на 
територията на 

която/които ще се 
изпълнява 

Прогнозна 
стойност 

(в хил.лв.) 

Период на 
изпълнение  ( от 

месец…. година… 
до месец … 
година….) 

Очаквано въздействие/ резултати от 
изпълнението на проекта 

Възможности за 
финансиране 

изпълнението на проекта 
по оперативните програми 

(моля, посочете коя) 

Изграждане на сондаж и 
оранжериен комплекс за 

посадъчен материал  

Генерал Тошево 200 от юли 2015 до 
юни 2016 

Осигуряване на зелена градска среда; 
намаление на разходите на общината за 

посадъчен материал и възможност  за 
осигуряване на постоянна заетост за хора, 
работещи в сферата на озеленяването и 

цветарството. 

 

Създаване на дом за 
възрастни хора 

Генерал Тошево 839 от декември2016 
до ноември 2018  

Повишаване на социалната отговорност, 
чрез разнообразяване на качеството на 
предоставяните услуги. Възможност за 

осигуряване на заетост по отношение на 
ангажирания в дома персонал – 

медицински лица, санитари, готвачи и др. 

ОПРР/ ТГС Румъния - 
България 

Изграждане на Младежки 
информационен център 

Генерал Тошево 111 от юли 2015 до 
декември 2016 

Повишаване на социалната отговорност, 
чрез разнообразяване на предоставяните 

услуги, спомагащи за социалната 
интеграция на уязвимите групи. 

Изграждането на Младежки център е 
предпоставка за по-добро развитие на 

младите хора, тяхната интеграция и 
адаптация; предотвратяване на социални 
проблеми; намаляване на отпадналите от 

образователната система; оказване на 
подкрепа в процеса на реализация на 

трудовия пазар; обезпечаване на младите 
хора с необходимата им информация. 

ОПНОИР 

Създаване на бизнес 
инкубатор 

Генерал Тошево 500  Възможност за стимулиране на заетост, 
чрез указване на подкрепа при 
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разработването, стартирането и 
развитието на бизнес. 

Създаване на 
селскостопанско тържище 

Генерал Тошево 1000  Създаване на възможност и условия за 
директен контакт между производител и 

крайния потребител. Стимулиране на 
местното производство. 

ПРСР 

Реконструкция и 
модернизация на сграда на 
„Обществена трапезария и 

социална кухня“ 

Генерал Тошево 90 от януари 2016 
до декември 

2016 

Повишаване на социалната отговорност и 
качеството на предлаганите услуги.  

ОПРР 
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Справка – образец относно предложения за проекти на територията на Община град Добрич във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, 

планински и полупланински слабо развити райони 

 

 

 

Наименование на проекта 

 

 

Община/и, на 

територията на 

която/които ще се 

изпълнява 

 

 

Прогнозна стойност 

(в хил. лв) 

 

 

Период на изпълнение 

(от месец…година.. до 

месец.. година…) 

 

 

Очаквано въздействие 

/резултати от изпълнението 

на проекта 

 

 

Възможност за 

финансиране  

изпълнението на 

проекта по 

оперативна програма 

(моля посочете коя) 

 

 

Реконструкция на всички елементи на градската 

среда в трите зони за въздействие – 45 

километрова улична мрежа, зони за обществен 

отдих, зони за паркиране, тротоари, велоалеи, 

улично осветление, обновяване и озеленяване 

на междублокови пространства, детски и 

спортни площадки 

 

Община град 

Добрич 
48000 Юни 2016 – юни 2018 

Изцяло подобрена и 

модернизирана градска среда ОПРР 

 

 

Основен ремонт и внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на дворни пространства на 

Община град 

Добрич 
9000 Юни 2016 – юни 2019 

Обновена и модернизирана 

образователна 

инфраструктура отговаряща 

на съвременните 

потребности 

ОПРР 
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обекти от образователната инфраструктура 

 

 

Интегриран градски транспорт – „Развитие на 

интегрирана система на градския транспорт на 

град Добрич, включително интелигентна 

система за управление на обществен 

транспорт, система за ел. таксуване, подмяна 

на подвижен състав и мерки за устойчиво 

развитие“, рехабилитация на улична мрежа и 

тротоари (обновяване на съпътстваща 

инфраструктура – 20 км. улици, подлези, 

велоалеи, реконструкция на спирки, паркинги, 

прилежащо озеленяване, безопасност на 

движението). 

