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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

 

Проектът на Интегриран план за градско 

план за градско възстановяване и развитие на град Добрич», финансиран по Договор за предоставяне 

на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

 Той е разработен от Консорциум „Добрич 2020”

териториално развитие” ЕАД (водещ партньор) и „Велдер Консулт” ООД. 

Предпоставки за разработката:

Основните предпоставки за разработката са: 

Консорциум „Добрич 2020“ (изпълнител), сключен на 12 юни 2012 г. 

процедура за възлагане на обществена поръчка за реализация на проект „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич”;

Методическите насоки за изработване и прилагане на ИПГВР са изготвени през 2008 г. (актуализирани 

2010) въз основа на Техническо задание, издадено от Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, като възложител.

Нормативно основание за разработката:

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, разработването на ИПГВР се свързва с 

прилагането на Оперативната програма „Регионално развитие”, както и на други оперативни 

програми, финансиращи проекти в градовете. В този смисъл, наличието на влязъл в сила ИПГВР е и 

условие за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС по предназначение, във 

връзка с изпълнението на набелязаните в стратегическата част конкретни проекти. Освен

предоставяни от Европейския съюз, ИПГВР прилага и други възможни финансови механизми за 

изпълнение на избраните проект

капитали в приоритетни за града проекти

Изработването и успешното прилагане на ИПГВР допринася пряко за реализацията на дългосрочна 

визия за икономическо и социално развитие на града.

Съгласуваност с общоевропейски, национални, регионални и общински документи:

ИПГВР на Добрич е разглеждан като връзка между системата за социално

тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на 

стратегическото планиране и териториалното устройство, като представлява специфичен инстр

съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми. По отношение на 

съгласуваността, в контекста на отсъствие на национална политика за градско възстановяване и 

развитие, ИПГВР на гр. Добрич

планови документи на общината. ИПГВР на 

планиране на градското развитие на общината и работи в синхрон с другите общински финансови и 

инвестиционни програми. ИПГВР се съобразява с д

Добричка област, както и с РПР на Североизточния

добър синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие, така и с мерките заложени в 

проекта на ОП „Регионално развитие” за периода 2014 

застъпени в Националната програма за развитие „България 2020”. В по

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

УВОД 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие, е част от Проект «Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на град Добрич», финансиран по Договор за предоставяне 

07/2010/020, по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

Консорциум „Добрич 2020” в състава, на който влизат „Национален център за 

териториално развитие” ЕАД (водещ партньор) и „Велдер Консулт” ООД.  

Предпоставки за разработката: 

Основните предпоставки за разработката са: Договор между Община Град До

Консорциум „Добрич 2020“ (изпълнител), сключен на 12 юни 2012 г. въз основа

процедура за възлагане на обществена поръчка за реализация на проект „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич”; Технически спецификации и описание на поръчката; 

Методическите насоки за изработване и прилагане на ИПГВР са изготвени през 2008 г. (актуализирани 

2010) въз основа на Техническо задание, издадено от Главна дирекция „Програмиране на 

като възложител. 

Нормативно основание за разработката: 

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, разработването на ИПГВР се свързва с 

прилагането на Оперативната програма „Регионално развитие”, както и на други оперативни 

щи проекти в градовете. В този смисъл, наличието на влязъл в сила ИПГВР е и 

условие за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС по предназначение, във 

връзка с изпълнението на набелязаните в стратегическата част конкретни проекти. Освен

предоставяни от Европейския съюз, ИПГВР прилага и други възможни финансови механизми за 

изпълнение на избраните проекти. ИПГВР на Добрич дава възможности за привличане на частни 

в приоритетни за града проекти и изграждане на публично

Изработването и успешното прилагане на ИПГВР допринася пряко за реализацията на дългосрочна 

визия за икономическо и социално развитие на града. 

Съгласуваност с общоевропейски, национални, регионални и общински документи:

е разглеждан като връзка между системата за социално-икономическо планиране и 

тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на 

стратегическото планиране и териториалното устройство, като представлява специфичен инстр

съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми. По отношение на 

съгласуваността, в контекста на отсъствие на национална политика за градско възстановяване и 

Добрич отчита и конкретизира предвижданията и идеите

планови документи на общината. ИПГВР на Добрич се вписва хармонично в цялостната система за 

планиране на градското развитие на общината и работи в синхрон с другите общински финансови и 

инвестиционни програми. ИПГВР се съобразява с действащия ОПР на община 

както и с РПР на Североизточния район за развитие. Също така той е разработен в 

добър синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие, така и с мерките заложени в 

проекта на ОП „Регионално развитие” за периода 2014 - 2020. ИПГВР на Добрич

ионалната програма за развитие „България 2020”. В по-широк контекст, ИПГВР следва 
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, е част от Проект «Интегриран 

план за градско възстановяване и развитие на град Добрич», финансиран по Договор за предоставяне 

07/2010/020, по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013г. 

в състава, на който влизат „Национален център за 

Договор между Община Град Добрич (възложител) и 

въз основа на проведена открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка за реализация на проект „Интегриран план за градско 

Технически спецификации и описание на поръчката; 

Методическите насоки за изработване и прилагане на ИПГВР са изготвени през 2008 г. (актуализирани 

2010) въз основа на Техническо задание, издадено от Главна дирекция „Програмиране на 

Съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие, разработването на ИПГВР се свързва с 

прилагането на Оперативната програма „Регионално развитие”, както и на други оперативни 

щи проекти в градовете. В този смисъл, наличието на влязъл в сила ИПГВР е и 

условие за усвояване на финансови ресурси от структурните фондове на ЕС по предназначение, във 

връзка с изпълнението на набелязаните в стратегическата част конкретни проекти. Освен средствата, 

предоставяни от Европейския съюз, ИПГВР прилага и други възможни финансови механизми за 

дава възможности за привличане на частни 

и изграждане на публично-частни партньорства. 

Изработването и успешното прилагане на ИПГВР допринася пряко за реализацията на дългосрочна 

Съгласуваност с общоевропейски, национални, регионални и общински документи: 

икономическо планиране и 

тази за устройствено планиране. Планът съвместява в себе си характерните особености на 

стратегическото планиране и териториалното устройство, като представлява специфичен инструмент, 

съдържащ едновременно устройствени планове и финансови програми. По отношение на 

съгласуваността, в контекста на отсъствие на национална политика за градско възстановяване и 

отчита и конкретизира предвижданията и идеите, заложени в пакета от 

се вписва хармонично в цялостната система за 

планиране на градското развитие на общината и работи в синхрон с другите общински финансови и 

ействащия ОПР на община Добрич, ОСР на 

район за развитие. Също така той е разработен в 

добър синхрон както с Националната стратегия за регионално развитие, така и с мерките заложени в 

Добрич отчита принципите, 

широк контекст, ИПГВР следва 
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основните постановки на стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната 

политика на Европейския съюз.

Експертен екип разработил ИПГВР Добрич

Екипът на Консорциум „Добрич

опит в сферите на стратегическото и устройственото планиране, изготвянето на социално

икономически, екологични и териториални анализи, програмирането и бюджетирането. Набор

експерти отговаря на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя:

• Ръководител на екипа – Ключов експерт 1 

Ключови експерти 

• Ключов експерт 2 „Архитект 

• Ключов експерт 3 „Стратегическо планиране” 

• Ключов експерт 4 „Проектант” 

• Ключов експерт 4 „Проектант” 

• Ключов експерт 5 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за 
наблюдение и оценка” – инж. Светла Размова

• Ключов експерт 6 „Работа с общности /социолог/” 

• Ключов експерт 7 „Икономически анализи и прогнози” 

Други експерти 

• Допълнителен експерт 1  „Жилищна политика и обновяване на многофамил
Стойчо Мотев  

• Допълнителен експерт 2 „ВиК” 

• Допълнителен експерт 3 „Ел системи” 

• Допълнителен експерт 4 „Озеленяване” 

• Допълнителен експерт 5  „ГИС, геодезия и к

• Допълнителен експерт 5  „ГИС, геодезия и картография” 

• Допълнителен експерт 6 „Социални анализи” 

• Допълнителен експерт 7 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване 
наблюдение и оценка” – инж. Георги Маджаров

• Допълнителен експерт 8 „Демография и човешки ресурси” 

• Допълнителен експерт 9 „Публично

• Допълнителен експерт 10 „Планиране” 

Подход за изпълнение на поръчката, приложена методология: 

Приложената методология е в съответствие както с изискванията, заложени в утвърдените от МРРБ 

“Методически насоки за изработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

на големите и средните градове”, така и с тези, съдържащи се в  Документацията за обществената 

поръчка, Възложител на която е община Добрич град

експертния екип за оптимизация на зададената чрез Техническата спецификац

рамка за разработване на плана.

Етапите на изработване на Интегрирания план

Процесът на разработването на плана премина през следните етапи: 

Първи етап - организационно 

работата по изработване на ИПГВР на гр. Добрич
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политика на Европейския съюз. 

ен екип разработил ИПГВР Добрич 

Консорциум „Добрич 2020” е съставен от високо квалифицирани експерти с разнообразен 

опит в сферите на стратегическото и устройственото планиране, изготвянето на социално

икономически, екологични и териториални анализи, програмирането и бюджетирането. Набор

експерти отговаря на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя:

Ключов експерт 1 – арх. Белин Моллов 

Ключов експерт 2 „Архитект - урбанист/устройствено планиране” – арх. Иван Димчев

експерт 3 „Стратегическо планиране” – доц. Илия Копралев 

Ключов експерт 4 „Проектант” – арх. Детелина Тотева 

Ключов експерт 4 „Проектант” – Арх. Стефан Минчев 

Ключов експерт 5 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за 
инж. Светла Размова 

Ключов експерт 6 „Работа с общности /социолог/” – Румен Минковски 

Ключов експерт 7 „Икономически анализи и прогнози” – ст.н.с. Стойко Дошеков

Допълнителен експерт 1  „Жилищна политика и обновяване на многофамил

Допълнителен експерт 2 „ВиК” – инж. Димка Атанасова 

Допълнителен експерт 3 „Ел системи” – инж. Нели Петрова   

Допълнителен експерт 4 „Озеленяване” -  ландшафтен арх. Красина Цекова

Допълнителен експерт 5  „ГИС, геодезия и картография” – инж. Диана Антонова

Допълнителен експерт 5  „ГИС, геодезия и картография” – инж. Надежда Ярловска

Допълнителен експерт 6 „Социални анализи” – Десислава Потоцка 

Допълнителен експерт 7 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване 
инж. Георги Маджаров 

Допълнителен експерт 8 „Демография и човешки ресурси” – Димитър Димитров

Допълнителен експерт 9 „Публично-частно партньорство” – Александър Радков

Допълнителен експерт 10 „Планиране” – арх. Веселин Цветанов 

Подход за изпълнение на поръчката, приложена методология:  

Приложената методология е в съответствие както с изискванията, заложени в утвърдените от МРРБ 

“Методически насоки за изработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

големите и средните градове”, така и с тези, съдържащи се в  Документацията за обществената 

ожител на която е община Добрич град.  Освен това са включени предложения на 

експертния екип за оптимизация на зададената чрез Техническата спецификац

рамка за разработване на плана. 

Етапите на изработване на Интегрирания план 

Процесът на разработването на плана премина през следните етапи:  

организационно - методическа и оперативна подготовка; Стартиране на 

изработване на ИПГВР на гр. Добрич 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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основните постановки на стратегията „Европа 2020” и се съобразява с еволюцията на кохезионната 

2020” е съставен от високо квалифицирани експерти с разнообразен 

опит в сферите на стратегическото и устройственото планиране, изготвянето на социално-

икономически, екологични и териториални анализи, програмирането и бюджетирането. Наборът от 

експерти отговаря на изискванията на Техническата спецификация на Възложителя: 

арх. Иван Димчев 

Ключов експерт 5 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за 

ст.н.с. Стойко Дошеков 

Допълнителен експерт 1  „Жилищна политика и обновяване на многофамилни сгради” –  арх. 

ландшафтен арх. Красина Цекова 

инж. Диана Антонова 

инж. Надежда Ярловска 

Допълнителен експерт 7 „Идентифициране проектни идеи, бюджетиране, разработване система за 

Димитър Димитров 

Александър Радков 

Приложената методология е в съответствие както с изискванията, заложени в утвърдените от МРРБ 

“Методически насоки за изработване на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 

големите и средните градове”, така и с тези, съдържащи се в  Документацията за обществената 

.  Освен това са включени предложения на 

експертния екип за оптимизация на зададената чрез Техническата спецификация на Възложителя 

методическа и оперативна подготовка; Стартиране на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Първият етап от разработването на проекта за Интегриран план е с основно значение с оглед 

дефинирането на структура и методология на работата на целия екип. Участието на ключовите 

експерти е максимално широко, а водещата 

работата на екипа като цяло и комуникацията с възложителя.

Втори етап - аналитичната част на ИПГВР на гр. Добрич

В рамките на втория етап от работата по проекта, поради естеството и многосекторния характер н

включените в него дейности се достига максимално широко участие на експертния екип. Добре 

балансираната и максимално разширена работа в рамките на този етап, който включва анализната 

част и разработването на стратегия на ИПГВР са гаранция за качествен пр

поръчката, както и за успешното прилагане на бъдещия план.

Трети етап – Стратегически и съдържателно проектен

Третият етап се фокусира върху планирането и програмирането на прилагането на Интегрирания план 

и идентифицирането на проекти, подходящи за реализация в рамките на плана. Поради липсата на 

нужда от въвличане на специалисти в областта на устройственото планиране в месеците за 

изпълнение на етапа заетостта на експертите е относително по

Четвърти етап - Оперативен 

оценка 

Четвъртият етап от разработването на Интегрирания плана на Добрич е насочен към оперативната и 

подготовка на прилагането на плана. Разписването на подходяща методика и 

за реализацията на плана са предпоставки за висока ефективност на документа. Освен това 

определянето и формирането на подходяща структура за управление реализацията на плана е едно от 

изискванията за навременната реализация на успешни 

Пети етап - Финални дейности 

При финализирането на проекта за ИПГВР на гр. Добрич натовареността на експертите отново е 

максимална, главно поради факта, че на този етап следва да бъде обобщена

цикъл. Тук отново водеща роля заема Ръководителят на екипа, но за безпрепятственото изпълнение 

на дейностите, включени в етапа е необходима изключително добра координация между работата на 

всички ключови експерти и отлично взаимоде

Публичност и информираност

Целият процес на разработването на ИПГВР беше публичен и прозрачен и даде възможност за 

постоянно информиране на партньорите, заинтересованите страни и широката общественост. 

Предоставената информация е акту

Всички документи и разработки, създадени във връзка с подготовката на плана, са публични и на 

разположение на всеки, който се интересува. 

• Предоставена е възможност за участие на всички, които проявяват интерес към обществените 

обсъждания на плана;  

• Периодично се публикува актуална информация за развитието на проекта на сайта на община 

Добрич и поне в два местни ежедневника и вестник „Строите

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Първият етап от разработването на проекта за Интегриран план е с основно значение с оглед 

дефинирането на структура и методология на работата на целия екип. Участието на ключовите 

експерти е максимално широко, а водещата роля на Ръководителя на проекта е да структурира 

работата на екипа като цяло и комуникацията с възложителя. 

аналитичната част на ИПГВР на гр. Добрич 

В рамките на втория етап от работата по проекта, поради естеството и многосекторния характер н

включените в него дейности се достига максимално широко участие на експертния екип. Добре 

балансираната и максимално разширена работа в рамките на този етап, който включва анализната 

част и разработването на стратегия на ИПГВР са гаранция за качествен пр

поръчката, както и за успешното прилагане на бъдещия план. 

Стратегически и съдържателно проектен 

Третият етап се фокусира върху планирането и програмирането на прилагането на Интегрирания план 

екти, подходящи за реализация в рамките на плана. Поради липсата на 

нужда от въвличане на специалисти в областта на устройственото планиране в месеците за 

изпълнение на етапа заетостта на експертите е относително по-ниска в сравнение с другите етапи.

Оперативен – формулиране на методология за реализация, наблюдение и 

Четвъртият етап от разработването на Интегрирания плана на Добрич е насочен към оперативната и 

подготовка на прилагането на плана. Разписването на подходяща методика и 

за реализацията на плана са предпоставки за висока ефективност на документа. Освен това 

определянето и формирането на подходяща структура за управление реализацията на плана е едно от 

изискванията за навременната реализация на успешни проекти. 

Финални дейности - предварителен и окончателен проект на ИПГВР 

При финализирането на проекта за ИПГВР на гр. Добрич натовареността на експертите отново е 

максимална, главно поради факта, че на този етап следва да бъде обобщена

цикъл. Тук отново водеща роля заема Ръководителят на екипа, но за безпрепятственото изпълнение 

на дейностите, включени в етапа е необходима изключително добра координация между работата на 

всички ключови експерти и отлично взаимодействие с Възложителя. 

Публичност и информираност 

Целият процес на разработването на ИПГВР беше публичен и прозрачен и даде възможност за 

постоянно информиране на партньорите, заинтересованите страни и широката общественост. 

Предоставената информация е актуална, достъпна и разбираема за всички, които проявяват интерес. 

Всички документи и разработки, създадени във връзка с подготовката на плана, са публични и на 

разположение на всеки, който се интересува.  

Предоставена е възможност за участие на всички, които проявяват интерес към обществените 

Периодично се публикува актуална информация за развитието на проекта на сайта на община 

и поне в два местни ежедневника и вестник „Строителство градът“;

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Първият етап от разработването на проекта за Интегриран план е с основно значение с оглед 

дефинирането на структура и методология на работата на целия екип. Участието на ключовите 

роля на Ръководителя на проекта е да структурира 

В рамките на втория етап от работата по проекта, поради естеството и многосекторния характер на 

включените в него дейности се достига максимално широко участие на експертния екип. Добре 

балансираната и максимално разширена работа в рамките на този етап, който включва анализната 

част и разработването на стратегия на ИПГВР са гаранция за качествен продукт от изпълнението на 

Третият етап се фокусира върху планирането и програмирането на прилагането на Интегрирания план 

екти, подходящи за реализация в рамките на плана. Поради липсата на 

нужда от въвличане на специалисти в областта на устройственото планиране в месеците за 

ниска в сравнение с другите етапи. 

формулиране на методология за реализация, наблюдение и 

Четвъртият етап от разработването на Интегрирания плана на Добрич е насочен към оперативната и 

подготовка на прилагането на плана. Разписването на подходяща методика и балансирана програма 

за реализацията на плана са предпоставки за висока ефективност на документа. Освен това 

определянето и формирането на подходяща структура за управление реализацията на плана е едно от 

предварителен и окончателен проект на ИПГВР – Добрич 

При финализирането на проекта за ИПГВР на гр. Добрич натовареността на експертите отново е 

максимална, главно поради факта, че на този етап следва да бъде обобщена работа в целия проектен 

цикъл. Тук отново водеща роля заема Ръководителят на екипа, но за безпрепятственото изпълнение 

на дейностите, включени в етапа е необходима изключително добра координация между работата на 

Целият процес на разработването на ИПГВР беше публичен и прозрачен и даде възможност за 

постоянно информиране на партньорите, заинтересованите страни и широката общественост. 

ална, достъпна и разбираема за всички, които проявяват интерес. 

Всички документи и разработки, създадени във връзка с подготовката на плана, са публични и на 

Предоставена е възможност за участие на всички, които проявяват интерес към обществените 

Периодично се публикува актуална информация за развитието на проекта на сайта на община 

лство градът“; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

• Осигурено е широко участие от страна на Изпълнителя в публични срещи и пресконференции: в 

началото на проекта - за разясняване и популяризиране на целите, очакваните резултати и 

подхода на работа; в края на проекта 

• Осигурена е публичност и информираност за финансирането по договора, съгласно Насоките за 

осъществяване на мерки за информираност и публичност 

• Винаги се упоменава, че договорът е получил финансиране 

информацията, разпространявана по електронен път или чрез аудио

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Осигурено е широко участие от страна на Изпълнителя в публични срещи и пресконференции: в 

за разясняване и популяризиране на целите, очакваните резултати и 

подхода на работа; в края на проекта – за представяне на постигнатите резултати;

Осигурена е публичност и информираност за финансирането по договора, съгласно Насоките за 

осъществяване на мерки за информираност и публичност – по дейностите

Винаги се упоменава, че договорът е получил финансиране от ЕФРР чрез ОПРР; същото важи и за 

информацията, разпространявана по електронен път или чрез аудио-визуални материали.

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Осигурено е широко участие от страна на Изпълнителя в публични срещи и пресконференции: в 

за разясняване и популяризиране на целите, очакваните резултати и 

натите резултати; 

Осигурена е публичност и информираност за финансирането по договора, съгласно Насоките за 

те, за които е приложимо; 

от ЕФРР чрез ОПРР; същото важи и за 

визуални материали. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА ДО 2020 Г.

Целевият и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. 

Добрич” е разработен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ (2010), както и на

съществуващите регионални и местни стратегически документи. Той проследява съществуващото 

състояние на средата във всички нейни аспекти, факторите, които влияят върху настъпилите промени и 

тенденциите в развитието на градските територии, природн

социалните общности, икономическите и технологичните системи в града. 

Във всички изброени документи на национално, регионално, областно и общинско равнище са 

проследени онези цели и приоритети, които имат отношение към ИПГВР

слабите страни в развитието на отделните подсистеми, свързани със социалното приобщаване, 

икономическата активност, обитаването, туризма и отдиха, социалния сервиз, културното наследство, 

околната среда. На базата на това са обобщен

систематизирани изводи за състоянието на градската околна среда в най

понятие.  

Мнението на експертния екип на изпълнителя на договора, консорциум „Добрич 2020” е, че 

направените изводи по раздели са изходна позиция за следващите фази на работа, а именно 

определяне на зоните за въздействие и оценката на предложения в съответствие с  предложените от 

програмата критерии, на които зоните трябва да отговарят. 

 

1. ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН А

1.1. Обща характеристика на г

Характерът,  съдържанието и параметрите на ИПГВР до голяма степен се определят от  общите 

характеристики и специфичните особености на града, за който е предназначен самия Интегриран план. 

Това е основанието целевия и проблемен анализ на ИПГВР да стартира с кратко представяне на гр. 

Добрич: 

1.1.1. Град – в сърцето на Добруджа

Град Добрич е признат административен и обществено

Североизточната част на страната и по

Географските му координати са около 43° северна ширина и 28° източна дължина. Средната му 

надморско височина е около 225 м., като най

се в землището на града). Площта на

1.1.2. Община, с разнообразие на природни ресурси и дадености

Релеф. Принадлежността на гр. Добрич към равнинното Добруджанско плато предопределя и 

характера на релефа на града и на неговото землище. Той е ра

в равнинния пояс. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

РАЗДЕЛ I: 

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА ДО 2020 Г.

т и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. 

Добрич” е разработен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ (2010), както и на

съществуващите регионални и местни стратегически документи. Той проследява съществуващото 

състояние на средата във всички нейни аспекти, факторите, които влияят върху настъпилите промени и 

тенденциите в развитието на градските територии, природните и антропогенни компоненти, 

социалните общности, икономическите и технологичните системи в града.  

Във всички изброени документи на национално, регионално, областно и общинско равнище са 

проследени онези цели и приоритети, които имат отношение към ИПГВР

слабите страни в развитието на отделните подсистеми, свързани със социалното приобщаване, 

икономическата активност, обитаването, туризма и отдиха, социалния сервиз, културното наследство, 

околната среда. На базата на това са обобщени силни и слаби страни, възможности и заплахи и са 

систематизирани изводи за състоянието на градската околна среда в най

Мнението на експертния екип на изпълнителя на договора, консорциум „Добрич 2020” е, че 

оди по раздели са изходна позиция за следващите фази на работа, а именно 

определяне на зоните за въздействие и оценката на предложения в съответствие с  предложените от 

програмата критерии, на които зоните трябва да отговарят.  

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ 

Обща характеристика на града и общината. 

Характерът,  съдържанието и параметрите на ИПГВР до голяма степен се определят от  общите 

характеристики и специфичните особености на града, за който е предназначен самия Интегриран план. 

и проблемен анализ на ИПГВР да стартира с кратко представяне на гр. 

в сърцето на Добруджа 

признат административен и обществено-културен център на Добруджа. 

Североизточната част на страната и по-конкретно в  източната част на Добруджанското плато. 

