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Този документ е създаден в рамките на Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ BG16RFOP001-1.011-0007-C01, който се осъществява с 

финансовата подкрепа на  Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Проект „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“

договор № BG16RFOP001-1.011-0007-C01

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., финансирана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)

Обща стойност - 8 183 546,72 лв.

Безвъзмездното финансиране - 7 856 290,60 лв.:

• 6 677 847,01 лв. - Европейски фонд за регионално развитие

• 1 178 443,59 лв.  - национален  бюджет

Собствен принос - 327 256,12 лв. 
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Булевард „Добричка епопея“

 Реконструирана и рехабилитирана улична мрежа,

тротоари и благоустрояване, обща дължина на

платното - 1470 м. дясно и 1500 м. ляво, с

прилежащи зауствания

 Рехабилитация и основен ремонт на мост

 Изградени нови тротоарни настилки от унипаваж

4743 кв. м. , осигурена достъпна среда, поставени

тактилни плочи в помощ на хората с увредено зрение

 Цялостна ревизия на колекторната система за

осигуряване оптимално отводняване на настилката.

 Подменено е уличното осветление с

енергоефективно – 89 бр.

 Положени пътни знаци 157 бр. и маркировка 1762 м.

 Велоалея 1360 м.
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 Ремонтирани 22 спирки

 Изградени 6 броя нови спирки

 Осигурено електрозахранване 

на всички 30 броя спирки



Локации на 30 спирки за интервенция по проект „Интегрирана система на 

градския транспорт на Добрич

1. Първомайска 1 – бул. „Добруджа“

2. Център 1 – бул. „Добруджа“

3. Център 2 – бул. „Добруджа“

4. Тракийски 1 – бул. „Добруджа“

5. Тракийски 2 – бул. „Добруджа“

6. Млад техник 1 – бул. „25-ти септември“

7. Маяк 1 – бул. „25-ти септември“

8. Албена стил 1 – бул. „25-ти септември“

9. ЖК „Дружба-1“ – 1 – ул. „Никола Петков“

10. ЖК „Дружба-2“ – 1 – ул. „Никола Петков“

11. Подстанция – 1 – ул. „Никола Петков

12. ЖК „Дружба-3“ – 1 – ул. „Никола Петков“

13. Обр. ЖК „Добротица“ – 1 – Ул. „Любен 

Станчев

14. ЖК „Добротица 2“ – 1 – Ул. „Любен 

Станчев“

15. Зала „Добротица“ – 1 – бул. „25-ти 

септември“

16. Зала „Добротица“ -2 – бул. „25-ти 

септември“

17. Музея – 1 – бул. „3-ти март“

18. Музея – 2 – бул. „3-ти март“

19. Летен театър – 1 – бул. „3-ти март“

20. Летен театър – 2 – бул. „3-ти март“

21. Болница Бул. „3-ти март“ 1 – бул. „3-ти 

март“

22. Болница Бул. „3-ти март“ 2 – бул. „3-ти 

март“

23. Окръжна Болница – ул. „Панайот Хитов“

24. ЖК „Албена“ – 1 – Бул. „Добричка 

Епопея“

25. ЖК „Албена“ – 2 – Бул. „Добричка 

Епопея“

26. ЖП Гара Юг – 1 – бул. „Добричка Епопея“

27. ЖП Гара Юг – 2 – Бул. „Добричка Епопея“

28. ХЕИ – 1 – бул. „Добричка Епопея“

29. ХЕИ – 2 – Бул. „Добричка Епопея“

30. Стоматология – ул. „Отец Паисий“
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 закупен един специален 

автомобил за обслужване на 

светофарните уредби
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 Доставен офис контейнер за  

Център за управление на 

трафика

 Доставен гаражен и складов 

контейнер
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• Обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ" 

• Обществена поръчка с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНТЕЛИГЕНТНА ТРАНСПОРТНА 

СИСТЕМА“ 

• Обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЕЛЕКТРОБУСИ, ЗАРЯДНИ СТАНЦИИ И МАСЛЕН 

ТРАНСФОРМАТОР по обособени позиции:

· ОП1 Доставка и въвеждане в експлоатация на 4 броя електробуси

· ОП2 Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 2 зарядни станции

· ОП3  Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на силов маслен трансформатор
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