 

 

Община град 

Добрич 
35000 Юни 2016 – юни 2020 

Внедрена съвременна 

система за градски транспорт 

и управление на трафика 
ОПРР 
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Справка – образец относно предложения за проекти на територията на област Добрич, във връзка с разработването на 

целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България (областите Видин, Монтана 

и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони 

 

Наименование на 
проекта 

Община/и на 
територията на 
която/които ще 
се изпълнява 

Прогнозна 
стойност (в 
хил.лв.) 

Период на 
изпълнение 
(от месец… 
година… до 
месец… 
година) 

Очаквано въздействие/ резултати от изпълнението на 
проекта 

Възможност за 
финансиране 
изпълнението на 
проекта по 
оперативна 
програма (моля, 
посочете коя) 

„Благоустрояване на 
населени места на 
територията на 
община Добричка” 

Община 
Добричка, 
населени места 
с.Дончево, 
с.Победа, 
с.Бранище и 
с.Смолница. 

4 354 24 месеца Обособена позиция 1 – Възстановяване и изграждане на 
паркове в общ. Добричка:  
- възстановен и обновен парк в с. Дончево с площ 5000,21 
м2; 
- възстановен и обновен парк в с. Победа с площ  9202,99 
м2; 
- възстановен и обновен парк в с. Бранище с площ 
3038,96 м2; 
- възстановен и обновен парк в с. Смолница с площ 
6617,65 м2. 
всеки от тях според дизайнерския проект с прокарано 
парково осветление и монтирани осветителни тела, с 
допълнително затревени площи, засадени цветя и 
дървесни видове, монтирани пейки, изградени чешми, 
поставени паркови пластики, изградени детски площадки 
с люлки, пързалки, въртележки и други подходящи 
съоръжения.  
Обособена позиция 2 - Рехабилитация на улици №2, 9, 8 и 
11 в село Дончево: 
- улица №2 от ОТ61 до ОТ5 с L= 1059,97 м., извършено 
6360 кв.м. асфалтиране на улично платно, 200 кв.м. 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
отворени 
оперативни 
програми  
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заустване с асфалтобетон, положени 1060 м бордюри и 
направени 3180 кв.м. тротоари; 
- улица №8 от ОТ28 до ОТ15 с L= 679,70 м., извършено 
4080 кв.м. асфалтиране на улично платно, 200 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 1040 м. бордюри и 
направени 2040 кв.м. тротоари; 
- улица №9 от ОТ29 до ОТ35 с L= 611,36 м., извършено 
3540 кв.м. асфалтиране на улично платно, 200 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 460 м бордюри и 
направени 1770 кв.м. тротоари; 
- улица №11 от ОТ45 до ОТ63 с L= 615,38 м., извършено 
3720 кв.м. асфалтиране на улично платно, 200 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 1000 м. бордюри и 
направени 1860 кв.м. тротоари; 
Обособена позиция 3 - Рехабилитация на улици № 5, 7 и 
13 в с. Победа:  
- улица № 5 от ОТ56 до ОТ58 с L= 343,20 м., извършено 
2100 кв.м. асфалтиране на улично платно, 105 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 360 м. бордюри и 
направени 1050 кв.м. тротоари; 
- улица № 7 от ОТ59 до ОТ63 с L= 361,41 м., извършено 
2160 кв.м. асфалтиране на улично платно, 100 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 360 м. бордюри и 
направени 1800 кв.м. тротоари; 
- улица №13 от ОТ38 до ОТ48 с L = 201,98 м., извършено 
2160 кв.м. асфалтиране на улично платно, 50 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 220 м. бордюри и 
направени 630 кв.м. тротоари; 
Обособена позиция 4 - Рехабилитация на улици № 3, 4, 8 
и 9 в село Бранище: 
- улица № 3 от ОТ41 до ОТ38 с L=382,84 м., извършено 
2310 кв.м. асфалтиране на улично платно, 200 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 800 м. бордюри и 
направени 1155 кв.м. тротоари; 
- улица № 4 от ОТ42 до ОТ36 с L=344,69 м., извършено 
2100 кв.м. асфалтиране на улично платно, 100 кв.м. 
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заустване с асфалтобетон, положени 720 м. бордюри и 
направени 1050 кв.м. тротоари; 
- улица № 8 от ОТ24 до ОТ33 с L= 403,29 м., извършено 
2460 кв.м. асфалтиране на улично платно, 100 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 840 м. бордюри и 
направени 1230 кв.м. тротоари; 
- улица № 9 от ОТ26 до ОТ32 с L= 379,81 м., извършено 
2280 кв.м. асфалтиране на улично платно, 100 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 760 м. бордюри и 
направени 1140 кв.м. тротоари; 
Обособена позиция 5 - Рехабилитация на улици № 1, 3 и 4 
в с. Смолница: 
- улица №1 от ОТ67 до ОТ158 с L = 546,19 м., извършено 
3288 кв.м. асфалтиране на улично платно, 250 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 1120 м. бордюри и 
направени 1644 кв.м. тротоари; 
- улица № 3 от ОТ107 до ОТ166 с L= 652,81 м., извършено 
3650 кв.м. асфалтиране на улично платно, 250 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 1320 м. бордюри и 
направени 1935 кв.м. тротоари; 
- улица № 4 от ОТ167 до ОТ185 с L= 417,65 м., извършено 
2508 кв.м. асфалтиране на улично платно, 150 кв.м. 
заустване с асфалтобетон, положени 840 м. бордюри и 
направени 1240 кв.м. тротоари; 