Географските му координати са около 43° северна ширина и 28° източна дължина. Средната му 

надморско височина е около 225 м., като най-високата точка е 320 м. (хълма Чочорлийките намиращ 

се в землището на града). Площта на територията  в селищните му  граници  е  

Община, с разнообразие на природни ресурси и дадености

Принадлежността на гр. Добрич към равнинното Добруджанско плато предопределя и 

характера на релефа на града и на неговото землище. Той е равнинно-платовиден, като градът попада 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ, ИЗБОР НА ЗОНИ 

ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАДА ДО 2020 Г. 

т и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и развитие гр. 

Добрич” е разработен в съответствие с Методическите насоки за разработване и прилагане на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие на МРРБ (2010), както и на основа на 

съществуващите регионални и местни стратегически документи. Той проследява съществуващото 

състояние на средата във всички нейни аспекти, факторите, които влияят върху настъпилите промени и 

ите и антропогенни компоненти, 

 

Във всички изброени документи на национално, регионално, областно и общинско равнище са 

проследени онези цели и приоритети, които имат отношение към ИПГВР. Посочени са силните и 

слабите страни в развитието на отделните подсистеми, свързани със социалното приобщаване, 

икономическата активност, обитаването, туризма и отдиха, социалния сервиз, културното наследство, 

и силни и слаби страни, възможности и заплахи и са 

систематизирани изводи за състоянието на градската околна среда в най-широкия смисъл на това 

Мнението на експертния екип на изпълнителя на договора, консорциум „Добрич 2020” е, че 

оди по раздели са изходна позиция за следващите фази на работа, а именно 

определяне на зоните за въздействие и оценката на предложения в съответствие с  предложените от 

Характерът,  съдържанието и параметрите на ИПГВР до голяма степен се определят от  общите 

характеристики и специфичните особености на града, за който е предназначен самия Интегриран план. 

и проблемен анализ на ИПГВР да стартира с кратко представяне на гр. 

културен център на Добруджа. Разположен е в 

ната част на Добруджанското плато. 

Географските му координати са около 43° северна ширина и 28° източна дължина. Средната му 

високата точка е 320 м. (хълма Чочорлийките намиращ 

територията  в селищните му  граници  е  109,018 км2. 

Община, с разнообразие на природни ресурси и дадености 

Принадлежността на гр. Добрич към равнинното Добруджанско плато предопределя и 

платовиден, като градът попада 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Геоложки строеж.  Геоложката структура на гр. Добрич  включва пластове, формирани  основно в 

горния миоцен: сарматски варовици, глини и мергели със значителна мощност 

строеж не възпрепятства строителството и други процеси със стопански характер, осъществявани  на 

територията на града. 

Климат.Град Добрич и неговото землище попадат в зоната на Черноморската климатична подобласт 

и  климатичната  му характеристика е с черти на 

станция Добрич показват, че средногодишната температура на въздуха е 11,9

температура е – 1,6 0С , ср. юлска 

450 мм.. Средният . брой на дните със снежна покривка е около 40, почти толкава са и дните с мъгла.

Води. През гр. Добрич протича р. Добричка, приток на р. Суха  река. Тя е с малък водосбор и е с малка 

дължина. По характер е “река

снеготопене и при обилни валежи. Водните количества са малки.

Почвена и растителна покривка.

землището, и не толкова съществено значение за урбанизираната територия. Почвите са

базирани върху льосова основа. Естествената растителност е с остатъчен характер, поради високия 

относителен дял на обработваемите земи от общата площ на землището на града.

1.1.3. Добрич – селището с най

Една от важните характеристики на гр. Добрич е, че той е  най

и втори по големина в Североизточна България. Населеността на града е фактор, който оказва 

определящо влияние за развитието на неговите селищни функции и за големината на

неговото влияние.      

Брой на населението.Към 2011 г. броят на населението на града е 91 030 д. По този показател гр. 

Добрич е на второ място сред всичките средни градове в България. Той се доближава до големите 

градове (с население над 100 хил

агломерационни ареали, по броя на населението си,  Добрич се нарежда на  9 място 

големи градове и Сливен. За периода  2001 

91030 д. или със 6276 д.  

Естествено и механично движение.

населението: раждаемост – 9,4‰; смъртност 

последните 5 години се наблюдава  тенденция на влош

населението – раждаемостта намалява 

11,7‰. Механичния прираст също е отрицателен и се формира от коефициента на заселване (8,1‰) и 

коефициента на изселване (13,1‰). 

механичен прираст са причината броят на населението да бележи спад.

Възрастова структура. Към 2011 г. населението на  гр. Добрич е със следната възрастова структура 

14,0% от него е в под трудоспособн

По отношение на усреднените показатели за възрастовата структура на населението за градовете в 

България гр. Добрич е не се различава твърде съществено.  

Образователна структура. 

образование – висше (20,0%) и средно (46,1%). С нисък образователен ценз са около 10,4%, от които 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Геоложката структура на гр. Добрич  включва пластове, формирани  основно в 

горния миоцен: сарматски варовици, глини и мергели със значителна мощност 

зпрепятства строителството и други процеси със стопански характер, осъществявани  на 

Град Добрич и неговото землище попадат в зоната на Черноморската климатична подобласт 

и  климатичната  му характеристика е с черти на континенталния климат. Данните от климатична 

станция Добрич показват, че средногодишната температура на въздуха е 11,9

С , ср. юлска – 21,20С. Средногодишното количество на валежите е малко 

т . брой на дните със снежна покривка е около 40, почти толкава са и дните с мъгла.

През гр. Добрич протича р. Добричка, приток на р. Суха  река. Тя е с малък водосбор и е с малка 

дължина. По характер е “река-суходолие” като повърхностен отток се фор

снеготопене и при обилни валежи. Водните количества са малки. 

Почвена и растителна покривка.Тези два елемента на природната характеристика имат значение за 

землището, и не толкова съществено значение за урбанизираната територия. Почвите са

базирани върху льосова основа. Естествената растителност е с остатъчен характер, поради високия 

относителен дял на обработваемите земи от общата площ на землището на града.

селището с най-голям брой население в Добруджа

е характеристики на гр. Добрич е, че той е  най-големия,  най

и втори по големина в Североизточна България. Населеността на града е фактор, който оказва 

определящо влияние за развитието на неговите селищни функции и за големината на

Към 2011 г. броят на населението на града е 91 030 д. По този показател гр. 

Добрич е на второ място сред всичките средни градове в България. Той се доближава до големите 

градове (с население над 100 хил. д.). В сравнение с останалите 35 градове 

агломерационни ареали, по броя на населението си,  Добрич се нарежда на  9 място 

големи градове и Сливен. За периода  2001 - 2011 г. броят на населението е намалял от 97306 д.  на 

Естествено и механично движение.Към 2011 г. е със следните показатели за  движение на 

9,4‰; смъртност – 11,7‰; отрицателен естествен прираст 

последните 5 години се наблюдава  тенденция на влошаване на естественото движение на 

раждаемостта намалява – от 10,9‰ на 9,4‰, а смъртността нараства 

11,7‰. Механичния прираст също е отрицателен и се формира от коефициента на заселване (8,1‰) и 

коефициента на изселване (13,1‰). Неблагоприятният естествен, допълнен с неблагоприятния 

механичен прираст са причината броят на населението да бележи спад. 

Към 2011 г. населението на  гр. Добрич е със следната възрастова структура 

14,0% от него е в под трудоспособна, 65,5% - в  трудоспособна и 20,4% в над трудоспособна възраст. 

По отношение на усреднените показатели за възрастовата структура на населението за градовете в 

България гр. Добрич е не се различава твърде съществено.   

 Повече от половината от населението на гр. Добрич е с добро 

висше (20,0%) и средно (46,1%). С нисък образователен ценз са около 10,4%, от които 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

12/555 

Геоложката структура на гр. Добрич  включва пластове, формирани  основно в 

горния миоцен: сарматски варовици, глини и мергели със значителна мощност - 50-80 м. Геоложкия 

зпрепятства строителството и други процеси със стопански характер, осъществявани  на 

Град Добрич и неговото землище попадат в зоната на Черноморската климатична подобласт 

континенталния климат. Данните от климатична 

станция Добрич показват, че средногодишната температура на въздуха е 11,90С, като ср. януарска 

С. Средногодишното количество на валежите е малко - около 

т . брой на дните със снежна покривка е около 40, почти толкава са и дните с мъгла. 

През гр. Добрич протича р. Добричка, приток на р. Суха  река. Тя е с малък водосбор и е с малка 

суходолие” като повърхностен отток се формира основно при 

Тези два елемента на природната характеристика имат значение за 

землището, и не толкова съществено значение за урбанизираната територия. Почвите са черноземни, 

базирани върху льосова основа. Естествената растителност е с остатъчен характер, поради високия 

относителен дял на обработваемите земи от общата площ на землището на града. 

в Добруджа 

големия,  най-населен град в Добруджа 

и втори по големина в Североизточна България. Населеността на града е фактор, който оказва 

определящо влияние за развитието на неговите селищни функции и за големината на зоната на 

Към 2011 г. броят на населението на града е 91 030 д. По този показател гр. 

Добрич е на второ място сред всичките средни градове в България. Той се доближава до големите 

. д.). В сравнение с останалите 35 градове – центрове на 

агломерационни ареали, по броя на населението си,  Добрич се нарежда на  9 място – след София, 6-те 

2011 г. броят на населението е намалял от 97306 д.  на 

Към 2011 г. е със следните показатели за  движение на 

11,7‰; отрицателен естествен прираст – 2,3‰ . За 

аване на естественото движение на 

от 10,9‰ на 9,4‰, а смъртността нараства – от 11,0‰ на 

11,7‰. Механичния прираст също е отрицателен и се формира от коефициента на заселване (8,1‰) и 

Неблагоприятният естествен, допълнен с неблагоприятния 

Към 2011 г. населението на  гр. Добрич е със следната възрастова структура – 

в  трудоспособна и 20,4% в над трудоспособна възраст. 

По отношение на усреднените показатели за възрастовата структура на населението за градовете в 

Повече от половината от населението на гр. Добрич е с добро 

висше (20,0%) и средно (46,1%). С нисък образователен ценз са около 10,4%, от които 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

0,9% са идентифицирани като неграмотни. В сравнителен аспект със средните показатели за 

останалите по-големи градове в България Добрич не се различава съществено по отношение на 

образователната характеристика на населението. 

Етническата структура на населението на гр. Добрич  в общи линии е съпоставима със средната за 

градовете в България. Българскат

са се определили 8,1%. Ромската етническа група включва 3,0% от населението на гр. Добрич. 

Икономически активно население.

население към 2011 г. (резултати от преброяването) е 45314 д. От тях заетите са 37404 д., а 

безработните лица – 7910 д. Финансовата и икономическата криза, проявяваща се от началото на 2009 

г. дава отражение и върху пазара на труда. Закриването на дейността в ч

предприятия в различни отрасли доведе до намаляване на броя на заетите и нарастване на равнището 

на безработица. Към 2011 г. община Добрич е с равнище на безработица 

регистрираните безработни лица е 

повече от 1 година). 

1.1.4. Добрич – град,  привлекателен за развитие на  модерен, конкурентноспособен 

бизнес 

Икономиката на гр. Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на 

града като център на голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В 

икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

селскостопански суровини 

машиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в социално

икономическия сектор на гр./община наред с отраслите на преработващата промишленост се 

открояват и такива с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се

данни за броя на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния сектор на икономическия 

комплекс на гр. Добрич (преработваща промишленост и строителство) през 2010 г. са ангажирани 

21,9% от наетите лица, а в третичния (услуги) 

относителен дял за наетите в отрасли „Образование” (12,1%), „Държавно управление…” (7,4%) и др.

По данни за 2009 г. нетните приходи от продажби на територията на гр. Добрич са 1  439 106 хил. лв. 

Размерът на брутната продукция е 627

хил. лв. 

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2009 г. е 5386. От тях 91,9% са в категорията 

„микро” – с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите пр

7, което е 0,1% от общия брой на стопанските субекти.

Световната икономическа и финансова криза, която засегна страната след 2009 г. даде отражение и 

върху дейността на отделните стопански субекти. Много от тях преустано

Същевременно се наблюдава и един феномен 

новооткритите производствени и обслужващи стопански субекти. Статистическите данни за този 

процес в последните 4 години са следните: броят на фалирали

тенденция на нарастване (от 15 закрити в 2007 г. техният брой достига 50 в 2010 г.); аналогична е и 

тенденцията на новоразкритите предприятия, чийто брой намалява от 1122 в 2007 г. на 543 в 2010 г. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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0,9% са идентифицирани като неграмотни. В сравнителен аспект със средните показатели за 

големи градове в България Добрич не се различава съществено по отношение на 

образователната характеристика на населението.  

на населението на гр. Добрич  в общи линии е съпоставима със средната за 

градовете в България. Българската етническа група е 87,5% от цялото население на Добрич, като турци 

са се определили 8,1%. Ромската етническа група включва 3,0% от населението на гр. Добрич. 

Икономически активно население.От населението на 15 и повече години икономически активното 

ение към 2011 г. (резултати от преброяването) е 45314 д. От тях заетите са 37404 д., а 

7910 д. Финансовата и икономическата криза, проявяваща се от началото на 2009 

г. дава отражение и върху пазара на труда. Закриването на дейността в ч

предприятия в различни отрасли доведе до намаляване на броя на заетите и нарастване на равнището 

на безработица. Към 2011 г. община Добрич е с равнище на безработица 

регистрираните безработни лица е 4141 д.  От тях 598 дка продължително безработни (с регистрация 

град,  привлекателен за развитие на  модерен, конкурентноспособен 

Икономиката на гр. Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на 

като център на голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В 

икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

селскостопански суровини – основно хранително-вкусова промишленост, селскостопанско 

ашиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в социално

икономическия сектор на гр./община наред с отраслите на преработващата промишленост се 

открояват и такива с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се

данни за броя на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния сектор на икономическия 

комплекс на гр. Добрич (преработваща промишленост и строителство) през 2010 г. са ангажирани 

21,9% от наетите лица, а в третичния (услуги) – 61,8%. От третичния сектор с най

относителен дял за наетите в отрасли „Образование” (12,1%), „Държавно управление…” (7,4%) и др.

По данни за 2009 г. нетните приходи от продажби на територията на гр. Добрич са 1  439 106 хил. лв. 

тната продукция е 627 551 хил. лв., а приходите от дейност са в размер на 1

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2009 г. е 5386. От тях 91,9% са в категорията 

с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите предприятия (с над 250 заети) са едва 

7, което е 0,1% от общия брой на стопанските субекти. 

Световната икономическа и финансова криза, която засегна страната след 2009 г. даде отражение и 

върху дейността на отделните стопански субекти. Много от тях преустано

Същевременно се наблюдава и един феномен – наред със закритите, е значителен и броя на 

новооткритите производствени и обслужващи стопански субекти. Статистическите данни за този 

процес в последните 4 години са следните: броят на фалиралите предприятия в гр. Добрич бележи 

тенденция на нарастване (от 15 закрити в 2007 г. техният брой достига 50 в 2010 г.); аналогична е и 

тенденцията на новоразкритите предприятия, чийто брой намалява от 1122 в 2007 г. на 543 в 2010 г. 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

13/555 

0,9% са идентифицирани като неграмотни. В сравнителен аспект със средните показатели за 

големи градове в България Добрич не се различава съществено по отношение на 

на населението на гр. Добрич  в общи линии е съпоставима със средната за 

а етническа група е 87,5% от цялото население на Добрич, като турци 

са се определили 8,1%. Ромската етническа група включва 3,0% от населението на гр. Добрич.  

От населението на 15 и повече години икономически активното 

ение към 2011 г. (резултати от преброяването) е 45314 д. От тях заетите са 37404 д., а 

7910 д. Финансовата и икономическата криза, проявяваща се от началото на 2009 

г. дава отражение и върху пазара на труда. Закриването на дейността в част от малките и средни 

предприятия в различни отрасли доведе до намаляване на броя на заетите и нарастване на равнището 

на безработица. Към 2011 г. община Добрич е с равнище на безработица – 9,24%.  Броят на 

продължително безработни (с регистрация 

град,  привлекателен за развитие на  модерен, конкурентноспособен 

Икономиката на гр. Добрич е с многоотраслов характер. Нейният профил е съобразен с мястото на 

като център на голям ареал специализиран в развитие на интензивно селско стопанство. В 

икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

вкусова промишленост, селскостопанско 

ашиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в социално-

икономическия сектор на гр./община наред с отраслите на преработващата промишленост се 

открояват и такива с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се определя чрез 

данни за броя на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния сектор на икономическия 

комплекс на гр. Добрич (преработваща промишленост и строителство) през 2010 г. са ангажирани 

1,8%. От третичния сектор с най-висок брой и 

относителен дял за наетите в отрасли „Образование” (12,1%), „Държавно управление…” (7,4%) и др. 

По данни за 2009 г. нетните приходи от продажби на територията на гр. Добрич са 1  439 106 хил. лв. 

551 хил. лв., а приходите от дейност са в размер на 1 529 543 

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2009 г. е 5386. От тях 91,9% са в категорията 

едприятия (с над 250 заети) са едва 

Световната икономическа и финансова криза, която засегна страната след 2009 г. даде отражение и 

върху дейността на отделните стопански субекти. Много от тях преустановиха дейността си. 

наред със закритите, е значителен и броя на 

новооткритите производствени и обслужващи стопански субекти. Статистическите данни за този 

те предприятия в гр. Добрич бележи 

тенденция на нарастване (от 15 закрити в 2007 г. техният брой достига 50 в 2010 г.); аналогична е и 

тенденцията на новоразкритите предприятия, чийто брой намалява от 1122 в 2007 г. на 543 в 2010 г. 
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Факт е обаче, че броят на новоразкритите предприятия е 10 и повече пъти от този на закритите. Това е 

показател за наличието на добър бизнес климат макар и в условията на криза.   

По-големи производствени единици в промишленост

машиностроене), Компания за Инженеринг

„Акумпласт“ АД и Развитие АД (филтри и мотокарни мостове); „Старт”ООД (акумулаторни батерии)

„ЗАВН Добрич“ АД, ЗЕС „ЕЛИА“ АД (електротехническа промишленост)

промишленост и производството на облекла

шуус“ ОДД;ЕВА ООД; АВЕ ООД и др.

„Господинов и синове“ ООД. 

хляб” АД; „Савимекс“ ООД; „Фермата“ АД; БМВ ООД

др. По-големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони на 

града. 

Туристическата функция на гр

морските курорти в северната част на Българското Черноморско крайбрежие. Туристическата 

инфраструктура в града обхваща средствата за подслон и местата за настаняване, обекти на културата 

и културно-историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции и др. Броят на 

средствата за подслон и местата за настаняване е 8, от които 7 хотела и 1 хижа с общ капацитет 589 

легла. През 2010 г. са реализирани 35807 нощувки, а броят на пренощ

чуждите туристи са само 3202 д.  Приходите от нощувки през 2010 г. са 1,236 млн. лв., от които 303 хил. 

лв. са от чуждестранни туристи.

1.1.5. Добрич – град с изградена и добре поддържана инфраструктура

Транспортна система.Транспортната инфраструктура на гр. Добрич е функция от  неговото 

транспортно-географско положение и мястото му в Североизточната част на страната

ИПГВР – обект на анализ и оценка са елементите на пътната мрежа, които се пресичат, т.е. са “вхо

изход” в гр. Добрич, както и градската улична мрежа. Град Добрич е “фокус” 

следните второкласни пътища от Републиканската пътна мрежа:

• път II-21; Силистра - Добрич 

• път II-27; Добрич - Балчик –

• път II-29; Варна - Добрич - Генерал Тошево.

Посочените второкласни пътища осъществяват връзки с пътищата  от по

изток  с първокласен път Е-87 

второстепенната ж.п. линия - Разделна 

Уличната мрежа на град Добрич е с обща дължина 165 км. Дължината на главната улична мрежа е 

около 60 км.  Пространствената конфигурация на уличната мрежа е радиално

части от територията на града тя е правоъгълно

С цел безконфликтното преминаване на транзитния поток и на значителния товарен трафик около гр. 

Добрич е изграден околовръстен пръстен. Същия поема транзита  по  направление  на съседните 

големи градове (Варна, Силистра, Шумен, Русе) както

комплекси ( Балчик, Албена, Шабла и др.).
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показател за наличието на добър бизнес климат макар и в условията на криза.   

големи производствени единици в промишлеността са „Металагро” АД (селскостопанско 

машиностроене), Компания за Инженеринг, „Българско машиностроене Добрич“ АД, „Булмат“ ООД, 

и Развитие АД (филтри и мотокарни мостове); „Старт”ООД (акумулаторни батерии)

„ЗАВН Добрич“ АД, ЗЕС „ЕЛИА“ АД (електротехническа промишленост). Текст

промишленост и производството на облекла и обувки са свързани с дейността на 

ЕВА ООД; АВЕ ООД и др. Мебелното производство е представено от „Тедива“ ОДД; 

 Производството на храни и напитки е организирано в „Добруджански 

„Савимекс“ ООД; „Фермата“ АД; БМВ ООД; „Тропик“ ООД; „Белла България 

големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони на 

на гр. Добрич до голяма степен е свързана с мястото му като тил на 

морските курорти в северната част на Българското Черноморско крайбрежие. Туристическата 

инфраструктура в града обхваща средствата за подслон и местата за настаняване, обекти на културата 

историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции и др. Броят на 

средствата за подслон и местата за настаняване е 8, от които 7 хотела и 1 хижа с общ капацитет 589 

легла. През 2010 г. са реализирани 35807 нощувки, а броят на пренощувалите лица е 20101, от които 

чуждите туристи са само 3202 д.  Приходите от нощувки през 2010 г. са 1,236 млн. лв., от които 303 хил. 

лв. са от чуждестранни туристи. 

град с изградена и добре поддържана инфраструктура

Транспортната инфраструктура на гр. Добрич е функция от  неговото 

географско положение и мястото му в Североизточната част на страната

обект на анализ и оценка са елементите на пътната мрежа, които се пресичат, т.е. са “вхо

изход” в гр. Добрич, както и градската улична мрежа. Град Добрич е “фокус” 

следните второкласни пътища от Републиканската пътна мрежа: 

Добрич - Оброчище - Албена;  

–Каварна; 

Генерал Тошево. 

Посочените второкласни пътища осъществяват връзки с пътищата  от по-висок и по

87 - Бургас - Варна - Балчик – Шабла В гр. Добрич има две ж.п. гари на 

Разделна - Кардам (ж.п. гара Добрич и ж.п. гара Добрич

град Добрич е с обща дължина 165 км. Дължината на главната улична мрежа е 

около 60 км.  Пространствената конфигурация на уличната мрежа е радиално

части от територията на града тя е правоъгълно-решетъчна, а в някои части 

С цел безконфликтното преминаване на транзитния поток и на значителния товарен трафик около гр. 

Добрич е изграден околовръстен пръстен. Същия поема транзита  по  направление  на съседните 

големи градове (Варна, Силистра, Шумен, Русе) както и към съседните курортни центрове и курортните 

комплекси ( Балчик, Албена, Шабла и др.). 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

14/555 

на новоразкритите предприятия е 10 и повече пъти от този на закритите. Това е 

показател за наличието на добър бизнес климат макар и в условията на криза.    

Металагро” АД (селскостопанско 

, „Българско машиностроене Добрич“ АД, „Булмат“ ООД, 

и Развитие АД (филтри и мотокарни мостове); „Старт”ООД (акумулаторни батерии); 

. Текстилната, трикотажната 

са свързани с дейността на „Рада“ АД; „Рива 

Мебелното производство е представено от „Тедива“ ОДД; 

апитки е организирано в „Добруджански 

; „Белла България – Добрич“ АД и 

големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони на 

. Добрич до голяма степен е свързана с мястото му като тил на 

морските курорти в северната част на Българското Черноморско крайбрежие. Туристическата 

инфраструктура в града обхваща средствата за подслон и местата за настаняване, обекти на културата 

историческото наследство, заведения за хранене, туроператорски агенции и др. Броят на 

средствата за подслон и местата за настаняване е 8, от които 7 хотела и 1 хижа с общ капацитет 589 

увалите лица е 20101, от които 

чуждите туристи са само 3202 д.  Приходите от нощувки през 2010 г. са 1,236 млн. лв., от които 303 хил. 

град с изградена и добре поддържана инфраструктура 

Транспортната инфраструктура на гр. Добрич е функция от  неговото 

географско положение и мястото му в Североизточната част на страната За целите на 

обект на анализ и оценка са елементите на пътната мрежа, които се пресичат, т.е. са “вход”-

изход” в гр. Добрич, както и градската улична мрежа. Град Добрич е “фокус” – пресечна точка на 

висок и по-нисък клас –  на 

В гр. Добрич има две ж.п. гари на 

Кардам (ж.п. гара Добрич и ж.п. гара Добрич-север). 

