
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и правителството на Република България, представлявано от Министерство на околната среда и водите.


„Първа копка” на обект „Довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битови отпадъци с. Стожер“ като част от проект № DIR-5112122-13-81 «Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич», финансиран от ОП «Околна среда 2007 – 2013 г.».”
На 08-ми Юли 2014 г. стартират строителните дейности на четвъртияобектот проекта за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич, а именно “Довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битови отпадъци с. Стожер“..
„Първата копка” на обекта, направиха от г-н Дико Иванов–зам. кмет на Община Добричка, г-н Даниел Йорданов – зам. областен управител наобластна администрация Добричиг-н Валентин Зеленченко- представител на строителя, в присъствието на много официални гости.
Проектът "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", който се осъществява по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", е на обща стойност 38 877 375,67 млн. лв.
Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия орган възлиза на 36 933 506,89лв., от които 85% в размер на 31 393 480,85лв. от Европейския Фонд за Регионално Развитие и 5 540 026,04лв. национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България,  а 1 943 868,78лв.е собственото участие на деветте общини партньори по проекта, които ще ползват бъдещото регионално депо.
В обхвата на мащабното строителство по целия проект влиза изграждането на регионално депо за ТБО с. Стожер, две претоварни станции –в Балчик и Тервел, и строителството на четвърти инфраструктурен обект – довеждащата инфраструктура до Регионалното депос. Стожер – електропровод и пътна връзка.
Изпълнител на строителните дейности на обект „Довеждаща инфраструктура (път, външно кабелно трасе и бариера с видеонаблюдение и захранващ кабел) на Регионално депо за твърди битови отпадъци с. Стожер“, е ДЗЗД „Път – депо 2013 г.“, в състава на което влизат „Пътностроителство“ АД– Добрич и „Пътища и мостове“ЕООД – Варна.
Строителния надзор се осъществява „Пътинвест-инженеринг“ АД – София.
Изграждания обект „Довеждаща инфраструктура“ ще обслужва регионалното депо за отпадъци в село Стожер и включва изграждането на довеждащпът с дължина5 928,56 мспециално за нуждите на РД Стожер, външнокабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина2 939 м и бариерасъсзахранващкабел за бариератас дължина 780 м.
Възложител на изграждането на обекта е Община Добричка.
Теренът където се изгражда се намира в землището на село Стожер.
Довеждащия път ще осигури транспортна връзка между път II-29 и 
регионално депо „Стожер” . Предвидено е изграждане на Кръстовище.То се състои в следното:
- осигуряване на лява лента от посока Варна, чрез оширение  на пътя в двете страни.
- осигуряване на самостоятелна дясна лента от посока Добрич, чрез оширение в нея страна. Пътя за депото е проектирано по следата на съществуващи черни пътища в землището на с. Стожер.
Бариери за ограничаване на достъпа до обекта - регионално депо за отпадъци. Чрез видеокамерата ще има визуален достъп до бариера.Потози начин ще може да се осъществи пропускателния режим на входящи и изходящи машини от обекта
Предвижда се изграждане на кабелна линия, която да свърже ВЕЛ” Драганово” 20kV с трафопост 20/0,4 тип БКТП. Трасето на кабелната линия преминава по общински пътища.