„Изграждане на 
многофункционална 
зала в селата 
Ловчанци и 
Фелдфебел Дянково” 

Община 
Добричка, 
населени места 
с.Ловчанци и 
с.Фелдфебел 
Дянково. 

1 108 20 месеца Обособена позиция 1 – Изграждане на 
многофункционална зала в село Ловчанци в УПИ „За 
селкооп”, кв.2, IV категория по чл.137 от ЗУТ: 
- изградена многофункционална зала със ЗП кота 
0,00=281,30 кв.м., ЗП кота -2,70=96,30 кв.м., РЗП=377,60 
кв.м., конструктивна ос 5,5/5,5 м., размери 16,75/16,75 м., 
до 200 места, допълнителни обслужващи помещения – 3 
бр. (канцеларии и санитарни възли), санитарен възел за 
хора с двигателни увреждания; 
- благоустроени прилежащи площи – тротоарни площи, 
зелени площи, ниска растителност – храсти,  дървесна 
растителност. 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
отворени 
оперативни 
програми 
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Обособена позиция 2 - Изграждане на 
многофункционална зала в село Фелдфебел Дянково в 
УПИ XVII, кв.11, V категория по чл.137 от ЗУТ: 
- изградена многофункционална зала със РЗП=542,50 
кв.м., до 350 места, допълнителни обслужващи 
помещения, санитарен възел за хора с двигателни 
увреждания; 
- благоустроени прилежащи площи – тротоарни площи, 
зелени площи, ниска растителност – храсти,  дървесна 
растителност. 

„Реконструкция на 
отводнителен канал 
с.Победа, община 
Добричка” 

Община 
Добричка, 
с.Победа 

943 18 месеца Изградено отводнително съоръжение за предпазване от 
подпочвени води и наводнения при преминаване на 
високи води на с.Победа и съседните населени места. 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
отворени 
оперативни 
програми  

„Рехабилитация на 
път DOB1095/II – 71 
Силистра-Карапелит-
Добрич/-Смолница-
Ловчанци-Полковник 
Иваново от км. 0+000 
до км. 13+500” 

Община 
Добричка, 
населени места 
с.Смолница, 
с.Ловчанци, 
с.Полковник 
Иваново. 