град Добрич е с обща дължина 165 км. Дължината на главната улична мрежа е 

около 60 км.  Пространствената конфигурация на уличната мрежа е радиално-кръгова, като в отделни 

решетъчна, а в някои части – свободно конфигурирана.. 

С цел безконфликтното преминаване на транзитния поток и на значителния товарен трафик около гр. 

Добрич е изграден околовръстен пръстен. Същия поема транзита  по  направление  на съседните 

и към съседните курортни центрове и курортните 
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предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт
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Инженерни мрежи.Те са с количествени параметри и качествени характеристики, които осигуряват 

нормалното функциониране на гр. Добрич.

В и К  мрежата на гр. Добрич  е със следните количествени параметри:

• Общ дебит на добиваното водно количество от 

землището на гр. Добрич  -

• Дължина на уличната водопроводна мрежа 

• Дължина на канализационната мрежа 

Качествената характеристика на водоснабдителната мрежа е незадоволително. В основната си част тя е 

физически износена, което е основната причина за високия дял на загубите по водопреносната мрежа 

около 80%. 

Енергийната инфраструктура

на електроенергийната система: 

• 3 броя подстанции с напрежение 20 кV;

• 1 подстанция  с напрежение 110/20 кV (предназначена само за големи промишлени консуматори 

на енергия); 

• 4 броя възлови подстанции 20 кV  за комунално

• 15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV;

•  Голям брой трансформаторни постове (над 300 бр.) 20/0.4 кV.

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

електропровода  високо напрежение 110 кV (който е въздушно

и подстанция "Нона". 

Топлофикационната мрежа 

промишлени обекти и обществени сгради. 

Газопроводната мрежа е изградена поетапно, като към настоящия момент нейната дължина е повече 

от 100km. Захранването на газопроводните тръби се осъществява от предварително изградена 

Автоматична газорегулираща станция (АГРС Добрич), като мрежата е обособена в пръстенови

схема. Реализирани са и са въведени в експлоатация над 3 000 битови абоната и всички промишлени и 

комунални обекти. От Общинския сграден фонд са газоснабдени всички детски ясли, детски градини, 

училища и административни сгради. 

1.1.6. Добрич – град  високока

Инфраструктурата на предучилищното обучение (целодневни детски градини) обхваща общо 17 ЦДГ с 

обхванати 2533 деца. Капацитетът на детските заведения за предучилищно обучение на децата от 3 до 

6 годишна възраст осигурява над 90% обхват на децата в предучилищна възраст. Териториалното 

разпределение на детските заведения е съобразено с потребностите.

Инфраструктурата на образованието

различен вид и профил, а именно:
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07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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Те са с количествени параметри и качествени характеристики, които осигуряват 

нормалното функциониране на гр. Добрич. 

на гр. Добрич  е със следните количествени параметри: 

Общ дебит на добиваното водно количество от каптажите и сондажни кладенци, разположени в 

- 630-640 л/сек.; 

Дължина на уличната водопроводна мрежа – 218 км..; 

ационната мрежа -  210 км. 

Качествената характеристика на водоснабдителната мрежа е незадоволително. В основната си част тя е 

физически износена, което е основната причина за високия дял на загубите по водопреносната мрежа 

уктура на гр. Добрич е представена от следните точкови и линейни елементи 

на електроенергийната система:  

3 броя подстанции с напрежение 20 кV; 

1 подстанция  с напрежение 110/20 кV (предназначена само за големи промишлени консуматори 

злови подстанции 20 кV  за комунално-битови потребители; 

15 броя възлови (заводски) подстанции 20 кV; 

Голям брой трансформаторни постове (над 300 бр.) 20/0.4 кV. 

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

електропровода  високо напрежение 110 кV (който е въздушно-кабелен) между подстанция "Добрич" 

 е частично изградена и е от малки локални мощности, захранващи 

промишлени обекти и обществени сгради.  

мрежа е изградена поетапно, като към настоящия момент нейната дължина е повече 

от 100km. Захранването на газопроводните тръби се осъществява от предварително изградена 

Автоматична газорегулираща станция (АГРС Добрич), като мрежата е обособена в пръстенови

схема. Реализирани са и са въведени в експлоатация над 3 000 битови абоната и всички промишлени и 

комунални обекти. От Общинския сграден фонд са газоснабдени всички детски ясли, детски градини, 

училища и административни сгради.  

град  висококачествено образование и добро здравеопазване

Инфраструктурата на предучилищното обучение (целодневни детски градини) обхваща общо 17 ЦДГ с 

обхванати 2533 деца. Капацитетът на детските заведения за предучилищно обучение на децата от 3 до 

осигурява над 90% обхват на децата в предучилищна възраст. Териториалното 

разпределение на детските заведения е съобразено с потребностите. 

Инфраструктурата на образованието в гр. Добрич включва мрежа от учебни заведения от 

различен вид и профил, а именно: 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 
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Те са с количествени параметри и качествени характеристики, които осигуряват 

и сондажни кладенци, разположени в 

Качествената характеристика на водоснабдителната мрежа е незадоволително. В основната си част тя е 

физически износена, което е основната причина за високия дял на загубите по водопреносната мрежа – 

на гр. Добрич е представена от следните точкови и линейни елементи 

1 подстанция  с напрежение 110/20 кV (предназначена само за големи промишлени консуматори 

От линейните елементи на електроенергийната система  със структуриращо значение е 

кабелен) между подстанция "Добрич" 

е частично изградена и е от малки локални мощности, захранващи 

мрежа е изградена поетапно, като към настоящия момент нейната дължина е повече 

от 100km. Захранването на газопроводните тръби се осъществява от предварително изградена 

Автоматична газорегулираща станция (АГРС Добрич), като мрежата е обособена в пръстеновидна 

схема. Реализирани са и са въведени в експлоатация над 3 000 битови абоната и всички промишлени и 

комунални обекти. От Общинския сграден фонд са газоснабдени всички детски ясли, детски градини, 

чествено образование и добро здравеопазване 

Инфраструктурата на предучилищното обучение (целодневни детски градини) обхваща общо 17 ЦДГ с 

обхванати 2533 деца. Капацитетът на детските заведения за предучилищно обучение на децата от 3 до 

осигурява над 90% обхват на децата в предучилищна възраст. Териториалното 

в гр. Добрич включва мрежа от учебни заведения от 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

• Основни училища – 7 бр.; 

• Средни общообразователни училища 

• Средни професионални училища

туризъм, по механотехника и електротехника,  по строителство и архитектура, по аграрно 

стопанство, по транспорт, обслужване и лека промишленост и по ветеринарна медицина);

• Профилирани училища – спортно училище, хуманитарна гимназия, езикова гимназия, природо

математическа гимназия и 2 частни профилирани гимназии 

• Специални училища -1  помощно уч

Общият брой на учениците във всички видове и степени на общото и профилираното образование в 

гр. Добрич за учебната 2012/2013 г. е 8502 ученика, разпределени в 370 паралелки. В 

професионалните гимназии през същата учебна година се обучават 1711 учен

професии.  

Град Добрич изпълнява ролята и на университетски център в България. Той е седалище на 

акредитираното Висше Училище Международен Колеж , подготвящо кадри за туризма. Освен това в 

гр. Добрич има два колежа –

колеж и педагогически колеж 

Преславски”, в които се обучават 1670 студенти.

Инфраструктурата на здравеопазването

надобщински (областни) функции. На територията на гр. Добрич са разположени 1 болнично лечебно 

заведение („МБАЛ” АД) и Център за психично здраве „Д

лечебни заведения са с надобщински функции и с капац

населението на областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни болнични  заведения е 

590, от които 495 са в „МБАЛ” АД и 95 

Лечебните заведения с общинско (градско) значение с

Добрич-І и ДКЦ Добрич ІІ), Медицинските центрове, самостоятелните лаборатории и др. Към тях 

следва да се отнесат и кабинетите на индивидуалните и групови лекарски практики 

(общопрактикуващи и специализирани). 

Към инфраструктурата на здравеопазването се включва 

заведения, които са разположени в отделните микрорайони на гр. Добрич. Капацитетът на детските 

заведения е 440 места. 

1.1.7. Добрич – град с изградена инфраструктура на 

и други национални и международни културни инициативи

Добрич е престижен духовен и фестивален център, съхранил древното културно наследство на 

региона и развил модерна, многообразна и активна културна среда. Той разполага с 

мрежа от културни институти, творчески съюзи и организации с общински и с регионални функции, 

които работят в областта на музейната, театралната, библиотечната и читалищната дейност, на 

литературата и фолклора, на изобразителното, музикалното

инфраструктура на града включва: 
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Средни общообразователни училища – 5 бр.; 

Средни професионални училища - Професионални гимназии - общо 7 броя (по финанси, по 

туризъм, по механотехника и електротехника,  по строителство и архитектура, по аграрно 

анспорт, обслужване и лека промишленост и по ветеринарна медицина);

спортно училище, хуманитарна гимназия, езикова гимназия, природо

математическа гимназия и 2 частни профилирани гимназии - общо 6 бр.;

1  помощно училище. 

Общият брой на учениците във всички видове и степени на общото и профилираното образование в 

гр. Добрич за учебната 2012/2013 г. е 8502 ученика, разпределени в 370 паралелки. В 

професионалните гимназии през същата учебна година се обучават 1711 учен

Град Добрич изпълнява ролята и на университетски център в България. Той е седалище на 

акредитираното Висше Училище Международен Колеж , подготвящо кадри за туризма. Освен това в 

– филиал Технически университет Варна - Добруджански технологичен 

колеж и педагогически колеж – изнесен филиал на Шуменски университет „Епископ Константин 

Преславски”, в които се обучават 1670 студенти. 

Инфраструктурата на здравеопазването включва лечебни заведения с общи

надобщински (областни) функции. На територията на гр. Добрич са разположени 1 болнично лечебно 

Център за психично здраве „Д-р П. Станчев“ 

лечебни заведения са с надобщински функции и с капацитет за задоволяване потребностите на 

населението на областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни болнични  заведения е 

590, от които 495 са в „МБАЛ” АД и 95 – в Центъра за психично здраве.   

Лечебните заведения с общинско (градско) значение са Диагностично-консултативните центрове (ДКЦ 

І и ДКЦ Добрич ІІ), Медицинските центрове, самостоятелните лаборатории и др. Към тях 

следва да се отнесат и кабинетите на индивидуалните и групови лекарски практики 

(общопрактикуващи и специализирани).  

ъм инфраструктурата на здравеопазването се включва и мрежата от детски 

заведения, които са разположени в отделните микрорайони на гр. Добрич. Капацитетът на детските 

град с изградена инфраструктура на културата, домакин на фестивали 

и други национални и международни културни инициативи 

Добрич е престижен духовен и фестивален център, съхранил древното културно наследство на 

региона и развил модерна, многообразна и активна културна среда. Той разполага с 

мрежа от културни институти, творчески съюзи и организации с общински и с регионални функции, 

които работят в областта на музейната, театралната, библиотечната и читалищната дейност, на 

литературата и фолклора, на изобразителното, музикалното и танцовото изкуство. Културната 

инфраструктура на града включва:  
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 
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общо 7 броя (по финанси, по 

туризъм, по механотехника и електротехника,  по строителство и архитектура, по аграрно 

анспорт, обслужване и лека промишленост и по ветеринарна медицина); 

спортно училище, хуманитарна гимназия, езикова гимназия, природо-

общо 6 бр.; 

Общият брой на учениците във всички видове и степени на общото и профилираното образование в 

гр. Добрич за учебната 2012/2013 г. е 8502 ученика, разпределени в 370 паралелки. В 

професионалните гимназии през същата учебна година се обучават 1711 ученика по 27 специалности и 

Град Добрич изпълнява ролята и на университетски център в България. Той е седалище на 

акредитираното Висше Училище Международен Колеж , подготвящо кадри за туризма. Освен това в 

Добруджански технологичен 

изнесен филиал на Шуменски университет „Епископ Константин 

включва лечебни заведения с общински (градски) и с 

надобщински (областни) функции. На територията на гр. Добрич са разположени 1 болнично лечебно 

р П. Станчев“ – Добрич ЕООД. И двете 

итет за задоволяване потребностите на 

населението на областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни болнични  заведения е 

консултативните центрове (ДКЦ 

І и ДКЦ Добрич ІІ), Медицинските центрове, самостоятелните лаборатории и др. Към тях 

следва да се отнесат и кабинетите на индивидуалните и групови лекарски практики 

от детски ясли включва 6 

заведения, които са разположени в отделните микрорайони на гр. Добрич. Капацитетът на детските 

културата, домакин на фестивали 

 

Добрич е престижен духовен и фестивален център, съхранил древното културно наследство на 

региона и развил модерна, многообразна и активна културна среда. Той разполага с добре развита 

мрежа от културни институти, творчески съюзи и организации с общински и с регионални функции, 

които работят в областта на музейната, театралната, библиотечната и читалищната дейност, на 

и танцовото изкуство. Културната 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

- Държавните културни институти Театрално

куклен театър «Дора Габе»; 

- Културните институти държавна делегирана дейност 

Регионален исторически музей и Художествена галерия

- Общинските културни институти (местни дейности) 

фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор «Маестро Захари Медникаров» и Хор 

„Добруджански звуци” 

- Народните читалища: «Йордан Йовков 

«Мевляна – 2013 г.»  

- Общински младежки център „Захари Стоянов”

- 154 колективи за любителско художествено творчество, клубове и школи, твор

културни сдружения и формации в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 

театралното, музикалното и танцовото изкуство.

Десет са фестивалите, които формират визията на Добрич като утвърден фестивален град. С 

история сред тях са: Седмицата на камерната музика (1975 г.), Националната среща на младите 

балетни изпълнители (1982 г.), Младежкият поп

младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори” (1

музикален конкурс и фестивал „Фолклор без граници” (2000 г.).

 

1.1.8. Добрич – община с добра държавна и общинска политика за привличане на 

инвестиции 

През последните години община Добрич се утвърди като една от най

проекти, финансирани от различни донори 

Националните оперативни програми) и от други донори. Размерът на привлечените средства само по 

линия на Националните оперативни програми за 

Основната част от проектите, финансирани с най

бенефициент община Добрич. За управлението на  тези проекти към Общинска администрация е 

създадено специализирано стру

фондове”   Бизнесът в община Добрич също е активен при подготовката и реализацията на проекти, 

финансирани основно по Оперативна програма “

привличане на свежи инвестиции е една от стратегическите цели на Общинския план за развитие 2007

2013 г. и на други общински стратегии и планове.

1.1.9. Добрич и неговите забележителности

Забележителностите на гр. Добрич са  свързани основно с неговото културно

Такива са: Архитектурно-етнографски музей на открито "Старият Добрич", разположен в центъра на 

съвременния град, на мястото на някогашната Одун чаршия; храмовете , представящи етно

конфесионалната специфика на града в миналото; Художествена г

национални туристически обекта и обектите на Регионалния исторически музей в града 

къща, Музеят в градски парк „Св. Георги”, залите „Археология на Добруджа” с учебен музей и 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Държавните културни институти Театрално-продуцентски център «Йордан Йовков» и Държавен 

Културните институти държавна делегирана дейност – Регионална библиоте

Регионален исторически музей и Художествена галерия 

Общинските културни институти (местни дейности) – Български камерен оркестър, 

фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор «Маестро Захари Медникаров» и Хор 

Народните читалища: «Йордан Йовков – 1870 г.», «Романо дром – 2002 г.», «Пробуда 

„Захари Стоянов” 

154 колективи за любителско художествено творчество, клубове и школи, твор

културни сдружения и формации в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 

театралното, музикалното и танцовото изкуство. 

Десет са фестивалите, които формират визията на Добрич като утвърден фестивален град. С 

история сред тях са: Седмицата на камерната музика (1975 г.), Националната среща на младите 

балетни изпълнители (1982 г.), Младежкият поп-рок фестивал „Сарандев” (1988 г.), Международният 

младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори” (1995 г.) и Международният младежки 

музикален конкурс и фестивал „Фолклор без граници” (2000 г.). 

община с добра държавна и общинска политика за привличане на 

През последните години община Добрич се утвърди като една от най-активните при

проекти, финансирани от различни донори – структурните фондове на Европейския съюз (чрез 

Националните оперативни програми) и от други донори. Размерът на привлечените средства само по 

линия на Националните оперативни програми за периода 2007-2012 възлиза на  36 700 хил. лв. 

Основната част от проектите, финансирани с най-много инвестиционен ресурс са с публичен характер с 

бенефициент община Добрич. За управлението на  тези проекти към Общинска администрация е 

създадено специализирано структурно звено “Дирекция Икономическо развитие и европейски 

фондове”   Бизнесът в община Добрич също е активен при подготовката и реализацията на проекти, 

финансирани основно по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. Подготовката на проекти за 

е на свежи инвестиции е една от стратегическите цели на Общинския план за развитие 2007

2013 г. и на други общински стратегии и планове. 

Добрич и неговите забележителности 

Забележителностите на гр. Добрич са  свързани основно с неговото културно

етнографски музей на открито "Старият Добрич", разположен в центъра на 

съвременния град, на мястото на някогашната Одун чаршия; храмовете , представящи етно

конфесионалната специфика на града в миналото; Художествена галерия – 

национални туристически обекта и обектите на Регионалния исторически музей в града 

къща, Музеят в градски парк „Св. Георги”, залите „Археология на Добруджа” с учебен музей и 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

17/555 

продуцентски център «Йордан Йовков» и Държавен 

Регионална библиотека „Дора Габе”, 

Български камерен оркестър, Професионален 

фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор «Маестро Захари Медникаров» и Хор 

2002 г.», «Пробуда – 1939 г.» и 

154 колективи за любителско художествено творчество, клубове и школи, творчески съюзи, частни 

културни сдружения и формации в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 

Десет са фестивалите, които формират визията на Добрич като утвърден фестивален град. С най-дълга 

история сред тях са: Седмицата на камерната музика (1975 г.), Националната среща на младите 

рок фестивал „Сарандев” (1988 г.), Международният 

995 г.) и Международният младежки 

община с добра държавна и общинска политика за привличане на 

активните при подготовката на 

структурните фондове на Европейския съюз (чрез 

Националните оперативни програми) и от други донори. Размерът на привлечените средства само по 

възлиза на  36 700 хил. лв.  

много инвестиционен ресурс са с публичен характер с 

бенефициент община Добрич. За управлението на  тези проекти към Общинска администрация е 

ктурно звено “Дирекция Икономическо развитие и европейски 

фондове”   Бизнесът в община Добрич също е активен при подготовката и реализацията на проекти, 

”. Подготовката на проекти за 

е на свежи инвестиции е една от стратегическите цели на Общинския план за развитие 2007-

Забележителностите на гр. Добрич са  свързани основно с неговото културно-историческо наследство. 

етнографски музей на открито "Старият Добрич", разположен в центъра на 

съвременния град, на мястото на някогашната Одун чаршия; храмовете , представящи етно-

 Добрич, включена в 100-те 

национални туристически обекта и обектите на Регионалния исторически музей в града – Етнографска 

къща, Музеят в градски парк „Св. Георги”, залите „Археология на Добруджа” с учебен музей и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

„Възраждане”, Военно гробище 

белетриста, който също е един от 100

добричлии и за гостите на града представляват също така Градският парк „Св. Георги”, обявен в 

старата си част за недвижима културна ценност, представяща парковото изкуство у нас, 

монументалните паметници, Центърът за защита на природата и животните, Добричкият панаир и др.

1.2. Демографски параметри и политика по човешките ресурси.

1.2.1. Методика на изследването.

Демографската характеристика на гр. Добрич е изготвена, съгласно изискванията на нормативната 

уредба. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и структури, 

основни проблеми и тенденции. 

Източници на информация:Национален статистич

бюро (ТСБ) гр. Добрич,  Дирекция «Бюро по труда”  (ДБТ) гр. Добрич. 

1.2.2. Динамика на населението

Постоянното население1 в град Добрич според последното преброяването от 1.02.2011 г. наброява 91 

030 д. и е на девето място в страната по брой жители (само с 590 жители повече Сливен изпреварва 

Добрич по население). Според броя на населението гр. Добрич попада в категорията “ средни 

градове”2.  

таблица 1: Динамика на населението в град Добрич

Година на преброяване Население 

31.12. 1934 

31.12. 1946 

01.12. 1956 

01.12. 1965 

02.12. 1975 

04.12. 1985 

04.03. 1992 

01.03. 2001 

01.02. 2011 

Текуща статистика 

31.12.2011 

Източник: НСИ 

От представените данни се очертават три периода в динамиката на населението:

• Период на нарастване по естествен път 

• Период на демографски бум (главно по механичен път) 1956

населението на града през този период е, че то 

                                                           
1
 Включва лицата, които живеят постоянно в града и към  1.02. 2011 г. и  не се го напускали официално за повече 

от 1 година 
2
 Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните видови 

територии и устройствени зони, средни градове са от 30 хил.до 100 хил. жители

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

„Възраждане”, Военно гробище – музей, Къща музей „Йордан Йовков” и Дом

белетриста, който също е един от 100-те национални туристически обекти в България. Интерес за

добричлии и за гостите на града представляват също така Градският парк „Св. Георги”, обявен в 

за недвижима културна ценност, представяща парковото изкуство у нас, 

монументалните паметници, Центърът за защита на природата и животните, Добричкият панаир и др.

Демографски параметри и политика по човешките ресурси.

Методика на изследването. 

та характеристика на гр. Добрич е изготвена, съгласно изискванията на нормативната 

уредба. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и структури, 

основни проблеми и тенденции.  

Източници на информация:Национален статистически институт (НСИ),  Териториално статистическо 

бюро (ТСБ) гр. Добрич,  Дирекция «Бюро по труда”  (ДБТ) гр. Добрич.  

Динамика на населението 

в град Добрич според последното преброяването от 1.02.2011 г. наброява 91 

ето място в страната по брой жители (само с 590 жители повече Сливен изпреварва 

Добрич по население). Според броя на населението гр. Добрич попада в категорията “ средни 

: Динамика на населението в град Добрич 

Население - брой Абсолютно нарастване Базисен индекс

30 381 0 

32 671 2290 

43 951 13570 

56 626 26245 

88 233 57852 

109 142 78761 

104 494 74113 

100 000 69618 

91 030 60649 

90375 59994 

данни се очертават три периода в динамиката на населението:

Период на нарастване по естествен път – 1934-1955 г.; 

Период на демографски бум (главно по механичен път) 1956-1985 г..  Характерно за развитието на 

населението на града през този период е, че то е част от протичащите урбанизационни процеси в 

                   
Включва лицата, които живеят постоянно в града и към  1.02. 2011 г. и  не се го напускали официално за повече 

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните видови 

, средни градове са от 30 хил.до 100 хил. жители 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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зей, Къща музей „Йордан Йовков” и Дом-паметникът на 

те национални туристически обекти в България. Интерес за 

добричлии и за гостите на града представляват също така Градският парк „Св. Георги”, обявен в 

за недвижима културна ценност, представяща парковото изкуство у нас, 

монументалните паметници, Центърът за защита на природата и животните, Добричкият панаир и др. 

Демографски параметри и политика по човешките ресурси. 

та характеристика на гр. Добрич е изготвена, съгласно изискванията на нормативната 

уредба. Разделът включва анализ на състоянието и развитието на демографските процеси и структури, 

ески институт (НСИ),  Териториално статистическо 

в град Добрич според последното преброяването от 1.02.2011 г. наброява 91 

ето място в страната по брой жители (само с 590 жители повече Сливен изпреварва 

Добрич по население). Според броя на населението гр. Добрич попада в категорията “ средни 

Базисен индекс Верижен индекс 

100.0  

107.5 107.5 

144.7 134.5 

186.4 128.8 

290.4 155.8 

359.2 123.7 

343.9 95.7 

329.2 95.7 

299.6 91.0 

297.5 99.3 

данни се очертават три периода в динамиката на населението: 

1985 г..  Характерно за развитието на 

е част от протичащите урбанизационни процеси в 

Включва лицата, които живеят постоянно в града и към  1.02. 2011 г. и  не се го напускали официално за повече 

Съгласно Наредба № 7 на МРРБ/22.12. 2003 г.  за правила и нормативи за устройство на отделните видови 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

страната и преструктурирането на икономиката (в т.ч. индустриализацията), което доведе до 

концентрация на населението в областните и индустриални центрове  (какъвто беше град Добрич);

• През 90-те години цялостн

Добрич. Повечето големи предприятия в града западат, а безработицата се увеличава. Това води 

до плавно намаление на населението при запазени възпроизводствени структури; 

• За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

%), или градът намалява  с 8970 д. (средно с 897 души на година). 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните 

демографски процеси – естествен и механичен прираст.  