10 170 24 месеца 
 

Разглежданият път DOB1095/II – 71 Силистра-Карапелит-
Добрич/-Смолница-Ловчанци-Полковник Иваново е с 
дължина 13560 м. Настилката е асфалтова и е положена 
преди повече от 15 години. Вследствие от 
дългогодишната експлоатация на пътя и малките по обем 
ремонтни работи извършвани през годините, общото 
състояние може да се определи като лошо, най-вече по 
отношение на състоянието на пътната настилка и 
отводняването. Целта на проекта е възстановяване и 
подобряване на транспортно – експлоатационните 
качества на пътя, възстановяване на пътната настилка и 
пътното тяло, гарантиране носимоспособността и 
равността на настилката, постигане на технически 
елементи, отговарящи на нормативите за съответната 
проектна скорост, ремонт на отводнителни съоръжения с 
оглед осигуряване условия за безопасност на 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
отворени 
оперативни 
програми  
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движението, комфорт на пътуващите и добро 
отводняване на пътя в следните участъци: 
- от км. 1+460 до 4+480 – в границите на регулацията на 
село Смолница – участък с дължина 2840 м.; 
- от км. 4+480 до 7+940 – от края на регулацията на село 
Смолница до началото на регулацията на село Ловчанци– 
участък с дължина 3480 м.; 
- от км. 7+940 до 10+520 – в границите на регулацията на 
село Ловчанци– участък с дължина 2680 м.; 
- от км. 10+520 до 12+420 – от края на регулацията на село 
Ловчанци до началото на регулацията на село Полковник 
Иваново – участък с дължина 3480 м.; 
- от км. 12+420 до 13+500 – в границите на регулацията на 
село Полковник Иваново – участък с дължина 1080 м.. 

„Рехабилитация на 
Път DOB2100 /ІІІ-7106 
Карапелит-Гешаново-
Кочмар/ Карапелит-
Медово-Бенковски / 
DOB 1199 Жегларци-
Бенковски-
Владимирово/ от км. 
0+000 до км. 9+500 в 
община Добричка” 

Община 
Добричка, 
населени места 
с.Карапелит, 
с.Медово и 
с.Бенковски. 

7 002  24 месеца Възстановени и подобрени транпортно-
експлоатационните качества и носимоспособността на 
настилката и пътното тяло, което ще осигури безопасно 
движение, комфорт на пътуващите и добро отводняване 
на пътя: 
Участък 1 – от км. 0+000 до км. 0+410 в границите на 
регулацията на с.Карапелит; 
Участък 2 – от км. 0+410 до км. 5+200 от края на 
регулацията на с.Карапелит до началото на регулацията 
на с.Медово; 
Участък 3 – от км. 5+200 до км. 5+670 в границите на 
регулацията на с.Медово; 
Участък 4 – от км. 5+670 до км. 9+500 от края на 
регулацията на с.Медово до началото на регулацията на 
с.Бенковски. 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
отворени 
оперативни 
програми  

„Строителство и 
рехабилитация на 
водоснабдителни 
системи и 
съоръжения на 
населени места в 
община Добричка” 

Община 
Добричка, 
населени места 
с.Бранище, 
с.Стожер и 
с.Карапелит 

795 22 месеца Захранващ водопровод от кула водоем с.Подслон за 
водоем Карапелит: 
Нов водопровод от ПЕВП ф160/10 – 2890 м. 
Изградени възли автоматични въздушници – 1 бр. 
Изградени възли оттоци – 1 бр. 
Подмяна на вътрешен захранващ водопровод в с. 
Бранище: 

Община Добричка 
не е допустима 
през новия 
програмен 
период, съгласно 
критериите на 
настоящите 
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Нов вътрешен захранващ водопровод ПЕВП ф110/10 – 764 
м. 
Изградени разпределителни възли – 4 бр. 
Изградени възли с пожарен кран – 8 бр. 
Доизграждане водоем с. Стожер 
Изграден водоем за 500 м3 вода. 

отворени 
оперативни 
програми  
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          Справка – образец относно предложения за проекти на територията на община Каварна във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, 

погранични, планински и полупланински слабо развити райони 

 

 

 

Наименование на проекта 

 

Община/и, на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

 

Прогнозна 

стойност (в 

хил. лв) 

 

Период на 

изпълнение(от 

месец…година.. до 

месец.. година…) 

Очаквано въздействие 

/резултати от изпълнението 

на проекта 

 

Възможност за 

финансиране  

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма 

 

Подобряване на градската среда: 

Ремонт и реконструкция на 

градски фонтан и прилежащо 

пространство 

 

Община Каварна 200 Юни 2015 – юни 2017 Подобрена градска среда ОПРР, ПРСР 

 

Изграждане и внедряване на 

мерки за сигурност и 

видеонаблюдение на паркови 

пространства и територии обект 

на стопанисване 

 

Община Каварна 700 Юни 2015 – юни 2018 
Подобрена, и безопасна 

градска среда ОПРР, ПРСР 
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Обзавеждане и благоустрояване 

на сгради и дворни пространства 

на обекти от образователната 

инфраструктура /ЦДГ, училища/ 

Община Каварна 2 000 Юли 2016 – Юли 2018 

Обновена и 

модернизирана 

образователна 

инфраструктура 

отговаряща на 

съвременните 

потребности на 

подрастващи 

ОПРР, ОП „Наука и 

образование за 

интелигентен 

растеж“, ПРСР 

 

Ремонт и реконструкция, подмяна 

на компрометирани водопроводи 

и изграждане на нови на 

територията на общината 

Община Каварна 10 000 Юни 2016 – Юни 2020 

Подобрена 

инфраструктура на 

населените места с цел 

опазване на здравето на 

хората 

ОПРР, ОПОС, 

ПРСР 

 

Аварийно укрепване , 

рехабилитация и реконструкция 

на уличната мрежа, тротоари 

настилки /обновяване на 

съпътстващи инфраструктура/ 

 

Община Каварна 20 000 Юни 2016 – Юни 2020 

Подобрена 

инфраструктура на 

населените места 
ОПРР, ПРСР 
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Справка-образец относно предложения за проекти на територията на област Добрич във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите  

Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони 

 

 

 

Наименование на 

проекта 

 

 

Община/и, на 

територията на 

която/които ще се 

изпълнява 

 

 

Прогнозна стойност  

(в хил. лв) 

 

 

Период на 

изпълнение(от 

месец…година.. до 

месец.. година…) 

 

 

Очаквано въздействие 

/резултати от 

изпълнението на 

проекта 

 

 

Възможност за 

финансиране  

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма 

 

 

Реконструкция, 

ремонт, внедряване 

на мерки за 

енергийна 

ефективност и 

осигуряване на 

достъпна среда в 

сградата на 

читалището в 

с.Лозенец, община 

Крушари 

Община Крушари 600   01.01.2016г. – 

31.12.2016г. 

Подобрена материално-

техническа база на 

читалище в с. Лозенец; 

Осигурени условия за 

нормална дейност на 

самодейните състави, 

състави, кръжоци към 

читалището; абонати на 

библиотеката; Осигурена 

достъпна среда на лица 

с увреждания 

ПРСР 

Ремонт на сграда на 

читалище фаза 

:технически проект по 

части Архитектурна, 

Конструктивна, ВиК 

Община Крушари 350  01.01.2016г. – 

31.12.2016г. 