таблица 2: Естествено и механично движение на населението в град Добрич 

Години Родени Умрели 

2007 1020 1030 

2008 1010 1066 

2009 993 1066 

2010 845 1057 

2011 855 1066 

таблица 3: Естествено и механично движение на 

населението в промили 

Години Родени Умрели 

2007 10.9 11.0 

2008 10.8 11.4 

2009 10.7 11.5 

2010 9.1 11.4 

2011 9.4 11.7 

Източник: НСИ 

Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението на град Добрич 

през последните пет години е с  тенденция на намаляване (2007 

родени 1020 деца (10.9 ‰), 2009 г. 993 (10.7 ‰) и 2011 г. 855 (9.4 ‰). Коефи

градовете на страната през 2009 г е (11.2 ‰) и 2011 г.(10.0 ‰), или по този показател града има по

неблагоприятни позиции от средните за страната. 

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените в детеродна в

49 г.) – 21 348 (23.6 % от населението 

на възраст 15-34 г. Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез 

плодовитост
3 - 1.52 живородени деца (2011) 

теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията 

живородени деца/1 жена. 

                                                           
3
Коефициент на плодовитост - сумата от по

година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си детероден период, ако се 

запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година.
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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страната и преструктурирането на икономиката (в т.ч. индустриализацията), което доведе до 

концентрация на населението в областните и индустриални центрове  (какъвто беше град Добрич);

те години цялостната икономическа криза в България се отразява и върху развитието на 

Добрич. Повечето големи предприятия в града западат, а безработицата се увеличава. Това води 

до плавно намаление на населението при запазени възпроизводствени структури; 

двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

%), или градът намалява  с 8970 д. (средно с 897 души на година).  

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните 

тествен и механичен прираст.  В град Добрич те са: 

: Естествено и механично движение на населението в град Добрич 

 Естествен прираст Заселени Изселени 

 -10 1217 1757 

 -56 1263 1344 

 -73 1383 1801 

 -212 1477 1906 

 -211 732 1191 

: Естествено и механично движение на населението в град Добрич 

 Естествен прираст Заселени Изселени 

 -0.1 13.0 18.8 

 -0.6 13.5 14.4 

 -0.8 14.9 19.4 

 -2.3 16.0 20.6 

 -2.3 8.1 13.1 

като процес, определящ количественото нарастване на населението на град Добрич 

през последните пет години е с  тенденция на намаляване (2007 – 2011 г.). В града през 2007 г. г. са 

родени 1020 деца (10.9 ‰), 2009 г. 993 (10.7 ‰) и 2011 г. 855 (9.4 ‰). Коефи

градовете на страната през 2009 г е (11.2 ‰) и 2011 г.(10.0 ‰), или по този показател града има по

неблагоприятни позиции от средните за страната.  

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените в детеродна в

21 348 (23.6 % от населението - 2011). В града над 90 %  от ражданията се осъществяват от жени 

34 г. Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез 

1.52 живородени деца (2011) за гр. Добрич – една стойност доста отдалечена от 

теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията 

                   
сумата от по възрастовите коефициенти за плодовитост през съответната 

година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си детероден период, ако се 

апази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
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страната и преструктурирането на икономиката (в т.ч. индустриализацията), което доведе до 

концентрация на населението в областните и индустриални центрове  (какъвто беше град Добрич); 

ата икономическа криза в България се отразява и върху развитието на 

Добрич. Повечето големи предприятия в града западат, а безработицата се увеличава. Това води 

до плавно намаление на населението при запазени възпроизводствени структури;  

двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (- 9.0 

Параметрите на възпроизводството на населението се определят от развитието на основните 

В град Добрич те са:  

: Естествено и механично движение на населението в град Добрич – в брой 

Мех.прираст Общ прираст 

-540 -550 

-81 -137 

-418 -491 

-429 -641 

-459 -670 

населението в град Добрич - на 1000 души от 

Мех. прираст Ср. год. насел. 

-5.8 93575 

-0.9 93232 

-4.5 91917 

-4.6 92351 

-5.0 90715 

като процес, определящ количественото нарастване на населението на град Добрич 

2011 г.). В града през 2007 г. г. са 

родени 1020 деца (10.9 ‰), 2009 г. 993 (10.7 ‰) и 2011 г. 855 (9.4 ‰). Коефициентът на раждаемостта в 

градовете на страната през 2009 г е (11.2 ‰) и 2011 г.(10.0 ‰), или по този показател града има по-

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените в детеродна възраст (15- 

2011). В града над 90 %  от ражданията се осъществяват от жени 

34 г. Тенденцията в развитието на раждаемостта се проследява и чрез коефициента на 

една стойност доста отдалечена от 

теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 2.1 

възрастовите коефициенти за плодовитост през съответната 

година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си детероден период, ако се 
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Смъртността е със значително по

Добрич са умрели 1030 души, 2009 г. (1066) и 2011 (1066). Коефициентът на общата смъртност в града 

през последните години се задържа на ниво от 11.0 ‰ за 2007 г, 11.5 ‰ за 2009 г. и 11.7 % за 2011 г. 

Естественият прираст4 в града през последните 5 години е отрицателен 2007 г. (

(– 73 души) и 2011 г. (- 211 души). Коефициентът на естественият прираст в града през 2007 г е (

‰), 2009 г. (- 0.8  ‰) и 2011 г.(-

през 2009 г е (- 0.7  ‰), и 2011 г.(

страна.  

Данните от статистика за вътрешната миграция на населението за града показват, 

повече от заселените,като механичния прираст е с отрицателен знак

се заселили 6 072 души, а са се изселили 7 999 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен 

прираст (-1927 души).  Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводство

населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на 

потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10

време.   

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциале

на града. По данни от текущата демографска статистика населението на града продължава да 

намалява и към 31.12. 2011 г. населението наброява 90 375 души, или за около 1 година намалява с 

655 д.(0.7 %) 

1.2.3. Полова и възрастов

Половата структура на населението на гр. Добрич не се различава съществено от тази за страната и за 

отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на 

новородените момчета е по-висок от този на новородени

редица фактори като по-високото смъртност при мъжете, по

живота при мъжете, по-голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената 

полова структура на население

души (48.4 %), а жените 46 934 (51.6 %), 

град Добрич е близка до тази на страната: мъже 48.7 % и жени 51.3 %.

По основни възрастови  групи към 01.02.2011 г. преобладава населението в групата на 15

471 д, или 71.9 %. Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 645 д, или 15.0  %, 

докато тази от 0 до 14 години  е 11 914 д. или 13.1 %. За странат

15-64 г. – 68.3 %, над 65 г.+ 

средната за страната.  

Общия коефициент на възрастова зависимост за града е 39 %,

група 15 – 64 навършени години се падат  39 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Това съотношение 

е по-благоприятно от коефициентът на възрастовата зависимост за градовете в страната  

2 процентни пункта.   

Полово-възрастовата структура на насе

                                                           
4
 Разликата между ражданията и умиранията

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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е със значително по-високи стойности от раждаемостта.

брич са умрели 1030 души, 2009 г. (1066) и 2011 (1066). Коефициентът на общата смъртност в града 

през последните години се задържа на ниво от 11.0 ‰ за 2007 г, 11.5 ‰ за 2009 г. и 11.7 % за 2011 г. 

в града през последните 5 години е отрицателен 2007 г. (

211 души). Коефициентът на естественият прираст в града през 2007 г е (

- 2.3  ‰). Коефициентът на естественият прираст в градовете на страната 

0.7  ‰), и 2011 г.(- 2.2  ‰), или по този показател града е в рамките на средните за 

Данните от статистика за вътрешната миграция на населението за града показват, 

,като механичния прираст е с отрицателен знак. През периода 2007 

се заселили 6 072 души, а са се изселили 7 999 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен 

1927 души).  Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводство

населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на 

потенциалната бъдеща раждаемост, не само за следващите 10-15 години, но и в по

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната жизненост 

на града. По данни от текущата демографска статистика населението на града продължава да 

намалява и към 31.12. 2011 г. населението наброява 90 375 души, или за около 1 година намалява с 

Полова и възрастова структура 

Половата структура на населението на гр. Добрич не се различава съществено от тази за страната и за 

отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на 

висок от този на новородените момичета. Впоследствие под влияние на 

високото смъртност при мъжете, по-ниската средна продължителност на 

голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената 

полова структура на населението. Към 01.02. 2011 г. от общо 91 030 души население, мъжете са 44 096 

души (48.4 %), а жените 46 934 (51.6 %), или на 1 000 мъже се падат 1 064 жени.

град Добрич е близка до тази на страната: мъже 48.7 % и жени 51.3 %. 

растови  групи към 01.02.2011 г. преобладава населението в групата на 15

471 д, или 71.9 %. Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 645 д, или 15.0  %, 

докато тази от 0 до 14 години  е 11 914 д. или 13.1 %. За страната това съотношение е 0

68.3 %, над 65 г.+ – 18.5 %, или град Добрич има по благоприятна възрастова група от 

Общия коефициент на възрастова зависимост за града е 39 %, тоест на 100 лица във възрастовата 

64 навършени години се падат  39 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Това съотношение 

благоприятно от коефициентът на възрастовата зависимост за градовете в страната  

възрастовата структура на населението е представено в по-долната таблица:

                   
Разликата между ражданията и умиранията 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

20/555 

високи стойности от раждаемостта. През 2007 г в град 

брич са умрели 1030 души, 2009 г. (1066) и 2011 (1066). Коефициентът на общата смъртност в града 

през последните години се задържа на ниво от 11.0 ‰ за 2007 г, 11.5 ‰ за 2009 г. и 11.7 % за 2011 г.  

в града през последните 5 години е отрицателен 2007 г. (– 10 души), 2009 г. 

211 души). Коефициентът на естественият прираст в града през 2007 г е (- 0.1  

раст в градовете на страната 

2.2  ‰), или по този показател града е в рамките на средните за 

Данните от статистика за вътрешната миграция на населението за града показват, че изселените са 

. През периода 2007 – 2011 са 

се заселили 6 072 души, а са се изселили 7 999 души, или за 5 години имаме отрицателен механичен 

1927 души).  Миграцията оказва силен негативен ефект върху възпроизводството на 

населението, тъй като чрез изселването на жени в родилна възраст се понижава равнището на 

15 години, но и в по-дълъг период от 

н проблем за по нататъшната жизненост 

на града. По данни от текущата демографска статистика населението на града продължава да 

намалява и към 31.12. 2011 г. населението наброява 90 375 души, или за около 1 година намалява с 

Половата структура на населението на гр. Добрич не се различава съществено от тази за страната и за 

отделните региони. Броят на жените преобладава над този за мъжете, независимо, че броят на 

те момичета. Впоследствие под влияние на 

ниската средна продължителност на 

голямата склонност към емиграция при мъжете и др. се стига до нарушената 

то. Към 01.02. 2011 г. от общо 91 030 души население, мъжете са 44 096 

или на 1 000 мъже се падат 1 064 жени. Половата структура на 

растови  групи към 01.02.2011 г. преобладава населението в групата на 15-64 години  65 

471 д, или 71.9 %. Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 645 д, или 15.0  %, 

а това съотношение е 0-14 г. – 13.2 %, 

18.5 %, или град Добрич има по благоприятна възрастова група от 

тоест на 100 лица във възрастовата 

64 навършени години се падат  39 лица под 15 г. и на 65 и повече години. Това съотношение 

благоприятно от коефициентът на възрастовата зависимост за градовете в страната  – 41 %, или с 

долната таблица: 
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таблица 4: Население в град Добрич по пол и възраст към 01.02. 2011 г.

Възраст 

( в навършени години) 

Общо 

0 - 4 

5 - 9 

10 - 14 

15 - 19 

20 - 24 

25 - 29 

30 - 34 

35 - 39 

40 - 44 

45 - 49 

50 - 54 

55 - 59 

60 - 64 

65 - 69 

70 - 74 

75 - 79 

80 - 84 

85+  

Източник: НСИ 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова 

структура - разпределението на 

таблица 5: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 г.

Възрасти 

Общо за града 

Под трудоспособна възраст 

В трудоспособна възраст 

Над трудоспособна възраст 

Източник: ТСБ-гр. Добрич 

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най

демографско заместване, който показва 

възраст (15-19 г.) – 4722 д. и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60

града това съотношение е 67, като за градовете на страната е 73.

1.2.4. Етно-демографска характеристика на н

Самоопределение на населението в град Добрич по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 

самоопределение, са 92.5 % от населението. 
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: Население в град Добрич по пол и възраст към 01.02. 2011 г. 

Общо Мъже 

Бр.  % Бр. 

91 030 100.0 44 096 48.4

4141 4.5 2197 2.4

3839 4.2 1953 2.1

3934 4.3 2020 2.2

4722 5.2 2375 2.6

5573 6.1 2924 3.2

5939 6.5 3113 3.4

6343 7.0 3193 3.5

7403 8.1 3738 4.1

7325 8.0 3653 4.0

6965 7.7 3426 3.8

7018 7.7 3356 3.7

7158 7.9 3353 3.7

7022 7.7 3251 3.6

5005 5.5 2094 2.3

3381 3.7 1397 1.5

2706 3.0 1114 1.2

1682 1.8 660 0.7

871 1.0 279 0.3

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова 

разпределението на населението под, във и над трудоспособна възраст.

: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 г.

Общо Мъже 

91030 44096

12759 6613

59663 30747

18608 6736

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира най-добре чрез коефициентът на 

демографско заместване, който показва съотношението на броя на влизащите в трудоспособна 

4722 д. и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60

града това съотношение е 67, като за градовете на страната е 73. 

демографска характеристика на населението 

Самоопределение на населението в град Добрич по етническа принадлежност към 01.02.2011 г. 

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 

самоопределение, са 92.5 % от населението.  
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Жени 

% Бр. % 

48.4 46 934 51.6 

2.4 1944 2.1 

2.1 1886 2.1 

2.2 1914 2.1 

2.6 2347 2.6 

3.2 2649 2.9 

3.4 2826 3.1 

3.5 3153 3.5 

4.1 3665 4.0 

4.0 3672 4.0 

3.8 3539 3.9 

3.7 3662 4.0 

3.7 3805 4.2 

3.6 3771 4.1 

2.3 2911 3.2 

1.5 1984 2.2 

1.2 1592 1.8 

0.7 1022 1.1 

0.3 592 0.7 

Тенденцията на остаряване на населението води до промени в неговата основна възрастова 

населението под, във и над трудоспособна възраст. 

: Население под, във и над трудоспособна възраст по пол към 01.02.2011 г. 

Мъже  Жени 

44096 46934 

6613 6146 

30747 28916 

6736 11872 

добре чрез коефициентът на 

съотношението на броя на влизащите в трудоспособна 

4722 д. и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60-64 г.) - 7022 д. Общо за 

Самоопределение на населението в град Добрич по етническа принадлежност към 01.02.2011 г.  

Лицата, които са се възползвали от правото на доброволен отговор на въпроса за етническо 
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Българската етническа група обхваща 73 657 лица, или 87.5 % от лицата, доброволно декларирали 

етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на българската етническа 

група в сравнение с данните за страната е по

Турската етническа група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 6

самоопределили като етнически турци. Те представляват 8.1 % от всички лица в града, при 8.8 % 

средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните за страната е с 0.7 проц

по-малко.  

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 2 482 души според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 2.9 %, при средно 4.9 % за страната. В кварталите 

„Изгрев” и "Иглика", разположени в се

ромското население, което живее на територията на града. 

Към другите етнически групи са се самоопределили 528 души, или 0.6 %. 

Лицата които не се самоопределят, са 708 

1.2.5. Образователна стр

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението в община Добрич 

град по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на 7 и повече 

навършени години 72.7 % са с високо образование 

населението от турската етническа група едва 30.2 % са с високо образование (4.1 % с висше и 26.1 % 

със средно). Още по-негативни са данните за образователната структура на ромската етническа група, 

където едва 0.6 % са със завършено висше образование, а един на всеки 10 души, никога не е 

посещавал училище (9.7 %). 

таблица 6: Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на 

образование към 01.02.2011 г. в 

Етническа група Общо

Общо 85842

в т.ч. отговорили 79314

Българска 69835

Турска 6245

Ромска 2186

Друга 513

Несе самоопределят 535

Източник: Справочник Преброяване 2011/Област Добрич 
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група обхваща 73 657 лица, или 87.5 % от лицата, доброволно декларирали 

етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на българската етническа 

група в сравнение с данните за страната е по-голям с 2.7 процентни пункта. 

еска група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 6

самоопределили като етнически турци. Те представляват 8.1 % от всички лица в града, при 8.8 % 

средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните за страната е с 0.7 проц

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 2 482 души според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 2.9 %, при средно 4.9 % за страната. В кварталите 

„Изгрев” и "Иглика", разположени в северната част на град Добрич е концентрирана голяма част от 

ромското население, което живее на територията на града.  

Към другите етнически групи са се самоопределили 528 души, или 0.6 %.  

Лицата които не се самоопределят, са 708 – 0.8 %.  

Образователна структура на населението 

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението в община Добрич 

град по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на 7 и повече 

навършени години 72.7 % са с високо образование (22.7 % с висше и 50.0 % със средно), то при 

населението от турската етническа група едва 30.2 % са с високо образование (4.1 % с висше и 26.1 % 

негативни са данните за образователната структура на ромската етническа група, 

0.6 % са със завършено висше образование, а един на всеки 10 души, никога не е 

: Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на 

образование към 01.02.2011 г. в община Добрич – град 

Общо 

Степен на завършено образование 

висше средно основно 

Начално и 

незавършено 

начално 

85842 17058 39288 19075 8846

79314 16312 37132 17439 7670

69835 15890 34923 13451 5310

6245 255 1631 2883 1228

2186 14 199 879 871

513 129 275 84 

535 24 104 142 237

Източник: Справочник Преброяване 2011/Област Добрич  
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група обхваща 73 657 лица, или 87.5 % от лицата, доброволно декларирали 

етническото си самоопределение, при 84.8 % средно за страната. Делът на българската етническа 

 

еска група е втората по численост, като към 01.02.2011 г. 6 795 лица са се 

самоопределили като етнически турци. Те представляват 8.1 % от всички лица в града, при 8.8 % 

средно за страната. Относителният им дял в сравнение с данните за страната е с 0.7 процентни пункта 

Ромският етнос е традиционно третият по численост. Към 01.02.2011 г. наброява 2 482 души според 

самоопределянето на лицата, с относителен дял от 2.9 %, при средно 4.9 % за страната. В кварталите 

верната част на град Добрич е концентрирана голяма част от 

Наблюдават се съществени различия в образователната структура на населението в община Добрич – 

град по етническа принадлежност. Докато при самоопределилите се като българи на 7 и повече 

(22.7 % с висше и 50.0 % със средно), то при 

населението от турската етническа група едва 30.2 % са с високо образование (4.1 % с висше и 26.1 % 

негативни са данните за образователната структура на ромската етническа група, 

0.6 % са със завършено висше образование, а един на всеки 10 души, никога не е 

: Население на 7 и повече навършени години по етническа принадлежност и степен на 

Никога 

непосещавали 

училище 

Дете 
Начално и 

незавършено 

 

8846 806 169 

7670 622 139 

5310 159 102 

1228 230 18 

871 213 10 

24 .. .. 

237 .. .. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.2.6. Заетост и безработица

Наети лица 

Наетите лица5 по отрасли в през 2010 г. са 23 977 д, докато през 2008 .г наетите са 24 030, или за две 

година наетите лица намаляват само 62  д.( 0.3 %).

Разпределението на наетите по сектори на икономиката през 2010 г. е съответно: 

• първичен (аграрен)-  2.4 %; 

• вторичен (индустрия) – 34.1 %; 

• третичен (услуги) – 63.5 %. 

таблица 7:  Наети лица в община Добрич

Класификация на икономическите дейности по сектори

Общо 

Селско, горско и рибно стопанство

Добивна промишленост 

Преработваща промишленост  

Производство на ел. и топл. енергия и на 

Доставяне на води, канал.услуги и др. 

Строителство 

Търговия. Ремонт на МПС 

Транспорт, складиране и пощи 

Хотелиерство и ресторантьорство

Създаване и разп. на инф., далекосъобщения

Операции с недвижими имоти 

Финансови и застрахователни дейности

 Професионални дейности и науч.изсл.

 Административни и спомагателни дейности

Държавно управление 

 Образование 

 Хуманно здравеопазване и социална работа

 Култура, спорт и развлечения 

  Други дейности 

Източник : ТСБ – Добрич 

Икономическата криза започнала от средата 

влияние върху градската икономика, като най

преработващата промишленост.

Най-драстично наетите спадат в отрасъла на строителството (35.5 %),  и прера

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

криза. 

                                                           
5
 Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда или в служебно 

правоотношения съгласно Закона за дър

пари или  натура под форма на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа.
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Заетост и безработица 

по отрасли в през 2010 г. са 23 977 д, докато през 2008 .г наетите са 24 030, или за две 

година наетите лица намаляват само 62  д.( 0.3 %). 

Разпределението на наетите по сектори на икономиката през 2010 г. е съответно: 

2.4 %;  

34.1 %;  

63.5 %.  

:  Наети лица в община Добрич-град 

икономическите дейности по сектори 2008 г. 2010 г.

24039 23977

Селско, горско и рибно стопанство 466 

.. 

7081 

Производство на ел. и топл. енергия и на газ 4 

Доставяне на води, канал.услуги и др.  315 

2470 

4312 

1063 

Хотелиерство и ресторантьорство 932 

инф., далекосъобщения 201 

193 

Финансови и застрахователни дейности 330 

Професионални дейности и науч.изсл. 347 

Административни и спомагателни дейности 484 

1619 

2004 

Хуманно здравеопазване и социална работа 1593 

304 

321 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. и продължила през 2010 г. оказва негативно 

влияние върху градската икономика, като най-силно бяха засегнати работещите в   строителството и 

преработващата промишленост. 

драстично наетите спадат в отрасъла на строителството (35.5 %),  и прера

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

                   
Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда или в служебно 

правоотношения съгласно Закона за държавния служител и по силата на тези правоотношения получават възнаграждението в 

пари или  натура под форма на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа.
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по отрасли в през 2010 г. са 23 977 д, докато през 2008 .г наетите са 24 030, или за две 

Разпределението на наетите по сектори на икономиката през 2010 г. е съответно:  

2010 г. Индекс 2010/2008 

23977 99.7 

573 123.0 

.. .. 

6153 86.9 

12 300.0 

417 132.4 

1594 64.5 

4797 111.2 

1000 94.1 

1079 115.8 

234 116.4 

237 122.8 

433 131.2 

474 136.6 

580 119.8 

1629 100.6 

2008 100.2 

1968 123.5 

435 143.1 

.. .. 

на 2008 г. и продължила през 2010 г. оказва негативно 

силно бяха засегнати работещите в   строителството и 

драстично наетите спадат в отрасъла на строителството (35.5 %),  и преработващата 

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

Наети лица са лицата, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда или в служебно 

жавния служител и по силата на тези правоотношения получават възнаграждението в 

пари или  натура под форма на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Незначително намаляват наетите през 2010 г. спрямо 2008 г. в отрасъла транспорт, складиране и пощи 

(5.9 %). 

Покачване на заетостта се наблюдава в о

финансови и застрахователни дейности, операции с недвижимости, хуманно здравеопазване и 

социална работа, култура, спорт и развлечения,

Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие 

града са: разкъсването на производствените връзки от миналото; загубата на традиционни пазари; 

високият дял на производството на "ишлеме";  остарялото оборудване в някои предприятия, свързано 

с високи текущи разходи; несъответстви

на пазара на труда . 

Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации 

за по-голяма Конкурентоспособност

Безработица 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху обхвата и 

структурата на безработицата. 

Според данни на Дирекция «Бюро по труда”  

характеризира със следните показа

таблица 8: Безработни лица в община  (град) Добрич към 31.12

Показатели  

Общо 

Коефициенти на безработица - %

Разпределение по пол: 

- жени 

- мъже 

Разпределение по възраст : 

до 19 години 

- от 20 до 24 години 

- от 25 до 29 години 

- от 30 до 34 години 

- от 35 до 39 години 

- от 40 до 44 години 

- от 45 до 49 години 

- от 50 до 54 години 

- над 55 години 

Разпределение по квалификация:

- работническа квалификация 

- специалисти 

- без специалност и професия 

Разпределение по образование:

- с висше образование 

- със средно образование 

в т.ч. със средно професионално образование
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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Незначително намаляват наетите през 2010 г. спрямо 2008 г. в отрасъла транспорт, складиране и пощи 

Покачване на заетостта се наблюдава в отрасъла на административни и спомагателни дейности, 

финансови и застрахователни дейности, операции с недвижимости, хуманно здравеопазване и 

социална работа, култура, спорт и развлечения, 

Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие 

града са: разкъсването на производствените връзки от миналото; загубата на традиционни пазари; 

високият дял на производството на "ишлеме";  остарялото оборудване в някои предприятия, свързано 

с високи текущи разходи; несъответствие на квалификацията на местната работна сила с изискванията 

Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации 

Конкурентоспособност и по-добро качеството на произвежданите продукт

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху обхвата и 

структурата на безработицата.  

Според данни на Дирекция «Бюро по труда”  - гр. Добрич безработицата в община (града) се 

характеризира със следните показатели:  

: Безработни лица в община  (град) Добрич към 31.12 

2009 2010

3905 3982

% 7.32 7.45

 

2233 2161

1672 1821

 

43 39

255 277

321 342

409 384

414 392

434 439

528 499

598 619

903 991

Разпределение по квалификация:  

1224 1196

1272 1339

1409 1447

Разпределение по образование:  

610 702

2228 2272

в т.ч. със средно професионално образование 1645 1708
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

24/555 

Незначително намаляват наетите през 2010 г. спрямо 2008 г. в отрасъла транспорт, складиране и пощи 

трасъла на административни и спомагателни дейности, 

финансови и застрахователни дейности, операции с недвижимости, хуманно здравеопазване и 

Основни проблеми от гледна точка на съвременното и бъдещото развитие на индустриалния сектор в 

града са: разкъсването на производствените връзки от миналото; загубата на традиционни пазари; 

високият дял на производството на "ишлеме";  остарялото оборудване в някои предприятия, свързано 

е на квалификацията на местната работна сила с изискванията 

Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и иновации 

добро качеството на произвежданите продукти. 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху обхвата и 

гр. Добрич безработицата в община (града) се 

2010 2011 

3982 4141 

7.45 9.24 

  

2161 2285 

1821 1856 

  

39 39 

277 289 

342 433 

384 400 

392 441 

439 484 

499 493 

619 630 

991 932 

  

1196 1336 

1339 1386 

1447 1419 

  

702 762 

2272 2438 

1708 1840 
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- с основно 

- с по ниско образование 

Продължително безработни лица:

- от 12 до 24 месеца 

- над 24 месеца 

Източник: Актуализиран план за развитие на община Добрич

От таблицата се наблюдава тенденция на минимално покачване на  безработните лица в град Добрич. 

Равнището на безработица в град Добрич (3905 д. 

коефициент 7.45 % и 4141 д. 

страната за 2009 г. е  6.8 % и за 2010 г. 10.2 %, или по тези показатели гр

средните за страната. В абсолютни числа се намаляват продължително безработните лица през 2011 

(регистрирани безработни повече от 1 година) с 110 д. спрямо 2010 г.,  докато тези до 29 г.  се 

увеличават. 

Във връзка с устойчивото развитие е важно да се наблюдават тенденциите в развитието на 

продължителната безработица, тъй като тя води до високи рискове от бедност и особено от социално 

изключване. Групите от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, към които 

приоритетно е насочена активната политика на Агенцията по заетостта, са: младежите до 29 г., лицата 

над 50 г., лицата без образование и / или квалификация и специалност,продължително безработните 

над 1 година и лицата с трайни увреждания

Към 31.11. 2011 г. продължително безработни (от една или повече години) са 598 д., или 14.4 % от 

всички безработни лица, 34.3 % от безработните лица в неравностойно положение са без 

квалификация и специалност, лицата над 50 години са 37.7%, младежите до 25 г. са 7.9 %.

Икономическа активност

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са 

заети или безработни. Въпросите за икономическата активност на лицата се отнасят до положението 

им на пазара на труда през седмицата, предхождаща д

Към 1.02.2011 г. в община Добрич 

на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  а безработни са 7910 лица. 

Икономически неактивните лица на 15 и 

Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към 

населението във възрастовата група над 15 и повече навършени години, е 47.3%. Коефициентът на 

безработица, изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното 

население във възрастовата група 15  и повече навършени години е 10.0 % 

таблица 9: Население на 15 и повече години по икономическа активност към  

Общо  

Икономически активни 

- заети  

- безработни 

Икономически неактивни  

- учащи и неработещи 

- пенсионери  
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676 450

491 558

Продължително безработни лица:  

337 466

243 178

Източник: Актуализиран план за развитие на община Добрич- град, Об.с. гр. Добрич, 2009

От таблицата се наблюдава тенденция на минимално покачване на  безработните лица в град Добрич. 

безработица в град Добрич (3905 д. - 2009 г. с коефициент 7.32 %, 3982 д. 

коефициент 7.45 % и 4141 д. – 2011 г. с коефициент 9.24 %), като коефициенти за безработица на 

страната за 2009 г. е  6.8 % и за 2010 г. 10.2 %, или по тези показатели града има по

средните за страната. В абсолютни числа се намаляват продължително безработните лица през 2011 

(регистрирани безработни повече от 1 година) с 110 д. спрямо 2010 г.,  докато тези до 29 г.  се 

о развитие е важно да се наблюдават тенденциите в развитието на 

продължителната безработица, тъй като тя води до високи рискове от бедност и особено от социално 

Групите от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, към които 

итетно е насочена активната политика на Агенцията по заетостта, са: младежите до 29 г., лицата 

над 50 г., лицата без образование и / или квалификация и специалност,продължително безработните 

над 1 година и лицата с трайни увреждания 

ължително безработни (от една или повече години) са 598 д., или 14.4 % от 

всички безработни лица, 34.3 % от безработните лица в неравностойно положение са без 

квалификация и специалност, лицата над 50 години са 37.7%, младежите до 25 г. са 7.9 %.

ска активност 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са 

заети или безработни. Въпросите за икономическата активност на лицата се отнасят до положението 

им на пазара на труда през седмицата, предхождаща датата на преброяването.

Към 1.02.2011 г. в община Добрич – град има 45 314 икономически активни лица, или 57.3 % от лицата 

на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  а безработни са 7910 лица. 

Икономически неактивните лица на 15 и повече навършени години са 33 802 лица, или 42.7 %. 

Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към 

населението във възрастовата група над 15 и повече навършени години, е 47.3%. Коефициентът на 

числен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното 

население във възрастовата група 15  и повече навършени години е 10.0 %  

: Население на 15 и повече години по икономическа активност към  

79 116 

45314 

37406 

7910 

33802 

5113 

19851 
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25/555 

450 480 

558 461 

  

466 356 

178 242 

град, Об.с. гр. Добрич, 2009-2013 г.  

От таблицата се наблюдава тенденция на минимално покачване на  безработните лица в град Добрич. 

г. с коефициент 7.32 %, 3982 д. – 2010 г. с 

2011 г. с коефициент 9.24 %), като коефициенти за безработица на 

ада има по-добри стойности от 

средните за страната. В абсолютни числа се намаляват продължително безработните лица през 2011 

(регистрирани безработни повече от 1 година) с 110 д. спрямо 2010 г.,  докато тези до 29 г.  се 

о развитие е важно да се наблюдават тенденциите в развитието на 

продължителната безработица, тъй като тя води до високи рискове от бедност и особено от социално 

Групите от безработни в неравностойно положение на пазара на труда, към които 

итетно е насочена активната политика на Агенцията по заетостта, са: младежите до 29 г., лицата 

над 50 г., лицата без образование и / или квалификация и специалност,продължително безработните 

ължително безработни (от една или повече години) са 598 д., или 14.4 % от 

всички безработни лица, 34.3 % от безработните лица в неравностойно положение са без 

квалификация и специалност, лицата над 50 години са 37.7%, младежите до 25 г. са 7.9 %. 

Икономически активното население обхваща всички лица на 15 и повече навършени години, които са 

заети или безработни. Въпросите за икономическата активност на лицата се отнасят до положението 

атата на преброяването. 

град има 45 314 икономически активни лица, или 57.3 % от лицата 

на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  а безработни са 7910 лица. 

802 лица, или 42.7 %.  

Към 1.02.2011 г. коефициентът на заетост, изчислен като отношение на броя на заетите лица към 

населението във възрастовата група над 15 и повече навършени години, е 47.3%. Коефициентът на 

числен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното 

 

: Население на 15 и повече години по икономическа активност към  01.02.2011 г. 

100.0 

57.3 

47.3 

10.0 

42.7 

6.5 

25.1 
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- лица, ангажирани само с домашни ил

- други неактивни 

Източник:НСИ и ТСБ -Добрич 

Данните за безработните лица на ДБТ

поради разликата в методите на изследванията.  По данни  на ДБТ безработните лица  към 31.12. 2010 

г. са  3 982, а по Преброяване 2011 проведено от ТСБ

910, или данните на двете ведомства се различават с 3 928 лица. За нуждите на ИПГВР 

авторският колектив ще работи с безработните лица представени от ТСБ 

райони защото в ДБТ-Добрич са 

предвидена възможност за извличането им.  Поради това не е възможно да бъдат предоставени 

данни за разпределението на регистрираните безработни лица по квартали и жилищни комплекси. 

1.2.7. Основни изводи

• За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

%), или градът намалява  с 8 970 д.;

• Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 465 д, или 15.0  %, докато тази 

от 0 до 14 години  е 11 914 

• Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението през 

последните години е с  тенденция на намаляване; 

• Коефициента на плодовитост 

теоретично необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията 

2.1 живородени деца/1 жена;

• Смъртността е със значително по

• Естествения прираст през последните години е отрицателен;

• Данните за вътрешната ми

заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак;

• Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната 

жизненост на града;  

• Броят на лицата с висше о

което и една добра предпоставка за развитие.

• Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. и продължила през 2010 г. оказва негативно 

влияние върху градската икономика;

• Най-драстично спадат наетите в отрасъла на строителството (35.5 %), и преработващата 

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

криза. 

• Основни проблеми от гледна точка на индустриалния сектор в града са: 

− разкъсването на производствените връзки от миналото;

− остарялото оборудване в някои предприятия, свързано с високи текущи разходи; 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

лица, ангажирани само с домашни или сем.задължения 5156 

3682 

Данните за безработните лица на ДБТ- и Териториалното статистическо бюро 

поради разликата в методите на изследванията.  По данни  на ДБТ безработните лица  към 31.12. 2010 

г. са  3 982, а по Преброяване 2011 проведено от ТСБ-Добрич безработните лица към  01.02.2011 г. са 7 

910, или данните на двете ведомства се различават с 3 928 лица. За нуждите на ИПГВР 

авторският колектив ще работи с безработните лица представени от ТСБ 

Добрич са поддържат адресни данни, но в информационната система не е 

предвидена възможност за извличането им.  Поради това не е възможно да бъдат предоставени 

данни за разпределението на регистрираните безработни лица по квартали и жилищни комплекси. 

изводи: 

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

%), или градът намалява  с 8 970 д.; 

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 465 д, или 15.0  %, докато тази 

 д. или 13.1 %; 

Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението през 

последните години е с  тенденция на намаляване;  

Коефициента на плодовитост - 1.52 живородени деца (2011)  –  една стойност доста отдалечена от 

необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията 

2.1 живородени деца/1 жена; 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта; 

Естествения прираст през последните години е отрицателен; 

Данните за вътрешната миграция на населението за града показват, че изселените са повече от 

заселените, като механичния прираст е с отрицателен знак; 

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната 

Броят на лицата с висше образование е 17 058 души, или всеки пети (20.0 %) в града е висшист, 

което и една добра предпоставка за развитие. 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. и продължила през 2010 г. оказва негативно 

влияние върху градската икономика; 

но спадат наетите в отрасъла на строителството (35.5 %), и преработващата 

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

Основни проблеми от гледна точка на индустриалния сектор в града са: 

на производствените връзки от миналото; 

остарялото оборудване в някои предприятия, свързано с високи текущи разходи; 
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6.5 

4.6 

и Териториалното статистическо бюро – Добрич се различават 

поради разликата в методите на изследванията.  По данни  на ДБТ безработните лица  към 31.12. 2010 

езработните лица към  01.02.2011 г. са 7 

910, или данните на двете ведомства се различават с 3 928 лица. За нуждите на ИПГВР - Добрич  

авторският колектив ще работи с безработните лица представени от ТСБ – Добрич по контролни 

поддържат адресни данни, но в информационната система не е 

предвидена възможност за извличането им.  Поради това не е възможно да бъдат предоставени 

данни за разпределението на регистрираните безработни лица по квартали и жилищни комплекси.  

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (-9.0 

Неблагоприятен е факта, че възрастовата група над 65 години е 13 465 д, или 15.0  %, докато тази 

Раждаемостта като процес, определящ количественото нарастване на населението през 

една стойност доста отдалечена от 

необходимия минимум за осигуряване на простото възпроизводство на поколенията – 

грация на населението за града показват, че изселените са повече от 

Отрицателният естествен и механичен прираст е потенциален проблем за по нататъшната 

бразование е 17 058 души, или всеки пети (20.0 %) в града е висшист, 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. и продължила през 2010 г. оказва негативно 

но спадат наетите в отрасъла на строителството (35.5 %), и преработващата 

промишленост (13.1 %), което явно е повлияно от процесите, следващи световната икономическа 

Основни проблеми от гледна точка на индустриалния сектор в града са:  

остарялото оборудване в някои предприятия, свързано с високи текущи разходи;  
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предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт
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− несъответствие на квалификацията на местната работна сила с изискванията на пазара на 

труда . 

• Необходимо е модернизиране на производствена

иновации за по-голяма 

продукти. 

• През 2011 г. имаме покачване на безработните лица в града спрямо 2010 г. Равнището на 

безработица в град Добрич (3982 д. 

9.24 %), или имаме увеличение с 1.79 процентни пункта.

• Положителен факт е намаляването на продължително безработните лица през 2011 г. с 110 д. (30.9 

%) спрямо 2010 г. 

• По отделни райони на града

3-4” – 32.0 %, ж.к. “Балик” –

• По отделни райони на града най

– 59.2 %, ж.к. “Строител” - 52.8 %, ж.к. Дружба 

1.2.8. Основни приоритети в демографското развитие на града

Основните приоритети в демографското развитие на града следва да бъдат:

1.Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на 

• Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 

възпитанието на деца; 

• Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета;

• Подобряване на общата демографска информираност и сексуа

населението; 

2. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на 
качествените характеристики на човешкия капитал:

• Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище, квалификация

способности и умения на населението от всички възрастови групи;

• Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на 

населението – пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, 

здравеопазване, образование, култу

3. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и 
продуктивен живот за всички социални групи:

• Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за 

балансирано демографско развитие

капитал. 
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несъответствие на квалификацията на местната работна сила с изискванията на пазара на 

Необходимо е модернизиране на производствената база, внедряване на нови технологии и 

голяма конкурентоспособност и по-добро качеството на произвежданите 

През 2011 г. имаме покачване на безработните лица в града спрямо 2010 г. Равнището на 

безработица в град Добрич (3982 д. – 2010 г. с коефициент 7.45 % и 4141 д. 

9.24 %), или имаме увеличение с 1.79 процентни пункта. 

Положителен факт е намаляването на продължително безработните лица през 2011 г. с 110 д. (30.9 

По отделни райони на града безработните лица са най-много в ж.к. “Русия 1” 

– 26.2 % и ж.к. “Русия 2” – 24.0 %.  

По отделни райони на града най-много са заетите икономически активни лица в ж.к. “Добротица” 

52.8 %, ж.к. Дружба – 50.1 % и ж.к. “Балик” - 48.7 %. 

Основни приоритети в демографското развитие на града

Основните приоритети в демографското развитие на града следва да бъдат:

1.Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на 

Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 

 

Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета;

Подобряване на общата демографска информираност и сексуално-

2. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на 
качествените характеристики на човешкия капитал: 

Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище, квалификация

способности и умения на населението от всички възрастови групи; 

Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на 

пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, 

здравеопазване, образование, култура и др.; 

3. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и 
продуктивен живот за всички социални групи: 

Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за 

балансирано демографско развитие на населението и развитие на качеството на човешкия 
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несъответствие на квалификацията на местната работна сила с изискванията на пазара на 

та база, внедряване на нови технологии и 

добро качеството на произвежданите 

През 2011 г. имаме покачване на безработните лица в града спрямо 2010 г. Равнището на 

2010 г. с коефициент 7.45 % и 4141 д. – 2011 г. с коефициент 

Положителен факт е намаляването на продължително безработните лица през 2011 г. с 110 д. (30.9 

много в ж.к. “Русия 1” – 50.2 %, ж.к. “Русия 

много са заетите икономически активни лица в ж.к. “Добротица” 

48.7 %.  

Основни приоритети в демографското развитие на града 

 

1.Забавяне на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението: 

Насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и 

Подобряване на репродуктивното здраве на населението и превенция на стерилитета; 

-репродуктивна култура на 

2. Преодоляване на негативните последици от остаряването на населението и подобряване на 

Повишаване на общото образователно, духовно и културно равнище, квалификация, 

Адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на 

пазар на труда, пенсионна система, социално подпомагане и грижи, 

3. Постигане на социална кохезия и създаване на равни възможности за пълноценен социален и 

Адаптиране и синхронизиране на нормативната база с обществените потребности за 

на населението и развитие на качеството на човешкия 
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1.3. Икономическо развитие

характеристика на икономическия комплекс на град 

1.3.1. Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич

Град Добрич е важно икономическото ядро на Североизточния район за планиране и  страната  от 

ниво 2 с утвърдени промишлени традиции и потенциал за  развитие. 

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Като структуроопределящи 

производства в последните години се оформя хранително вкусовата промишленост, 

50% от обема на градската промишленост

шивашката индустрия и производството на акумулаторни батерии, селскос

създава условия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по

конкурентоспособност на МСП.

фигура 1: Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2009 г.

За това, че икономическия статус на фирмите в

таблица 10: Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния финансов резултат от 

дейността  за община град  Д

Години 
Предприятия

Брой

2008 3836

2009 5318

2010 5074

Източник: ТСБ Добрич 

567.40   
202.10   

157.30   

Брутна добавена стойност по икономически 
сектори за 2009 г.
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характеристика на икономическия комплекс на град Добрич

Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич

Град Добрич е важно икономическото ядро на Североизточния район за планиране и  страната  от 

ниво 2 с утвърдени промишлени традиции и потенциал за  развитие.  

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Като структуроопределящи 

изводства в последните години се оформя хранително вкусовата промишленост, 

50% от обема на градската промишленост, производството на обувки, а така също и някои ешелони на 

шивашката индустрия и производството на акумулаторни батерии, селскостопански машини и др. Това 

създава условия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по

конкурентоспособност на МСП. 

Брутна добавена стойност по икономически сектори за 2009 г. 

Градът има определящо 

за развитие на промишленото 

производство на областта. В града 

се произвежда близо 80% от 

промишлената продукция и са 

заети 63% от лицата, ангажирани в 

промишлеността в област Добрич.

 

 

 

 

 

Източник: НСИ

За това, че икономическия статус на фирмите в града е добър, говорят и резултатите от таблица 10:

: Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния финансов резултат от 

дейността  за община град  Добрич  по години 

Предприятия   Предприятия с печалба 

Брой Брой % 

3836 2737 71,4 

5318 3268 61,4 

5074 3236 63,8 

567.40   

Брутна добавена стойност по икономически 
сектори за 2009 г. (в млн. лв.)

Услуги

Идустрия

Селско 
стопанство
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инвестиционна активност.Секторна и отраслова 

Добрич 

Обща характеристика на икономическия комплекс на град Добрич 

Град Добрич е важно икономическото ядро на Североизточния район за планиране и  страната  от 

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Като структуроопределящи 

изводства в последните години се оформя хранително вкусовата промишленост, която дава над 

, производството на обувки, а така също и някои ешелони на 

топански машини и др. Това 

създава условия за развитието на клъстери, което е една алтернатива за по-висока 

 

Градът има определящо значение 

за развитие на промишленото 

производство на областта. В града 

се произвежда близо 80% от 

промишлената продукция и са 

заети 63% от лицата, ангажирани в 

промишлеността в област Добрич. 

Източник: НСИ 

града е добър, говорят и резултатите от таблица 10: 

: Разпределение на нефинасовите предприятия според крайния финансов резултат от 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.3.2. Оценка на икономическата активност

Икономическата и финансова криза доведе до значителен спад в икономическото развитие и 

икономическата активност на града.

отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на регистрираните фирми в 

града. 

Основните характеристики на икономическия комплекс на града са дадени в следващата таблица:

таблица 11: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по 

икономически дейности 

Икономически дейности (А21) 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ-ГРАД

селско, горско и рибно стопанство

добивна промишленост 

преработваща промишленост 

производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия 

и на газообразни горива 

доставяне на води; 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 

строителство 

търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 

транспорт, складиране и пощи 

хотелиерство и ресторантьорство

създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщения 

операции с недвижими имоти 

професионални дейности и 

научни изследвания 

административни и спомагателни 

дейности 

образование 

хуманно здравеопазване и 

социална работа 

култура, спорт и развлечения 

други дейности 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Оценка на икономическата активност 

Икономическата и финансова криза доведе до значителен спад в икономическото развитие и 

икономическата активност на града. След период на икономически растеж от 2005 

отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на регистрираните фирми в 

Основните характеристики на икономическия комплекс на града са дадени в следващата таблица:

: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по 

Предпри

ятия 

Произв. 

продукция 

Нетни приходи 

от продажби 

Заети 

лица

Брой Х и л я д и    л е в о в е 

ГРАД 5 074 655 502 1 403 445 22 750

селско, горско и рибно стопанство 145 59 311 57 064 

.. .. .. 

497 228 513 231 372 

производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия 13 489 185 

.. .. .. 

285 75 346 75 355 

търговия; ремонт на автомобили и 
2 149 131 547 878 765 

325 44 943 43 985 

хотелиерство и ресторантьорство 292 15 760 21 686 

създаване и разпространение на 

72 10 122 6 575 

235 9 728 9 149 

446 16 415 16 208 

административни и спомагателни 
114 12 025 12 096 

34 4 004 3 904 

149 19 301 19 158 

58 4 628 4 623 

251 4 193 4 993 
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Икономическата и финансова криза доведе до значителен спад в икономическото развитие и 

След период на икономически растеж от 2005 – 2008 г. се 

отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на регистрираните фирми в 

Основните характеристики на икономическия комплекс на града са дадени в следващата таблица: 

: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2010 г. по 

Заети 

лица 

Наети 

лица 
ДМА 

Б р о й Хил.  лева 

22 750 18 477 534 880 

658  571  58 176  

  .. 

6 928 6 078 140 040 

11 .. .. 

.. .. .. 

1 780  

1 602 

36 972 

 
6 169  4 657 144 620 

1 036  24 065 

1 281  11 945 

262 204 3 132 

397  52 412 

831  466 12 885 

575  452 
10 172 

 

176  1 090 

1 361  1 190 11 226 

203  

143 

5 345 

 
438   1 362 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Източник: ТСБ Добрич 

По данни на преброяването на населението през 2011 г. коефициентът на икономическа активност на 

град Добрич е 57.3%. Коефициентът на заетост в общината е през 2011 г. е 47.3%, близък до средния 

коефициент за Североизточен район (45%) и при среден за страна

Инвестиционната активност е от важно значение за икономическото развитие на града. В периода 

2004-2010 г. се наблюдава един условно постоянен ръст на обема на инвестициите, включително 

чуждестранните, като последните към 31.12.2010 г. те са 36 

чуждестранните инвестиции се увеличават и поради навлизането в града на големи търговски вериги, 

но въпреки това в града/общината/ са постъпили едва 12% от всички инвестиции за областта.

Положителна тенденция се отчита при

промишленост в периода 2000

брой след 2009 спрямо 2010 г. /503/497./. 

Въпреки кризисните моменти в развитието си през последните години, г

център от високо равнище в границите на Североизточния район от ниво 2 и в бъдеще ще се развива 

като балансьор на град Варна в урбанистичната структура на района. 

Като център на агломерационен ареал град Добрич запазва ролята си 

обхвата на област Добрич и Североизточния район и неговото развитие оказва влияние върху 

прилежащата територия  по отношение на производствените и обслужващи функции на града. 