Подобрена материално-

техническа база на 

читалище в с. Дяково; 

Осигурени условия за 

нормална дейност на 

ПРСР 
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инсталации, 

Енергийна 

ефективност, ПБЗ, 

Пожарна безопасност 

самодейните състави, 

състави, кръжоци към 

читалището; абонати на 

библиотеката; Осигурена 

достъпна среда на лица 

с увреждания 

Изграждане на 

система за соларно 

улично осветление в 

девет населени места 

в община Крушари 

Община Крушари 1 904,35 01.01.2016г. – 

31.12.2016г. 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност в девет 

населени места в 

община Крушари. 
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Справка-образец относно предложения за проекти на територията на област Добрич във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите  

Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слабо развити райони 

Наименование на проекта Община Прогнозна стойност в 
х.лв. 

Период на 
изпълнение 

Очаквано 
въздействие/резултати 

от изпълнението  на 
проекта 

Възможност за 
финансиране по 

(оперативна ) 
програма 

Стратегия за местно 
развитие на МИГ Тервел-
Крушари 

Тервел и 
Крушари 

3 600 1.05.2016 – 15.09.2020 1)Създадени / 
разширени 4 бр. малки 
предприятия за 
неземеделски 
дейности; 
2)модернизирани  6 
предприятия за 
земеделски дейности; 
3)подобрена 
материална база за 3 
бр. социални услуги; 
4)благоустроени 3 
участъка от тротоари; 
5)Създадени общо  6 
постоянни и две 
сезонни работни места 

Програма за развитие 
на селските райони 

Интегриран проект за 
транспортна достъпност  в 
населени места в Община 
Тервел 

Тервел 5 000 1.06.2016-31.12.2017 1)Рехабилитирана 
пътна настилка на 6 км. 
от общинска пътна 
мрежа и  7 км. улична 
мрежа в 3 населени 
места; 
2)Осигуряване на 
инфраструктура за 
широколентов 
интернет в сервитута 
на 6 км. общински път 

Програма за развитие 
на селските райони 

Обновяване на детски Тервел 1 500 1.08.2016-31.12.2017 1)Обновени сгради на Програма за развитие 
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градини в две села на 
Община Тервел 

детски градини в две 
села на Община Тервел 
с общ брой живущи в 
тях 3500 души 

на селските райони  

Спортни бази в 
средищните училища 

Тервел 1 500 1.09.2016-31.12.2018 1)възстановяване на 
физкултурни салони в 
две средищни училища 
– в селата Коларци и 
Нова Камена; 
2)Изграждане и 
оборудване на 
многофункционална 
спортна площадка в 
СОУ „Йордан Йовков” в 
гр.Тервел 

ОП „Наука за 
интелигентен 
растеж”/Програма за 
развитие на селските 
райони 

Бившата болница – база за 
съвременни услуги за 
населението 

Тервел 1 000 1.10.2016-1.10.2017 Обновяване на 
самостоятелна секция 
от сградата на бившата 
болница и парково 
пространство към нея 
за превръщането й в 
дом за стари хора ( 
частна инициатива) 

Не се предвижда , 
обмисля се вариант  
за ПЧП 

Закриване и 
рекултивиране на 
нерегламентирани 
сметища в Община Тервел 

Тервел 2 000 1.12.2016-1.12.2018 1)Закриване на 44 бр. 
нерегламентирани 
сметища и 
рекултивиране на 
терените им; 
2)Предлагане на 
рекултивираните 
терени за земеделски 
дейности  

ОПОС , ПУДООС 
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          Справка – образец относно предложения за проекти на територията на област Добрич във връзка с разработването на целенасочена 

инвестиционна програма в подкрепа на развитие на Северозападна България (областите Видин, Монтана и Враца), Родопите, Странджа, 

погранични, планински и полупланински слабо развити райони. 

 

 

 

Наименование на 

проекта 

 

Община/и, на 

територията на 

която/които ще 

се изпълнява 

 

Прогнозна 

стойност (в 

хил. лв) 

 

Период на 

изпълнение(от 

месец…година.. 

до месец.. 

година…) 

Очаквано въздействие /резултати от 

изпълнението на проекта 

 

Възможност за 

финансиране  

изпълнението на 

проекта по 

оперативна 

програма 

1.“Изграждане на 

балнеосанаториум 

за използване на 

лечебната кал от 

Шабленската тузла“ 

Община Шабла 2000 2014-2020 г.  Разпознаване на община Шабла като 
уникален здравен център; 

 Мобилизиране на местните ресурси и 
насърчаване използването на природните 
дадености на общината за развитие на 
икономическия потенциал; 

 Обучение и квалификация в областта на 
балнеологията и рекреацията; 

 Овладяване на високия процент на 
безработицата (18%) чрез откриване на работни 
места както за специалисти, така и за по-ниско 
квалифицирани кадри; 

 Предоставяне на медицински услуги в 
зависимост от типа заболяване и назначеното 
лечение; и др. 

ПЧП и частни 

инвестиции. 
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2. Въвеждане на 

компостиращи 

инсталации за 

биоразградими 

отпадъци и за 

зелени отпадъци 

Община Шабла 1000 2017-2020 г.  Намаляване на количествата депонирани 
Биоразградими битови отпадъци 

 Подобряване на цялостното управление на 
отпадъците 

 Намаляване образуването и 
освобождаването в атмосферата на парникови 
газове от депата 

ОПОС 

3.Изграждане на 

предприятие за 

преработка и 

консервация на 

пресни зеленчуци 

чрез Публично- 

частно партньорство 

Община Шабла 5000 2016-2018 г.  Мобилизиране на местните ресурси и 
насърчаване използването на природните 
дадености на общината за развитие на 
икономическия потенциал; 

 Обучение и квалификация в областта на 
зеленчуко-производството; 

 Овладяване на високия процент на 
безработицата чрез откриване на работни места 
както за специалисти, така и за по-ниско 
квалифицирани кадри 

ПЧП/частни 

инвестиции;  

ПРСР 

4.Насърчаване на 

социалната 

икономика и 

социалните 

предприятия, 

включително 

осигуряване на 

адаптирани работни 

места за нуждите на 

хора с увреждания 

Община Шабла 150 2014-2020 г.  Постигането на резултати, свързани с 
благоденствието на социалните групи в 
неравностойно положение; 

 Да промотира социалното 
предприемачество като дейност в полза на 
обществото; 

 Подобряване на жизненото равнище; 

 Осигуряване на заетост; 

 Предоставяне на услуги или други форми на 
пряка подкрепа, чиито краен резултат е ефективно 
социално включване 

ОПРЧР 

5.Подобряване на 

образователната 

инфраструктура – 

сграден фонд на 

Община Шабла 1000 2014-2020 г.  Подобрена образователна инфраструктура; 

 Осъвременяване на условията за обучение 
чрез постигане на екологична среда с намаление 
на количества на вредни емисии, шумове и газове 

 Подобряване качеството на жизнената и 

ПРСР 
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училища и детски 

градини 

работна среда 

 Подобряване нивото на образователния 
процес 

 Осигуряване на равен достъп до 
образование за групите в неравностойно 
положение 

 Оптимизиране управлението на 
образователната инфраструктура, създавайки 
условия както за висока степен на рентабилност 
така и за прилагането на модерни и ефективни 
образователни методи 

6. Създаване на 

условия за 

полноценно 

използване на 

свободното време и 

превенция на 

рисковото 

поведение сред 

децата и младите 

хора 

Община Шабла 80 2014-2020 г.  Внедрени европейски модели за работа с 
младите хора, при разработването на програмите 
за младежки дейности; 

 Развити доброволчески дейности и 
младежки организации; 

 Участие на младите хора в местното 
самоуправление за решаване на младежките 
проблеми; 

 Повишена информираност на младите хора 
относно възможностите за ползотворно 
използване на свободното им време; 

 Укрепване и развитие на капацитета и 
популяризиране на Европейските и други 
международни младежки програми. 

 Повишаване активността и участието на 
младите хора в национални и международни 
младежки и образователни програми 

ОПРЧР/МОН 

 

 