Успешното развитие на икономиката на града е най

социални и устройствени проблеми на града. Градът следва да развие функциите си на център на 

агломерационен ареал, стимулиращ икономическата активност в целия ареал, и в този аспект 

подкрепата на неговата икономическ

възстановяване е от съществено значение. 

1.3.3. Структурен анализ на икономическото развитие

В отрасловата структура на икономиката водещото място има отрасъл “

автомобили и битова техника

с 30,5% от заетите лица и 16,7% от приходите е “

“Строителство” и “Транспорт

от приходите. Останалите дейности допълват общата картина, без да оказват съществено влияние в 

общия икономически профил. 

Анализът на структурните тенденции през периода 2000

промени, като тенденцията е към намаляване на

увеличаване на позициите на търговията. 

стабилност и балансираност, като основните проблеми са в нейната динамичност и устойчиви 

вътрешно-секторни промени, които да

Структурата на бизнеса в града се доминира от микрофирмите, които през 2010 г. са 92,5% от общия 

брой или 4 694 от 5 074 фирми.

предприятия от 50 до 250 заети са 48 или

едва 8 / вж.Таблица 12/. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

По данни на преброяването на населението през 2011 г. коефициентът на икономическа активност на 

град Добрич е 57.3%. Коефициентът на заетост в общината е през 2011 г. е 47.3%, близък до средния 

коефициент за Североизточен район (45%) и при среден за страната 45.7%.  

Инвестиционната активност е от важно значение за икономическото развитие на града. В периода 

2010 г. се наблюдава един условно постоянен ръст на обема на инвестициите, включително 

чуждестранните, като последните към 31.12.2010 г. те са 36 697.5 хил. евро. През този период 

чуждестранните инвестиции се увеличават и поради навлизането в града на големи търговски вериги, 

но въпреки това в града/общината/ са постъпили едва 12% от всички инвестиции за областта.

Положителна тенденция се отчита при  нарастване на активни субекти от преработващата 

промишленост в периода 2000-2010 г. /от 266 на 497/ при едно незначително намаляване на техния 

брой след 2009 спрямо 2010 г. /503/497./.  

Въпреки кризисните моменти в развитието си през последните години, град Добрич е важен опорен 

център от високо равнище в границите на Североизточния район от ниво 2 и в бъдеще ще се развива 

като балансьор на град Варна в урбанистичната структура на района.  

Като център на агломерационен ареал град Добрич запазва ролята си на центрообразуващ фактор в 

обхвата на област Добрич и Североизточния район и неговото развитие оказва влияние върху 

прилежащата територия  по отношение на производствените и обслужващи функции на града. 

Успешното развитие на икономиката на града е най-важната основа за решаване на най

социални и устройствени проблеми на града. Градът следва да развие функциите си на център на 

агломерационен ареал, стимулиращ икономическата активност в целия ареал, и в този аспект 

подкрепата на неговата икономическа функция чрез Интегрирания план за градско развитие и 

възстановяване е от съществено значение.  

Структурен анализ на икономическото развитие 

В отрасловата структура на икономиката водещото място има отрасъл “

автомобили и битова техника” с 60.0% от приходите от дейност и 27,2% от заетостта. На второ място 

с 30,5% от заетите лица и 16,7% от приходите е “Преработваща промишленост

Транспорт” ангажират съответно 7,8% и4,6% от заетите лица и дават 5,8% и 3,1% 

приходите. Останалите дейности допълват общата картина, без да оказват съществено влияние в 

 

Анализът на структурните тенденции през периода 2000-2010 г. не показва съществени секторни 

промени, като тенденцията е към намаляване на позициите на преработващата промишленост и 

увеличаване на позициите на търговията.  Икономическата структура на града има известна 

стабилност и балансираност, като основните проблеми са в нейната динамичност и устойчиви 

секторни промени, които да подкрепят тази динамичност.  

Структурата на бизнеса в града се доминира от микрофирмите, които през 2010 г. са 92,5% от общия 

5 074 фирми. Малките предприятия от 10 до 49 заети са  6,4% . Средните 

предприятия от 50 до 250 заети са 48 или 0,9%, а големите предприятия със заети над 250 души са 
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По данни на преброяването на населението през 2011 г. коефициентът на икономическа активност на 

град Добрич е 57.3%. Коефициентът на заетост в общината е през 2011 г. е 47.3%, близък до средния 

 

Инвестиционната активност е от важно значение за икономическото развитие на града. В периода 

2010 г. се наблюдава един условно постоянен ръст на обема на инвестициите, включително 

697.5 хил. евро. През този период 

чуждестранните инвестиции се увеличават и поради навлизането в града на големи търговски вериги, 

но въпреки това в града/общината/ са постъпили едва 12% от всички инвестиции за областта. 

нарастване на активни субекти от преработващата 

2010 г. /от 266 на 497/ при едно незначително намаляване на техния 

рад Добрич е важен опорен 

център от високо равнище в границите на Североизточния район от ниво 2 и в бъдеще ще се развива 

на центрообразуващ фактор в 

обхвата на област Добрич и Североизточния район и неговото развитие оказва влияние върху 

прилежащата територия  по отношение на производствените и обслужващи функции на града.  

жната основа за решаване на най-важните 

социални и устройствени проблеми на града. Градът следва да развие функциите си на център на 

агломерационен ареал, стимулиращ икономическата активност в целия ареал, и в този аспект 

а функция чрез Интегрирания план за градско развитие и 

В отрасловата структура на икономиката водещото място има отрасъл “Търговия, ремонт на 

” с 60.0% от приходите от дейност и 27,2% от заетостта. На второ място 

Преработваща промишленост”. Отраслите 

” ангажират съответно 7,8% и4,6% от заетите лица и дават 5,8% и 3,1% 

приходите. Останалите дейности допълват общата картина, без да оказват съществено влияние в 

2010 г. не показва съществени секторни 

позициите на преработващата промишленост и 

Икономическата структура на града има известна 

стабилност и балансираност, като основните проблеми са в нейната динамичност и устойчиви 

Структурата на бизнеса в града се доминира от микрофирмите, които през 2010 г. са 92,5% от общия 

Малките предприятия от 10 до 49 заети са  6,4% . Средните 

0,9%, а големите предприятия със заети над 250 души са 
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таблица 12: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи 

предприятия според броя на заетите за град/община Добрич

Област/ 

Община                                     

Групи 

предприят

ия 

Пред-

прия-

тия 

Произ-

ведена 

про-

дукция 

Приходи 

от дей

ността

Брой 

ОБЩО ЗА 

ОБЩИНА 

ДОБРИЧ - 

ГРАД 

5 074 655 502 1 499 043

Микро до 

9 заети 
4 694 197 344 564 351

Малки от 

10 до 49 
324 209 069 542 802

Средни от 

50 до 249 
48 144 003 277 176

Големи 

над 250 
8 105 086 114 714

Източник: ТСБ Добрич 

За период повече от 10 години /2000

53%. Прави впечатление запазване броят на групата на средните предприятия /от 2005 г. до момента/, 

което е благоприятна тенденция. Броят на големите предприя

кризата и слабата конкуренция на произвежданата продукция. 

Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа. Дейността на 

МСП основно е насочена в сферата на търговията и услугите, промишл

стопанство. Макар и слабо изразена като тенденция, редица представители на МСП в града се 

утвърждават като сериозни пазарни субекти и в други сфери на стопанството 

промишленост, обувната и шивашка проми

потенциала си за иновации, защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и 

въвеждане на нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията. 

групата на малките и средните предприятия отчитат лек спад в икономическите резултати при 

запазване на заетите. 

1.3.4. Характеристика на ключови отрасли за развитието на града и общината.

Промишленост 

Промишлеността е водещ структуроопределящ сектор

2010 г. в промишлеността се формират 35% от общо произведената продукция,  като  заета е 20% от 

работната сила на  града и са концентрирани 43% от дълготрайните материални активи.
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07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи 

предприятия според броя на заетите за град/община Добрич 

Приходи 

от дей-

ността 

Нетни 

приходи 

от 

продаж-

би 

Разходи 

за  

дейност 

Печал-

ба Загуба 

Заети 

лица

Х  и  л  я  д  и    л  е  в  о  в  е 

1 499 043 1 403 445 1 428 530 95 039 34 831 22 750

564 351 531 368 529 705 47 495 17 204 8 696

542 802 505 122 517 536 31 524 10 147 6 229

277 176 264 142 271 840 10 990 .. 4 176

114 714 102 813 109 449 5 030 .. 3 649

За период повече от 10 години /2000-2011 г./ се е увеличил само броят на микрофирмите с 2185 или с 

53%. Прави впечатление запазване броят на групата на средните предприятия /от 2005 г. до момента/, 

което е благоприятна тенденция. Броят на големите предприятия намалява, което се обяснява с 

кризата и слабата конкуренция на произвежданата продукция.  

Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа. Дейността на 

МСП основно е насочена в сферата на търговията и услугите, промишлеността, транспорта и селското 

стопанство. Макар и слабо изразена като тенденция, редица представители на МСП в града се 

утвърждават като сериозни пазарни субекти и в други сфери на стопанството 

промишленост, обувната и шивашка промишленост и др. Много от съществуващи МСП не използват 

потенциала си за иновации, защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и 

въвеждане на нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията. 

ите и средните предприятия отчитат лек спад в икономическите резултати при 

Характеристика на ключови отрасли за развитието на града и общината.

структуроопределящ сектор за икономическото развитие на града. През 

2010 г. в промишлеността се формират 35% от общо произведената продукция,  като  заета е 20% от 

работната сила на  града и са концентрирани 43% от дълготрайните материални активи.

 
развитие на Добрич 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 
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: Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия по групи 

Заети 

лица 

Наети 

лица 

Раз-

ходи за 

възна-

граж-

дения ДМА 

Б р о й Хиляди  левове 

22 750 18 477 103 572 534 880 

8 696 5 243 24 184 186 435 

6 229 5 996 31 341 175 720 

4 176 4 096 24 767 102 304 

3 649 3 142 23 280 70 421 

2011 г./ се е увеличил само броят на микрофирмите с 2185 или с 

53%. Прави впечатление запазване броят на групата на средните предприятия /от 2005 г. до момента/, 

тия намалява, което се обяснява с 

Малкият и среден бизнес е резултат от протичащите процеси на структурната реформа. Дейността на 

еността, транспорта и селското 

стопанство. Макар и слабо изразена като тенденция, редица представители на МСП в града се 

утвърждават като сериозни пазарни субекти и в други сфери на стопанството – хранително-вкусовата 

шленост и др. Много от съществуващи МСП не използват 

потенциала си за иновации, защото не разполагат с висококвалифициран персонал за разработване и 

въвеждане на нови технологии с цел повишаване обема и качеството на продукцията. От 2008 г. 

ите и средните предприятия отчитат лек спад в икономическите резултати при 

Характеристика на ключови отрасли за развитието на града и общината. 

за икономическото развитие на града. През 

2010 г. в промишлеността се формират 35% от общо произведената продукция,  като  заета е 20% от 

работната сила на  града и са концентрирани 43% от дълготрайните материални активи. 
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таблица 13: Основни показатели за развитие на преработващата индустрия за периода 2000

Показатели 

Брой единици 

Произведена продукция 

Приходи от дейност 

Нетни приходи от продажби 

Заети лица 

Наети лица 

ДМА 

Източник: ТСБ Добрич 

От данните в таблица 4 ясно личи относително 

задържане на ръста на промишленото производство през периода 2005

сферата на промишлеността през последните години работят в условията на неблагоприятна стопанска 

конюнктура, породени от условията на световната икономическа и финансова криза.

През последните години промишленото производство в града изживя криза. Изчезването на големите 

предприятия или модифицирането им в малки, с различен производствен профил производства, 

разкъсване на връзките между тях, изгубването на експортни позиции имат силно негативни социално

икономически последици за града.

През този период се очерта съществено 

града.Сериозно е намалял делът на отрасъл 

икономиката на града. Понастоящем освен заводите „Металагро”АД /производство на прикачен 

инвентар за селскостопански машини/, 

„Интрама инвест“ – една от водещите фирм

машини, технологии и консумативи за хранително

отбелязване са: „Българско Машиностроене Добрич

производители в България на 

автомобили от лек, среден и тежък клас; 

маслени и въздушни филтри и мотокарни мостове; „

акумулаторни батерии и елементи за тях /към МОНБАТ/; 

производство на машини и съоръжения за млекопреработване; 

Хранително – вкусовата промишленост 

структура на града има принос към формиране на икономическите резултати. Фирмите, които дават 

облик на отрасъла са: „Добруджански хляб

хлебни изделия, задоволяващи с продукцията

фирмата е традиционен и основен произ

международните пазари; „Изида

производство, преработка и замразяване на плодове и зеленчуци.

„Добруджа МПИ”- месни деликатеси; 

подвижност, тези производства могат да оказват и балансиращо въздействие върху териториалната 

структура на промишлеността. 
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: Основни показатели за развитие на преработващата индустрия за периода 2000

Мярка 2000 г. 2005 г. 2010 г. 

брой 266 468 512 

хил.лв. 139408 226926 229002 

хил.лв. 165210 322206 250681 

 хил.лв. 149973 250681 318240 

брой 8215 8931 6939 

брой 7931 8395 6078 

хил.лв. 86111 101342 140040 

От данните в таблица 4 ясно личи относително добрия растеж за периода 2000

на промишленото производство през периода 2005

промишлеността през последните години работят в условията на неблагоприятна стопанска 

условията на световната икономическа и финансова криза.

През последните години промишленото производство в града изживя криза. Изчезването на големите 

предприятия или модифицирането им в малки, с различен производствен профил производства, 

ъзките между тях, изгубването на експортни позиции имат силно негативни социално

икономически последици за града. 

През този период се очерта съществено преструктуриране на отрасловата структура в 

Сериозно е намалял делът на отрасъл „машиностроене“, който в миналото е бил водещ в 

икономиката на града. Понастоящем освен заводите „Металагро”АД /производство на прикачен 

инвентар за селскостопански машини/, „Булмат“ ЕООД– (гъвкави връзки за водопроводни системи/, 

една от водещите фирми в България в сферата на търговията и производството на 

машини, технологии и консумативи за хранително-вкусовата промишленост

Българско Машиностроене Добрич-БМД“ АД е един от най

на прикачени транспортни средства (ремаркета)

автомобили от лек, среден и тежък клас; „Компания за Инженеринг и Развитие

ни филтри и мотокарни мостове; „Старт“ ООД – производство и търговия с 

акумулаторни батерии и елементи за тях /към МОНБАТ/; „НИКОС Хранинженеринг

роизводство на машини и съоръжения за млекопреработване; „Акумпласт“

вкусовата промишленост - въпреки намаляващото си участие в производствената 

структура на града има принос към формиране на икономическите резултати. Фирмите, които дават 

Добруджански хляб“ АД и „Савимекс“ – утвърдени производители на хляб и 

хлебни изделия, задоволяващи с продукцията си по-голям периметър от областта; 

фирмата е традиционен и основен производител и търговец на млечни продукти в България и на 

Изида“ – специализирана в производството на сладолед; 

производство, преработка и замразяване на плодове и зеленчуци. „Савимекс“ ООД (цех „Макар

месни деликатеси; „Винпром Алвина” АД и др. С гъвкавия си характер и силна 

подвижност, тези производства могат да оказват и балансиращо въздействие върху териториалната 

 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

32/555 

: Основни показатели за развитие на преработващата индустрия за периода 2000-2010 

за периода 2000-2005 г., относително 

на промишленото производство през периода 2005-2010 г. Предприятията в 

промишлеността през последните години работят в условията на неблагоприятна стопанска 

условията на световната икономическа и финансова криза. 

През последните години промишленото производство в града изживя криза. Изчезването на големите 

предприятия или модифицирането им в малки, с различен производствен профил производства, 

ъзките между тях, изгубването на експортни позиции имат силно негативни социално-

преструктуриране на отрасловата структура в 

, който в миналото е бил водещ в 

икономиката на града. Понастоящем освен заводите „Металагро”АД /производство на прикачен 

(гъвкави връзки за водопроводни системи/, 

и в България в сферата на търговията и производството на 

вкусовата промишленост. Други фирми за 

АД е един от най-големите утвърдени 

средства (ремаркета) и надстройки (фургони) за 

Компания за Инженеринг и Развитие“ АД- производство на 

производство и търговия с 

НИКОС Хранинженеринг“ ЕООД- 

“ АД и др. 

въпреки намаляващото си участие в производствената 

структура на града има принос към формиране на икономическите резултати. Фирмите, които дават 

утвърдени производители на хляб и 

голям периметър от областта; „Сердика 90“ - 

и търговец на млечни продукти в България и на 

ализирана в производството на сладолед; „Плодекс“  ООД -

„Савимекс“ ООД (цех „Макарони“); 

С гъвкавия си характер и силна 

подвижност, тези производства могат да оказват и балансиращо въздействие върху териториалната 
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Обувна  и кожено-галантерийна промишленост

субекти в отрасъла са „Делфи прим“

ООД, „Неди стил“ ЕООД, Кожухарска фабрика 

производството на облекла и аксесоари от агнешка кожа ко

Мебелната промишленост също изживя криза. В последните години отрасълът (чрез фирмите на 

малкия и среден бизнес) успя да стабилизира в известна степен позициите си. Водещи предприятия са 

„Тедива“ ООД - лидер в производството на мека мебел за България, 

производството на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове, 

„Мебел Декор“ ООД, „Итал мебел

Поради относително ниските инвестиции, които са вложени за развитието на 

промишленост, отрасълът е лесно мобилен, но в града той има традиции и перспективи за развитие. 

Основни фирми в отрасъла са 

М” ООД, “Аве” ЕООД и др. Текстилната промишленост

В структурата на промишленото производство e най

преобладаващата си част, те се характер

Необходими са мерки, които да доведат до повишаване на тяхната ефективност, както и до 

обединяването им в клъстери или бизнес мрежи. 

Индустрията ще продължи да бъде териториално в двете обособени произво

на изградената производствена инфраструктура, традициите, работната ръка и на други фактори и 

предпоставки. 

Строителство 
Строителството е важен за общината отрасъл. Въпреки спада, който отбелязва отрасълът след 2008 г., 

през 2010 г. той дава с 11.5% от произведената продукция и ангажира 7.8% от заетите лица . Макар че 

претърпя сериозни сътресения в последните години, в този отрасъл продължават да функционират 

някои от големите фирми , като 

улични мрежи, „Екострой” АД с основен предмет на дейност: изграждане и ремонт на пътища, 

производство на асфалт, производство на бетон и бетонови изделия , фирма 

специализирана в комплексното изгра

търговско предназначение , „Алфа ресурс

Транспорт 
В града отрасълът е представен от „Пътнически превози” ЕООД, извършваща автобусни превози в 

града, областта,страната и чужбина; 

транспорт“ ЕООД – общинск

функционират и множество частни фирми, извършващи таксиметрови услуги, пътнически пр

вътрешна и международна спедиция. Ж.п транспорта е представен от ж.п. гара Добрич, обслужваща 

ограничени пътнически и товарни превози.

Туризъм 
Туризмът в град Добрич е свързан основно с развитието на културен и маршрутно познавателния 

туризъм. Общината има изготвена програма за развитие на туризма, като основна цел  в нея е: 

”Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки 
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галантерийна промишленост-  тя е с многогодишни традиции в г

„Делфи прим“ АД- детски обувки, „Рива шуус“ ООД, 

Кожухарска фабрика „Свобода“ АД е водеща в обработката на кожи и 

производството на облекла и аксесоари от агнешка кожа кожухарски велур. 

също изживя криза. В последните години отрасълът (чрез фирмите на 

малкия и среден бизнес) успя да стабилизира в известна степен позициите си. Водещи предприятия са 

лидер в производството на мека мебел за България, „Бряст

производството на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове, 

Итал мебел“ ЕООД, „Господинов и синове“ ООД – тръ

Поради относително ниските инвестиции, които са вложени за развитието на 

, отрасълът е лесно мобилен, но в града той има традиции и перспективи за развитие. 

Основни фирми в отрасъла са „Рада” ЕАД, ТПК “Прогрес”, ТПК”МИР”, “Мис Ванини” ЕООД, “Мания 

Текстилната промишленост в града е с близо 80 годишна история.

В структурата на промишленото производство e най-висок делът на малките и  микропредприятията. В 

преобладаващата си част, те се характеризират с много нисък размер на добавената стойност. 

Необходими са мерки, които да доведат до повишаване на тяхната ефективност, както и до 

обединяването им в клъстери или бизнес мрежи.  

Индустрията ще продължи да бъде териториално в двете обособени произво

на изградената производствена инфраструктура, традициите, работната ръка и на други фактори и 

Строителството е важен за общината отрасъл. Въпреки спада, който отбелязва отрасълът след 2008 г., 

. той дава с 11.5% от произведената продукция и ангажира 7.8% от заетите лица . Макар че 

претърпя сериозни сътресения в последните години, в този отрасъл продължават да функционират 

някои от големите фирми , като „Пътно строителство“ АД – поддържане и изграждане на тътна и 

улични мрежи, „Екострой” АД с основен предмет на дейност: изграждане и ремонт на пътища, 

производство на асфалт, производство на бетон и бетонови изделия , фирма 

специализирана в комплексното изграждане на сгради с административно, жилищно, туристическо и 

Алфа ресурс“ ООД изграждащо обекти с метални конструкции и др.

В града отрасълът е представен от „Пътнически превози” ЕООД, извършваща автобусни превози в 

а, областта,страната и чужбина; "Автобусен транспорт" ЕООД - общинска фирма, 

общинска фирма, „Минибус Експрес“ ООД, ПГ "Комерс" ООД

функционират и множество частни фирми, извършващи таксиметрови услуги, пътнически пр

вътрешна и международна спедиция. Ж.п транспорта е представен от ж.п. гара Добрич, обслужваща 

ограничени пътнически и товарни превози. 

Туризмът в град Добрич е свързан основно с развитието на културен и маршрутно познавателния 

ата има изготвена програма за развитие на туризма, като основна цел  в нея е: 

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки 
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тя е с многогодишни традиции в града. Основните 

ООД, „Барфус“ ООД, „Данибекс“ 

АД е водеща в обработката на кожи и 

 

също изживя криза. В последните години отрасълът (чрез фирмите на 

малкия и среден бизнес) успя да стабилизира в известна степен позициите си. Водещи предприятия са 

Бряст-Д“ АД - специализирано в 

производството на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове, 

тръбна мебел и др. 

Поради относително ниските инвестиции, които са вложени за развитието на шивашката 

, отрасълът е лесно мобилен, но в града той има традиции и перспективи за развитие. 

Р”, “Мис Ванини” ЕООД, “Мания – 

в града е с близо 80 годишна история. 

висок делът на малките и  микропредприятията. В 

изират с много нисък размер на добавената стойност. 

Необходими са мерки, които да доведат до повишаване на тяхната ефективност, както и до 

Индустрията ще продължи да бъде териториално в двете обособени производствени зони, разчитайки 

на изградената производствена инфраструктура, традициите, работната ръка и на други фактори и 

Строителството е важен за общината отрасъл. Въпреки спада, който отбелязва отрасълът след 2008 г., 

. той дава с 11.5% от произведената продукция и ангажира 7.8% от заетите лица . Макар че 

претърпя сериозни сътресения в последните години, в този отрасъл продължават да функционират 

поддържане и изграждане на тътна и 

улични мрежи, „Екострой” АД с основен предмет на дейност: изграждане и ремонт на пътища, 

производство на асфалт, производство на бетон и бетонови изделия , фирма „ВАЛЕНТИНО“ ООД - 

ждане на сгради с административно, жилищно, туристическо и 

ООД изграждащо обекти с метални конструкции и др. 

В града отрасълът е представен от „Пътнически превози” ЕООД, извършваща автобусни превози в 

общинска фирма, „Тролейбусен 

, ПГ "Комерс" ООД. В града 

функционират и множество частни фирми, извършващи таксиметрови услуги, пътнически превози, 

вътрешна и международна спедиция. Ж.п транспорта е представен от ж.п. гара Добрич, обслужваща 

Туризмът в град Добрич е свързан основно с развитието на културен и маршрутно познавателния 

ата има изготвена програма за развитие на туризма, като основна цел  в нея е: 

Създаване на условия за устойчиво развитие на туризма на територията на Добрич, основавайки 
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се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, к

социално-икономическия и културен потенциал на града

Културният и исторически туризъм в града е свързан главно с посещенията на музейните обекти и на 

недвижимите културни ценности с национално и местно значение / къщи, религиозни храмове, 

старата част на Градски парк „Св. Георги” и др./. Като положителни страни следва да се отбележат 

постоянството в провеждането на театрални, фестивали и други културни прояви, традиционно 

добрата организация за провеждането на пролетното и есенно изложение/ Добрич

наличието на развлекателни заведения

В чисто икономически аспект “Хотелиерството и рестораньорството” дава 2.4% от произведената 

продукция в града, като в отрасъла са заети 5.6% от заети

Основни показатели за хотелската база в града са дадени в следващата таблица:

таблица 14: Дейност на средствата за подслон и места за настаняване през 2011 година в община 

град Добрич 
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7 577 183 538 297 

Източник: ТСБ Добрич 

Търговия и услуги 

Преобладаваща част от активните фирми оперират в сферата на търговията, ремонт на автомобили и 

битова техника. Те представляват 42.6% от активните фирми през 2010 г. Търговията е водещ по 

значение сектор за приходите от дейност, създавани в общината 

броя на фирмите и приходите от дейността през последните десет години. Над 80% от фирмите в 

Добрич работят в сектора на услугите, което е типично за цялата страна. 

1.3.5. Икономиката 

Съществуват няколко причини за по

съществените е относително неблагоприятната структура на разходите и недоразвитият потенциал в 

областта на иновациите. Отчитайки високия потенциал за развитие 

и техния принос за намаляване на безработицата, на този етап България  се концентрира върху 

укрепване на тяхната конкурентоспособност на международните пазари и развитие на икономика на 

знанието в съответствие с Лисабонската

Какво трябва да цели и постигне икономическия комплекс на град Добрич? Кои са  основни фактори, 

въздействащи върху градския растеж и конкурентоспособност? 

Базова инфраструктура 

Състоянието на базовата инфраструктура е основен фактор за привлич

и участва като едно от определящите условия във всички оценки за бизнес локализация. Това налага 
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се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, к

икономическия и културен потенциал на града”.  

Културният и исторически туризъм в града е свързан главно с посещенията на музейните обекти и на 

недвижимите културни ценности с национално и местно значение / къщи, религиозни храмове, 

част на Градски парк „Св. Георги” и др./. Като положителни страни следва да се отбележат 

постоянството в провеждането на театрални, фестивали и други културни прояви, традиционно 

добрата организация за провеждането на пролетното и есенно изложение/ Добрич

наличието на развлекателни заведения-ресторанти,кафенета и др., в близост до културни обекти. 

В чисто икономически аспект “Хотелиерството и рестораньорството” дава 2.4% от произведената 

продукция в града, като в отрасъла са заети 5.6% от заетите в града. 

Основни показатели за хотелската база в града са дадени в следващата таблица:

: Дейност на средствата за подслон и места за настаняване през 2011 година в община 
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Преобладаваща част от активните фирми оперират в сферата на търговията, ремонт на автомобили и 

битова техника. Те представляват 42.6% от активните фирми през 2010 г. Търговията е водещ по 

значение сектор за приходите от дейност, създавани в общината – 60%. Този сектор не отчита спад в 

броя на фирмите и приходите от дейността през последните десет години. Над 80% от фирмите в 

Добрич работят в сектора на услугите, което е типично за цялата страна.  

Икономиката - фактор за градски растеж и конкурентоспособност

Съществуват няколко причини за по-ниската конкурентоспособност на икономиката като една от най

съществените е относително неблагоприятната структура на разходите и недоразвитият потенциал в 

областта на иновациите. Отчитайки високия потенциал за развитие на малките и средни предприятия 

и техния принос за намаляване на безработицата, на този етап България  се концентрира върху 

укрепване на тяхната конкурентоспособност на международните пазари и развитие на икономика на 

знанието в съответствие с Лисабонската стратегия. 

Какво трябва да цели и постигне икономическия комплекс на град Добрич? Кои са  основни фактори, 

въздействащи върху градския растеж и конкурентоспособност?  

Състоянието на базовата инфраструктура е основен фактор за привличане на икономическа активност 

и участва като едно от определящите условия във всички оценки за бизнес локализация. Това налага 
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се на естествената географска близост до утвърдени черноморски туристически райони, както и 

Културният и исторически туризъм в града е свързан главно с посещенията на музейните обекти и на 

недвижимите културни ценности с национално и местно значение / къщи, религиозни храмове, 

част на Градски парк „Св. Георги” и др./. Като положителни страни следва да се отбележат 

постоянството в провеждането на театрални, фестивали и други културни прояви, традиционно 

добрата организация за провеждането на пролетното и есенно изложение/ Добрички панаир/; 

ресторанти,кафенета и др., в близост до културни обекти.  

В чисто икономически аспект “Хотелиерството и рестораньорството” дава 2.4% от произведената 

Основни показатели за хотелската база в града са дадени в следващата таблица: 

: Дейност на средствата за подслон и места за настаняване през 2011 година в община 
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3 801 1 617 549 лв. 444 246 лв. 

Преобладаваща част от активните фирми оперират в сферата на търговията, ремонт на автомобили и 

битова техника. Те представляват 42.6% от активните фирми през 2010 г. Търговията е водещ по 

Този сектор не отчита спад в 

броя на фирмите и приходите от дейността през последните десет години. Над 80% от фирмите в 

фактор за градски растеж и конкурентоспособност 

ниската конкурентоспособност на икономиката като една от най-

съществените е относително неблагоприятната структура на разходите и недоразвитият потенциал в 

на малките и средни предприятия 

и техния принос за намаляване на безработицата, на този етап България  се концентрира върху 

укрепване на тяхната конкурентоспособност на международните пазари и развитие на икономика на 

Какво трябва да цели и постигне икономическия комплекс на град Добрич? Кои са  основни фактори, 

ане на икономическа активност 

и участва като едно от определящите условия във всички оценки за бизнес локализация. Това налага 
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нови инвестиции в базовата инфраструктура на града, включително чрез спечелване проекти по 

европейските програми. 

Потенциал на работната сила

Подобряването на качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси е в основата на 

устойчивия растеж и по-високата конкурентоспособност на икономиката

държави с малък вътрешен пазар. 

изисквания, образование, по

уязвимите групи и хората с увреждания и тяхната реализация на пазара на труда.

Данните от последното преброяване на населението през 2011 показ

населението е с висше образование, което е над средното за страната 

което означава, че икономиката може да разчита на добър кадрови потенциал

Предприемачество  

Предприемачеството е от решаващо

разбираеми икономически причини предприемаческите функции се свързват най

малките и средни фирми. От особена важност е държавата и общината да намери механизми за 

насърчаване на инвеститори към високо технологичното предприемачество. 

Бизнес инфраструктура. 

Развитието на бизнес услугите 

икономиката. Положителен факт е наличието на утвърдени бизнес

на общината. Сътрудничеството се осъществява от Търговско

стопанска асоциация, БСК, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Б

център към НМБР, Добруджански  Агро

посредством своята дейност и услугите които предлагат,създават условия за развитието на малкия и 

среден бизнес в град Добрич и района.

Инвестиционна активност  

Инвестициите са основен фактор на растежа, особено инвестициите в сектори и производства с висока 

добавена стойност. За 2010 г . в града са влезли  36 697.5 хиляди евро преки чуждестранни 

инвестиции.. 

Качество на националната и местна политика

В този комплекс от мерки като положителни следва да се отбележат: атрактивна данъчна политика 

(плосък данък за инвеститорите); държавната подкрепа за чуждестранни инвеститори; стремежа на 

общината да подкрепя и задържа инвеститорите. Значителни обаче са пр

проблемите, които съществуват и определят все още недостатъчното качество на тези политики. В тази 

връзка могат да се отбележат ненапълно развитият потенциал на публично

липсата на достатъчно финансови средств

инфраструктура и др.  

В заключение инвестиционните предимства

• развита инфраструктура;  

•  местна управа с иновационно отношение към развитието на икономиката; 
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нови инвестиции в базовата инфраструктура на града, включително чрез спечелване проекти по 

ботната сила 

Подобряването на качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси е в основата на 

високата конкурентоспособност на икономиката

държави с малък вътрешен пазар. Целта е да се осигури ефикасно и

изисквания, образование, по-добро здравеопазване, засилване на социалната интеграция на 

уязвимите групи и хората с увреждания и тяхната реализация на пазара на труда.

Данните от последното преброяване на населението през 2011 показват, че в град Добрич 19.8% от 

населението е с висше образование, което е над средното за страната – 19.6%, а  46.1% са със средно, 

което означава, че икономиката може да разчита на добър кадрови потенциал

Предприемачеството е от решаващо значение за растежа на градската икономика. Поради 

разбираеми икономически причини предприемаческите функции се свързват най

малките и средни фирми. От особена важност е държавата и общината да намери механизми за 

итори към високо технологичното предприемачество. 

услугите е важен фактор за конкурентоспособността и съживяването на 

Положителен факт е наличието на утвърдени бизнес-организации, които са партньори 

Сътрудничеството се осъществява от Търговско-промишлена палата, Индустриална 

стопанска асоциация, БСК, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Б

център към НМБР, Добруджански  Агро-бизнес център, Добрички панаир и др. Тези организации 

посредством своята дейност и услугите които предлагат,създават условия за развитието на малкия и 

среден бизнес в град Добрич и района. 

 

Инвестициите са основен фактор на растежа, особено инвестициите в сектори и производства с висока 

добавена стойност. За 2010 г . в града са влезли  36 697.5 хиляди евро преки чуждестранни 

Качество на националната и местна политика 

В този комплекс от мерки като положителни следва да се отбележат: атрактивна данъчна политика 

(плосък данък за инвеститорите); държавната подкрепа за чуждестранни инвеститори; стремежа на 

общината да подкрепя и задържа инвеститорите. Значителни обаче са пр

проблемите, които съществуват и определят все още недостатъчното качество на тези политики. В тази 

връзка могат да се отбележат ненапълно развитият потенциал на публично

липсата на достатъчно финансови средства за развитие на някои елементи на социалната и екологична 

инвестиционните предимства на общината могат да се обобщят като:

местна управа с иновационно отношение към развитието на икономиката; 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

35/555 

нови инвестиции в базовата инфраструктура на града, включително чрез спечелване проекти по 

Подобряването на качеството и конкурентоспособността на човешките ресурси е в основата на 

високата конкурентоспособност на икономиката Това особено важи за 

Целта е да се осигури ефикасно и адекватно, на пазарните 

добро здравеопазване, засилване на социалната интеграция на 

уязвимите групи и хората с увреждания и тяхната реализация на пазара на труда. 

ват, че в град Добрич 19.8% от 

19.6%, а  46.1% са със средно, 

което означава, че икономиката може да разчита на добър кадрови потенциал 

значение за растежа на градската икономика. Поради 

разбираеми икономически причини предприемаческите функции се свързват най-вече със сектора на 

малките и средни фирми. От особена важност е държавата и общината да намери механизми за 

итори към високо технологичното предприемачество.  

важен фактор за конкурентоспособността и съживяването на 

организации, които са партньори 

промишлена палата, Индустриална 

стопанска асоциация, БСК, Агенция за регионално икономическо развитие и инвестиции, Бизнес 

бизнес център, Добрички панаир и др. Тези организации 

посредством своята дейност и услугите които предлагат,създават условия за развитието на малкия и 

Инвестициите са основен фактор на растежа, особено инвестициите в сектори и производства с висока 

добавена стойност. За 2010 г . в града са влезли  36 697.5 хиляди евро преки чуждестранни 

В този комплекс от мерки като положителни следва да се отбележат: атрактивна данъчна политика 

(плосък данък за инвеститорите); държавната подкрепа за чуждестранни инвеститори; стремежа на 

общината да подкрепя и задържа инвеститорите. Значителни обаче са пропуските, трудностите и 

проблемите, които съществуват и определят все още недостатъчното качество на тези политики. В тази 

връзка могат да се отбележат ненапълно развитият потенциал на публично-частното партньорство, 

а за развитие на някои елементи на социалната и екологична 

на общината могат да се обобщят като: 

местна управа с иновационно отношение към развитието на икономиката;  
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• свободни инвестиционни терени; 

• голям потенциал и свободни човешки ресурси; 

• добро географско положение; 

• близост до пристанища - Варна  и Балчик(Черно море) и Силистра (р. Дунав);

1.3.6. Изводи. SWOT анализ

Изводи за икономическото състояние на града

• Община град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. 

• Търговията и услугите са водещ по значение сектор за приходите от дейност, създавани в 

общината – 60%. 

• Кризисните явления през последните години доведоха до съществен спад на прои

всички отрасли, като отделните отрасли на вторичния сектор на града показват различна динамика 

на развитие. Наличието на големи предприятия, стабилизиращи пазарните си позиции, е 

възможност за създаването на изтеглящи връзки с МСП и обща по

икономиката в перспектива при едно динамично и конкурентноспособно развитие на тези 

предприятия и останалите предприятия в града.

• Положителен факт е наличието на утвърдени бизнес

подкрепа на бизнеса. 

• Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните производства. 

SWOT анализ 

Силни страни

• Град, областен и общински център, което определя 

редица предимства за развитието му. Те са свързани 

с възможности за по-бързо обслужване на бизнеса и 

по-добър достъп до информационно и проектно 

обслужване, свързано с европейски програми и 

фондове; 

• Индустриален полюс с възможности за развитие на 

конкурентоспособни  производства. Многоотраслова 

структура на промишлеността; традиции в развитие 

на промишлени дейности; 

• Изграденост на енергийната, съобщителната и 

водостопанската система на града и 

производствените територии. Газоснабдяване с 

възможности за разширяване;

• Сравнително благоприятна възрастова структура на 

населението; 
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вободни инвестиционни терени;  

голям потенциал и свободни човешки ресурси;  

добро географско положение;  

Варна  и Балчик(Черно море) и Силистра (р. Дунав);

Изводи. SWOT анализ 

Изводи за икономическото състояние на града 

Община град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. 

Търговията и услугите са водещ по значение сектор за приходите от дейност, създавани в 

Кризисните явления през последните години доведоха до съществен спад на прои

всички отрасли, като отделните отрасли на вторичния сектор на града показват различна динамика 

на развитие. Наличието на големи предприятия, стабилизиращи пазарните си позиции, е 

възможност за създаването на изтеглящи връзки с МСП и обща по

икономиката в перспектива при едно динамично и конкурентноспособно развитие на тези 

предприятия и останалите предприятия в града. 

Положителен факт е наличието на утвърдени бизнес-организации, които предоставят услуги в 

Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните производства. 

Силни страни Слаби страни

Град, областен и общински център, което определя 

редица предимства за развитието му. Те са свързани 

бързо обслужване на бизнеса и 

добър достъп до информационно и проектно 

обслужване, свързано с европейски програми и 

Индустриален полюс с възможности за развитие на 

оспособни  производства. Многоотраслова 

структура на промишлеността; традиции в развитие 

на промишлени дейности;  

Изграденост на енергийната, съобщителната и 

водостопанската система на града и 

производствените територии. Газоснабдяване с 

ширяване; 

Сравнително благоприятна възрастова структура на 

• Кризисни явления в развитието на 

преобладаващата част от 

производствата;

• Висока безработица и миграция на 

младите хора.

• Недостатъчен ръст на доходите и 

производителността на труда.
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Варна  и Балчик(Черно море) и Силистра (р. Дунав); 

Община град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика.  

Търговията и услугите са водещ по значение сектор за приходите от дейност, създавани в 

Кризисните явления през последните години доведоха до съществен спад на производството на 

всички отрасли, като отделните отрасли на вторичния сектор на града показват различна динамика 

на развитие. Наличието на големи предприятия, стабилизиращи пазарните си позиции, е 

възможност за създаването на изтеглящи връзки с МСП и обща по-висока устойчивост на 

икономиката в перспектива при едно динамично и конкурентноспособно развитие на тези 

организации, които предоставят услуги в 

Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателствата на съвременните производства.  

Слаби страни 

Кризисни явления в развитието на 

преобладаващата част от 

производствата; 

Висока безработица и миграция на 

младите хора. 

Недостатъчен ръст на доходите и 

производителността на труда. 
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Възможности

• Развитието на стопанския сектор съдържа 

предизвикателства - привличане на инвестиции, 

технологично обновяване, постигане на 

конкурентоспособност; 

• Възможност за по-мащабно развитие на хранително

вкусовата промишленост при наличието на 

аграрен тил и наличието на пазар, като морските 

курорти от областта; 

1.3.7. Очертаване на възможните насоки в икономическото развитие на град Добрич

Основните насоки за икономическото развитие на град 

• Създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособно

града.  

• Разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост на трудовия потенциал;

• Преструктуриране на съществуващата материално

услугите, както и определяне на потребностите от нови такива;

• използване на пространствените и устройствените фактори за реализацията на нов динамизъм и 

качество на икономиката на града 

• Подкрепа за индустрия, реализираща регионалните сравнителни предимства и организирана в 

клъстери, с оглед повишаване на нейната ефе

град Добрич са определят успешното му  включване в клъстер “Хранително

промишленост”, конкурентоспособни трансгранични клъстери по подобие на този между гр. 

Добрич и гр. Констанца. 

• Насърчаване развитието на интелектуални и високотехнологични производства;

1.3.8. Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие

Териториите за производствени и складови дейности на град Добрич са 547,48 ха. 

селищната територия, което е един висок дял. Над 90% от производствените дейности са 

локализирани в производствените зони на града. Една незначителна част от фирмите /основно 

микропредприятията/, са разположени дисперсно на територията н

зона.  

В регулационните черти на град Добрич са обособени две производствени зони: «Север» с площ 

393,32 ха. и «Запад» с площ 144,16 ха. Основната констатация е, че и в двете зони са настъпили 

съществени процеси на закриване 

Настъпилите промени в структурата и устройството на производствената зона се определят от 

настъпили промени в условията на производството, и по

• Протеклите в периода след 1990 г. Процес

ликвидация на държавните предприятия; 
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Възможности 

Развитието на стопанския сектор съдържа 

привличане на инвестиции, 

технологично обновяване, постигане на 

мащабно развитие на хранително-

вкусовата промишленост при наличието на стабилен 

аграрен тил и наличието на пазар, като морските 

• Негативно въздействие от 

продължаваща икономическа криза;

• Намаляващото промишлено 

производство под натиска на 

конкуренцията да задълбочи 

проблема с работната ръка;

• Намален интере

икономиката на града.

Очертаване на възможните насоки в икономическото развитие на град Добрич

Основните насоки за икономическото развитие на град Добрич включват: 

Създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособно

Разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост на трудовия потенциал;

Преструктуриране на съществуващата материално-веществена среда на промишлеността и 

услугите, както и определяне на потребностите от нови такива; 

използване на пространствените и устройствените фактори за реализацията на нов динамизъм и 

качество на икономиката на града  

Подкрепа за индустрия, реализираща регионалните сравнителни предимства и организирана в 

клъстери, с оглед повишаване на нейната ефективност и конкурентоспособност. Потенциалите на 

град Добрич са определят успешното му  включване в клъстер “Хранително

промишленост”, конкурентоспособни трансгранични клъстери по подобие на този между гр. 

развитието на интелектуални и високотехнологични производства;

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие 

Териториите за производствени и складови дейности на град Добрич са 547,48 ха. 

селищната територия, което е един висок дял. Над 90% от производствените дейности са 

локализирани в производствените зони на града. Една незначителна част от фирмите /основно 

микропредприятията/, са разположени дисперсно на територията на града извън производствените 

В регулационните черти на град Добрич са обособени две производствени зони: «Север» с площ 

393,32 ха. и «Запад» с площ 144,16 ха. Основната констатация е, че и в двете зони са настъпили 

съществени процеси на закриване на производства на удребняване на производствените площадки.

Настъпилите промени в структурата и устройството на производствената зона се определят от 

настъпили промени в условията на производството, и по-конкретно: 

Протеклите в периода след 1990 г. Процеси на преструктуриране на собствеността, приватизация и 

ликвидация на държавните предприятия;  
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Заплахи 

Негативно въздействие от 

продължаваща икономическа криза; 

Намаляващото промишлено 

производство под натиска на 

конкуренцията да задълбочи 

проблема с работната ръка; 

Намален интерес към инвестиции в 

икономиката на града. 

Очертаване на възможните насоки в икономическото развитие на град Добрич 

Създаване на условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в 

Разкриване на нови работни места, гарантиращи заетост на трудовия потенциал; 

веществена среда на промишлеността и 

използване на пространствените и устройствените фактори за реализацията на нов динамизъм и 

Подкрепа за индустрия, реализираща регионалните сравнителни предимства и организирана в 

ктивност и конкурентоспособност. Потенциалите на 

град Добрич са определят успешното му  включване в клъстер “Хранително-вкусова 

промишленост”, конкурентоспособни трансгранични клъстери по подобие на този между гр. 

развитието на интелектуални и високотехнологични производства; 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходящи за 

Териториите за производствени и складови дейности на град Добрич са 547,48 ха. или близо  38 % от 

селищната територия, което е един висок дял. Над 90% от производствените дейности са 

локализирани в производствените зони на града. Една незначителна част от фирмите /основно 

а града извън производствените 

В регулационните черти на град Добрич са обособени две производствени зони: «Север» с площ 

393,32 ха. и «Запад» с площ 144,16 ха. Основната констатация е, че и в двете зони са настъпили 

на производства на удребняване на производствените площадки. 

Настъпилите промени в структурата и устройството на производствената зона се определят от 

и на преструктуриране на собствеността, приватизация и 
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• Намаляване дела на индустрията и развитие на третичния й сектор и услугите; 

• В структурата и размерите на производствените единици 

структури (обединения, комбинати и др.) Към частни малки, средни и микро предприятия с ниска 

степен на хоризонтална и вертикална интеграция. 

• В динамичността и устойчивостта на производствената специализация на фирмите и 

предприятията.  

Характеристиката на сега съществуващите производствени зони включва:

• Достъп до жп линия и автомобилен път. Разположението на производствените зони в близост до 

главни пътни артерии ги прави подходящи за развитие на бизнес и обществено обслужване;

• Изградена техническа инфраструктура в преобладаващата част от зоните, която се нуждае от 

осъвременяване; 

• Наличие на инвестиционни терени с възможност за нови стопански инициативи; 

• Унищожаване, изхабяване и разбиване на сгради и инженерна инфраструктура поради 

раздробяването на собствеността и свързаната с това поява на малки и много малки предприятия, 

което е нецелесъобразно за бъдещото устройственото развитие на града. Срещат се 

функциониращи предприятия с обновена и реконструирана материална база, но в по

част реконструкцията на предприятията се забавя.

Реализирането на политика за постигането на висока динамика и конкурентна структура на 

производството определя изискванията към терени за обслужване на новия инвеститорски интерес. 

Предлагането на предприемачески тер

разкриването на нови производства и допринася по решителен начин за създаване на работни места и 

модернизиране на производствената структура. Този проблем ще се изяви след преминаване на 

икономическата криза и очакваното оживление от 2013 г.  Град Добрич има готов отговор за 

първоетапно търсене – напълно планирана “Бизнес зона”, която може да задоволи интереси на 

високотехнологични и иновативни дейности. 

1.4. Социална сфера, предоставяне

на изолирани/маргинални социални групи

Управлението (планирането, издръжката, и цялата организация по функционирането) на 

преобладаващата част на системите със социално предназначение и с подчертан публичен характер 

(образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт и др.) в община

ангажимент на държавата и на местната власт.  Участието на частния сектор в развитието на 

социалните дейности и на свързаната с тях социална инфраструктура все още е ограничено.   

1.4.1. Образование 

Образователната система в община Добрич  е представен

образователни дейности – 

професионално -  до висшето и колежанското образование. В това отношение гр. Добрич изпълнява 

функциите на основен образователен център в Се
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Намаляване дела на индустрията и развитие на третичния й сектор и услугите; 

В структурата и размерите на производствените единици – от големи държавни производст

структури (обединения, комбинати и др.) Към частни малки, средни и микро предприятия с ниска 

степен на хоризонтална и вертикална интеграция.  

В динамичността и устойчивостта на производствената специализация на фирмите и 

та на сега съществуващите производствени зони включва: 

Достъп до жп линия и автомобилен път. Разположението на производствените зони в близост до 

главни пътни артерии ги прави подходящи за развитие на бизнес и обществено обслужване;

фраструктура в преобладаващата част от зоните, която се нуждае от 

Наличие на инвестиционни терени с възможност за нови стопански инициативи; 

Унищожаване, изхабяване и разбиване на сгради и инженерна инфраструктура поради 

собствеността и свързаната с това поява на малки и много малки предприятия, 

което е нецелесъобразно за бъдещото устройственото развитие на града. Срещат се 

функциониращи предприятия с обновена и реконструирана материална база, но в по

нструкцията на предприятията се забавя. 

Реализирането на политика за постигането на висока динамика и конкурентна структура на 

производството определя изискванията към терени за обслужване на новия инвеститорски интерес. 

Предлагането на предприемачески терени, с необходимата инфраструктура, е важен фактор за 

разкриването на нови производства и допринася по решителен начин за създаване на работни места и 

модернизиране на производствената структура. Този проблем ще се изяви след преминаване на 

криза и очакваното оживление от 2013 г.  Град Добрич има готов отговор за 

напълно планирана “Бизнес зона”, която може да задоволи интереси на 

високотехнологични и иновативни дейности.  

Социална сфера, предоставяне на социални услуги и проблеми на „включването” 

на изолирани/маргинални социални групи 

Управлението (планирането, издръжката, и цялата организация по функционирането) на 

преобладаващата част на системите със социално предназначение и с подчертан публичен характер 

(образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт и др.) в община

ангажимент на държавата и на местната власт.  Участието на частния сектор в развитието на 

социалните дейности и на свързаната с тях социална инфраструктура все още е ограничено.   

 

Образователната система в община Добрич  е представена от пълния набор от обучителни и 

 от предучилищното обучение, средното общо, профилирано и 

до висшето и колежанското образование. В това отношение гр. Добрич изпълнява 

функциите на основен образователен център в Североизточния район за планиране.

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Намаляване дела на индустрията и развитие на третичния й сектор и услугите;  

от големи държавни производствени 

структури (обединения, комбинати и др.) Към частни малки, средни и микро предприятия с ниска 

В динамичността и устойчивостта на производствената специализация на фирмите и 

Достъп до жп линия и автомобилен път. Разположението на производствените зони в близост до 

главни пътни артерии ги прави подходящи за развитие на бизнес и обществено обслужване; 

фраструктура в преобладаващата част от зоните, която се нуждае от 

Наличие на инвестиционни терени с възможност за нови стопански инициативи;  

Унищожаване, изхабяване и разбиване на сгради и инженерна инфраструктура поради 

собствеността и свързаната с това поява на малки и много малки предприятия, 

което е нецелесъобразно за бъдещото устройственото развитие на града. Срещат се 

функциониращи предприятия с обновена и реконструирана материална база, но в по-голямата си 

Реализирането на политика за постигането на висока динамика и конкурентна структура на 

производството определя изискванията към терени за обслужване на новия инвеститорски интерес. 

ени, с необходимата инфраструктура, е важен фактор за 

разкриването на нови производства и допринася по решителен начин за създаване на работни места и 

модернизиране на производствената структура. Този проблем ще се изяви след преминаване на 

криза и очакваното оживление от 2013 г.  Град Добрич има готов отговор за 

напълно планирана “Бизнес зона”, която може да задоволи интереси на 

проблеми на „включването” 

Управлението (планирането, издръжката, и цялата организация по функционирането) на 

преобладаващата част на системите със социално предназначение и с подчертан публичен характер 

(образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт и др.) в община Добрич е 

ангажимент на държавата и на местната власт.  Участието на частния сектор в развитието на 

социалните дейности и на свързаната с тях социална инфраструктура все още е ограничено.    

а от пълния набор от обучителни и 

от предучилищното обучение, средното общо, профилирано и 

до висшето и колежанското образование. В това отношение гр. Добрич изпълнява 

вероизточния район за планиране. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Същевременно, образованието е един от динамично развиващите се и периодично реформирани 

елементи на социалната сфера. Неговите количествени параметри (брой  детски градини и училища, 

капацитет на същите и др.) е функция от броя на потребителите в съответни

14, 15-18 години).   

Структурите на държавната и на местната власт, които имат ангажименти към развитието на 

образованието провеждат политика, за реализация на образователните изисквания, заложени в 

действащата нормативна уредба

политика на територията на община Добрич 

съвет и общинска администрация,  реализират своите функции насочени към:

• Поддържане качествата на материа

нормален учебно-възпитателен процес;

• Прилагане на делегираните бюджети за издръжка на отделните училища като форма за 

обективизиране на бюджетното финансиране;

• Намаляване делът на отпадащите ученици в

• Създаване на условия за навлизане на частния сектор в образователната сфера.

Броят, видът (профила) и капацитетът на детските заведения и на различните типове училища 

(общообразователни, профилирани и профес

образователната система норми, нормативи и стандарти  

детските заведения и класните стаи, за едносменен режим на обучение и др. 

Параметрите на образователната инфраст

(контингентите) в съответната възраст 

14 години (основно образование) и от 15 до 18 години (средно общо, профилирано и професионално 

образование). По данни от преброяването на населението през 2011 г., контингентът от деца, 

подлежащи на предучилищно обучение в

основно образование  (7-14 г.) 

Инфраструктура на предучилищното обучение

През учебната 2012/2013 г. в гр. Добрич функционират общо 17 ЦДГ, всички с общинска собственост на 

капитала. Капацитетът им е за 3100 деца,  разпределени в 98 групи, от  които 2 са “яслени” (ЦДГ 

“Звънче” и ЦДГ „Любимка”). Броят на реално обхванатите в ЦДГ деца, отнесен към контингента от 

деца в възрастовия контингент от 3 до 6 годишна  възраст 

обхват на децата в детски заведения 

В анализа на предучилищното обучение следва да се отчита една важна особеност  при 

териториалното разположение на детските заведения, а именно 

500-800 м. от местоживеенето на децата. Това налага тази подсистема на образованието да се 

анализира по териториален признак

Съпоставката между броя на групите и на обхванатите в тях деца да представа за средната пълняемост 

на 1 група -  25,6 деца. Това е около горната граница на действащия норматив за пълняемост на 

групите в детските заведения 

наблюдават съществени различия. Големият интерес към ЦДГ в централната градска част на Добрич и 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Същевременно, образованието е един от динамично развиващите се и периодично реформирани 

елементи на социалната сфера. Неговите количествени параметри (брой  детски градини и училища, 

капацитет на същите и др.) е функция от броя на потребителите в съответни

Структурите на държавната и на местната власт, които имат ангажименти към развитието на 

образованието провеждат политика, за реализация на образователните изисквания, заложени в 

действащата нормативна уредба. Управленските органи, провеждащи държавната образователна 

политика на територията на община Добрич – Регионален инспекторат по образование, Общински 

съвет и общинска администрация,  реализират своите функции насочени към:

Поддържане качествата на материалната база да отговаря на изискванията за провеждане на 

възпитателен процес; 

Прилагане на делегираните бюджети за издръжка на отделните училища като форма за 

обективизиране на бюджетното финансиране; 

Намаляване делът на отпадащите ученици в първата и втората степен на общото образование;

Създаване на условия за навлизане на частния сектор в образователната сфера.

Броят, видът (профила) и капацитетът на детските заведения и на различните типове училища 

(общообразователни, профилирани и професионални) се оразмеряват на базата на действащи в 

образователната система норми, нормативи и стандарти  – за обхват, за пълняемост на групите в 

детските заведения и класните стаи, за едносменен режим на обучение и др. 

Параметрите на образователната инфраструктура в гр. Добрич  са функция от броя на лицата 

(контингентите) в съответната възраст – от 3 до 6 годишна възраст (предучилищно обучение), от 7 до 

14 години (основно образование) и от 15 до 18 години (средно общо, профилирано и професионално 

). По данни от преброяването на населението през 2011 г., контингентът от деца, 

на предучилищно обучение в ЦДГ (3-6 г.) възлиза на 2869 д, на лицата подлежащи на 

14 г.) – 6237 д., а на тези – за средно образование (15

Инфраструктура на предучилищното обучение 

През учебната 2012/2013 г. в гр. Добрич функционират общо 17 ЦДГ, всички с общинска собственост на 

капитала. Капацитетът им е за 3100 деца,  разпределени в 98 групи, от  които 2 са “яслени” (ЦДГ 

Броят на реално обхванатите в ЦДГ деца, отнесен към контингента от 

деца в възрастовия контингент от 3 до 6 годишна  възраст – 2869 д. показва, че в гр. Добрич е налице 

обхват на децата в детски заведения – 89,4 %.   

чилищното обучение следва да се отчита една важна особеност  при 

териториалното разположение на детските заведения, а именно – пешеходен достъп в рамките на 

800 м. от местоживеенето на децата. Това налага тази подсистема на образованието да се 

а по териториален признак.  

Съпоставката между броя на групите и на обхванатите в тях деца да представа за средната пълняемост 

25,6 деца. Това е около горната граница на действащия норматив за пълняемост на 

групите в детските заведения – 23-25 деца в една група. По отношение на посочения показател се 

наблюдават съществени различия. Големият интерес към ЦДГ в централната градска част на Добрич и 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

39/555 

Същевременно, образованието е един от динамично развиващите се и периодично реформирани 

елементи на социалната сфера. Неговите количествени параметри (брой  детски градини и училища, 

капацитет на същите и др.) е функция от броя на потребителите в съответните възрастови групи (3-6, 7-

Структурите на държавната и на местната власт, които имат ангажименти към развитието на 

образованието провеждат политика, за реализация на образователните изисквания, заложени в 

. Управленските органи, провеждащи държавната образователна 

Регионален инспекторат по образование, Общински 

съвет и общинска администрация,  реализират своите функции насочени към: 

лната база да отговаря на изискванията за провеждане на 

Прилагане на делегираните бюджети за издръжка на отделните училища като форма за 

първата и втората степен на общото образование; 

Създаване на условия за навлизане на частния сектор в образователната сфера. 

Броят, видът (профила) и капацитетът на детските заведения и на различните типове училища 

ионални) се оразмеряват на базата на действащи в 

за обхват, за пълняемост на групите в 

детските заведения и класните стаи, за едносменен режим на обучение и др.  

руктура в гр. Добрич  са функция от броя на лицата 

от 3 до 6 годишна възраст (предучилищно обучение), от 7 до 

14 години (основно образование) и от 15 до 18 години (средно общо, профилирано и професионално 

). По данни от преброяването на населението през 2011 г., контингентът от деца, 

6 г.) възлиза на 2869 д, на лицата подлежащи на 

за средно образование (15-18 г.) –.3777.д.  

През учебната 2012/2013 г. в гр. Добрич функционират общо 17 ЦДГ, всички с общинска собственост на 

капитала. Капацитетът им е за 3100 деца,  разпределени в 98 групи, от  които 2 са “яслени” (ЦДГ 

Броят на реално обхванатите в ЦДГ деца, отнесен към контингента от 

2869 д. показва, че в гр. Добрич е налице 

чилищното обучение следва да се отчита една важна особеност  при 

пешеходен достъп в рамките на 

800 м. от местоживеенето на децата. Това налага тази подсистема на образованието да се 

Съпоставката между броя на групите и на обхванатите в тях деца да представа за средната пълняемост 

25,6 деца. Това е около горната граница на действащия норматив за пълняемост на 

5 деца в една група. По отношение на посочения показател се 

наблюдават съществени различия. Големият интерес към ЦДГ в централната градска част на Добрич и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

към детските градини, разположени в близост до него е причината средната пълняемост в една група 

да превишава действащия норматив (ЦДГ “Пчеличка” с по 35 деца в група; ЦДГ “Бодра смяна” 

деца; ЦДГ “Звездица” – 37,8 деца). Обратното състояние 

в ЦДГ в кв. “Рилци” ж.к. “Балик” и ж.к. “Строител”.  

Почти всички детски градини са разположени в терени с достатъчна площ, с което са удовлетворени 

изискванията на устройствените нормативи за площ от 25 м

размах е в твърде широки граници 

до над 50 м2/дете в жилищните комплекси (84,8 м

в ЦДГ “Дора Габе” – ж.к. “Дружба” и др.). Основната причина за подобни различия са ограничените 

възможности за осигуряване на нуж

резервирани терени (съобразени с нормативните потребности) в жилищните райони на града.  

Физическото състояние на инфраструктурата на предучилищното обучение в общи линии може да се 

характеризира като приемливо за осъществяване на функциите й. Като много добро се оценява 

състоянието на ЦДГ “Пчеличка”, масивната сграда на ЦДГ “Слънчице” (ползвана от 4 групи), ЦДГ 

“Радост”, ЦДГ “Весела”. Като лошо е оценено физическото състояние на ЦДГ “Първи юни” (наруш

в конструкцията на сградата), ЦДГ “Щурче”, ЦДГ “Пролет” в ж.к. “Добротица” и др. 

Анализите и оценките на инфраструктурата на предучилищното обучение следва да бъдат отчитани и 

от гледна точка на изискването за започване през следващите 1

подготвителните групи от 5 годишна възраст.

Общо и профилирано образование

Както бе посочено, структурата и капацитетът на инфраструктурата на общото образование са функция 

на лицата от гр. Добрич, които са в училищна възраст. Това са конт

годишна възраст. По редица демографски и други социално

тези контингенти намалява. Анализът на броят на учениците, обучавани в общообразователните 

училища в гр. Добрич, съдържащ се в о

община Добрич град” показва наличието на трайна тенденция на намаляване на този брой. Същата 

ситуация показва и демографския анализ на възрастовата структура на населението по единични 

възрасти. Данните от този анализ показват, че за последните 14 години, броят на учениците е намалял 

с над 40%, което естествено води и до закриване на паралелки в училищата. Тази тенденция личи и от 

следната графика: 

фигура 2: Брой на ученици и 

Добрич 
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към детските градини, разположени в близост до него е причината средната пълняемост в една група 

превишава действащия норматив (ЦДГ “Пчеличка” с по 35 деца в група; ЦДГ “Бодра смяна” 

37,8 деца). Обратното състояние – ниска пълняемост на групите се установява 

в ЦДГ в кв. “Рилци” ж.к. “Балик” и ж.к. “Строител”.   

ки детски градини са разположени в терени с достатъчна площ, с което са удовлетворени 

изискванията на устройствените нормативи за площ от 25 м2/дете. И по този показател вариационният 

размах е в твърде широки граници – от 10м/площ на дете в ЦДГ “Пчеличка” 

/дете в жилищните комплекси (84,8 м2/дете в ЦДГ  “Любимка” 

ж.к. “Дружба” и др.). Основната причина за подобни различия са ограничените 

възможности за осигуряване на нужните терени в Централната градска част и планираните и 

резервирани терени (съобразени с нормативните потребности) в жилищните райони на града.  

Физическото състояние на инфраструктурата на предучилищното обучение в общи линии може да се 

приемливо за осъществяване на функциите й. Като много добро се оценява 

състоянието на ЦДГ “Пчеличка”, масивната сграда на ЦДГ “Слънчице” (ползвана от 4 групи), ЦДГ 

“Радост”, ЦДГ “Весела”. Като лошо е оценено физическото състояние на ЦДГ “Първи юни” (наруш

в конструкцията на сградата), ЦДГ “Щурче”, ЦДГ “Пролет” в ж.к. “Добротица” и др. 

Анализите и оценките на инфраструктурата на предучилищното обучение следва да бъдат отчитани и 

от гледна точка на изискването за започване през следващите 1-2 години  на

подготвителните групи от 5 годишна възраст. 

Общо и профилирано образование 

Както бе посочено, структурата и капацитетът на инфраструктурата на общото образование са функция 

на лицата от гр. Добрич, които са в училищна възраст. Това са контингентите от 7 до 14 и от 15

годишна възраст. По редица демографски и други социално-икономически причини броят на лицата от 

тези контингенти намалява. Анализът на броят на учениците, обучавани в общообразователните 

училища в гр. Добрич, съдържащ се в общинската “Програма за оптимизация на училищната мрежа в 

община Добрич град” показва наличието на трайна тенденция на намаляване на този брой. Същата 

ситуация показва и демографския анализ на възрастовата структура на населението по единични 

ите от този анализ показват, че за последните 14 години, броят на учениците е намалял 

с над 40%, което естествено води и до закриване на паралелки в училищата. Тази тенденция личи и от 

: Брой на ученици и брой на паралелки в училищата на територията на община град 
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към детските градини, разположени в близост до него е причината средната пълняемост в една група 

превишава действащия норматив (ЦДГ “Пчеличка” с по 35 деца в група; ЦДГ “Бодра смяна” – 31,7 

ниска пълняемост на групите се установява 

ки детски градини са разположени в терени с достатъчна площ, с което са удовлетворени 

/дете. И по този показател вариационният 

от 10м/площ на дете в ЦДГ “Пчеличка” в централната градска част 

/дете в ЦДГ  “Любимка” - ж.к. “Балик”, 53,4 м2/дете 

ж.к. “Дружба” и др.). Основната причина за подобни различия са ограничените 

ните терени в Централната градска част и планираните и 

резервирани терени (съобразени с нормативните потребности) в жилищните райони на града.   

Физическото състояние на инфраструктурата на предучилищното обучение в общи линии може да се 

приемливо за осъществяване на функциите й. Като много добро се оценява 

състоянието на ЦДГ “Пчеличка”, масивната сграда на ЦДГ “Слънчице” (ползвана от 4 групи), ЦДГ 

“Радост”, ЦДГ “Весела”. Като лошо е оценено физическото състояние на ЦДГ “Първи юни” (нарушения 

в конструкцията на сградата), ЦДГ “Щурче”, ЦДГ “Пролет” в ж.к. “Добротица” и др.  

Анализите и оценките на инфраструктурата на предучилищното обучение следва да бъдат отчитани и 

2 години  на образованието в 

Както бе посочено, структурата и капацитетът на инфраструктурата на общото образование са функция 

ингентите от 7 до 14 и от 15-18 

икономически причини броят на лицата от 

тези контингенти намалява. Анализът на броят на учениците, обучавани в общообразователните 

бщинската “Програма за оптимизация на училищната мрежа в 

община Добрич град” показва наличието на трайна тенденция на намаляване на този брой. Същата 

ситуация показва и демографския анализ на възрастовата структура на населението по единични 

ите от този анализ показват, че за последните 14 години, броят на учениците е намалял 

с над 40%, което естествено води и до закриване на паралелки в училищата. Тази тенденция личи и от 

брой на паралелки в училищата на територията на община град 
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Източник: Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Добрич

Мрежата от всички видове и степени на общообразователните училища (основни, СОУ и профилирани) 

в гр. Добрич  през учебната 2012/2013 година обхваща  общо 18 училища, от които 16 са  общински и 2 

частни.  

Представа за вида, броя и капацитета на инфраструкту

данните от таблица № 15  

таблица 15: Инфраструктура на общото образование в община Добрич през учебната 201

година 

Вид на училището 

Основно 

СОУ 

Профилирани 

 В т.ч. частни 

Общо 

* Няма данни; Източник: Община Добрич

Инфраструктурата на общото образование, териториалната организация и капацитета на мрежата от 

училища дава основание да се направи извода, че тя е организирана по начин да удовлетворява 

потребностите от такъв вид обекти. 

Основните училища в гр. Добрич са 

потребностите на контингента от лица в съответната възрастова група, който е наличен в гр. Добрич. 

По-големият брой на основните училища и тяхното разпределение в градската територия е функция от 

две основни изисквания. Първото е, че основното образование е задължително и с наличните училища 

следва да се обхване контингента от ученици от 1 до 8 клас. Второто изискване е, че този тип училища 

следва да отговорят на изискването за пешеходен достъп от местоживее

Средните общообразователни училища (СОУ)

т.ч. долните степени (начален и основен курс) се препокриват с изискванията за основните училища. В 

същото време, в част от СОУ в гр. Добрич се 

образование от населените места в община Добрич 
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Източник: Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Добрич

Мрежата от всички видове и степени на общообразователните училища (основни, СОУ и профилирани) 

в гр. Добрич  през учебната 2012/2013 година обхваща  общо 18 училища, от които 16 са  общински и 2 

Представа за вида, броя и капацитета на инфраструктурата на общото образование в гр. Добрич дават 

: Инфраструктура на общото образование в община Добрич през учебната 201

Брой 

училища 

Капацитет (брой)

Класни стаи Паралелки

7 149 

5 211 

6 107 

2 * 

20 487 

* Няма данни; Източник: Община Добрич 

Инфраструктурата на общото образование, териториалната организация и капацитета на мрежата от 

училища дава основание да се направи извода, че тя е организирана по начин да удовлетворява 

потребностите от такъв вид обекти.  

в гр. Добрич са с най-голям брой. Те са предвидени да задоволяват 

потребностите на контингента от лица в съответната възрастова група, който е наличен в гр. Добрич. 

големият брой на основните училища и тяхното разпределение в градската територия е функция от 

и изисквания. Първото е, че основното образование е задължително и с наличните училища 

следва да се обхване контингента от ученици от 1 до 8 клас. Второто изискване е, че този тип училища 

следва да отговорят на изискването за пешеходен достъп от местоживеенето на учениците. 

Средните общообразователни училища (СОУ) включват всички степени на средното образование. В 

т.ч. долните степени (начален и основен курс) се препокриват с изискванията за основните училища. В 

същото време, в част от СОУ в гр. Добрич се обучават и ученици от средния курс на общото 

образование от населените места в община Добрич – селска. 
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Източник: Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Добрич-град. 2012 г.  

Мрежата от всички видове и степени на общообразователните училища (основни, СОУ и профилирани) 

в гр. Добрич  през учебната 2012/2013 година обхваща  общо 18 училища, от които 16 са  общински и 2 

рата на общото образование в гр. Добрич дават 

: Инфраструктура на общото образование в община Добрич през учебната 2012/2013 

Капацитет (брой) 

Паралелки Ученици 

101 2368 

158 3564 

111 2570 

* * 

370 8502 

Инфраструктурата на общото образование, териториалната организация и капацитета на мрежата от 

училища дава основание да се направи извода, че тя е организирана по начин да удовлетворява 

голям брой. Те са предвидени да задоволяват 

потребностите на контингента от лица в съответната възрастова група, който е наличен в гр. Добрич. 

големият брой на основните училища и тяхното разпределение в градската територия е функция от 

и изисквания. Първото е, че основното образование е задължително и с наличните училища 

следва да се обхване контингента от ученици от 1 до 8 клас. Второто изискване е, че този тип училища 

нето на учениците.  

включват всички степени на средното образование. В 

т.ч. долните степени (начален и основен курс) се препокриват с изискванията за основните училища. В 

обучават и ученици от средния курс на общото 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Профилираните училища включват училища в гимназиалната степен на общото средно образование, 

което е с определен профил 

профилирани  гимназии които са общински, в гр. Добрич има и 2 частни гимназии. Профилираните 

училища са с надобщинско значение 

Териториалното разположение на мре

линии отговаря на устройствените изисквания и на изискванията за приемственост в отделните 

степени на общото средно образование. Основният извод от териториалната организация на 

училищната мрежа е , че тя е развита както в Централната градска част, така и в жилищните квартали и 

комплекси. Без училища са ромските квартали “Изгрев” и  “Иглика”, като учениците са обхванати в 

училищата от съседните жилищни комплекси “Строител” и “Хр. Ботев”.  Основната час

профилираните училища са разположени в Централната градска част, което е от гледна точка не само 

на представителния им характер, а и за по

на област Добрич. 

Един от критериите за определяне на 

образование и висок брой на учениците, преждевременно отпаднали от училище”

статистически данни показват, че в гр. Добрич за последните три учебни  години броят на 

преждевременно напусналите училище  (І 

очертава лека тенденция на нарастване на този брой. 

Професионално образование 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии (ПГ) и 

професионални колежи с прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища обхваща 

общо 7 обекта. В професионалните училища  през учебната 2012/2013 г. се обучават общо 1711 

ученика.  Това е около 30% от учащите се в средното образование в гр. Добрич. За разлика от ср

общо образование, частния сектор за сега все още  не е заявил сериозен интерес към 

професионалното образование в гр. Добрич.

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на професионалните 

училища все повече отчита структу

гимназии подготвят кадри за аграрния сектор 

медицина. Другите ПГ подготвят кадри за машиностроенето, транспорта, строителството. 

Физическото състояние на инфраструктурата на професионалното образование в гр. Добрич  до голяма 

степен е сходно с това на общото образование. С добри качества е материалната база на ПГ по 

ветеринарна медицина, основните елементи на сградата са санирани (изключение са фасадата и

частично покрива), същото е и състоянието на ПГ по туризъм, на ПГ по архитектура и строителство (с 

обучавани само 40 ученика). 

Териториалното разположение на професионалните училища е съсредоточено в една основна зона, 

разположена южно от кв. “Режията”. Т

транспорт, ПГ по ветеринарна медицина и 

е в ж.к. “Югоизток”, а ПГ по механотехника и енергетика 
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Профилираните училища включват училища в гимназиалната степен на общото средно образование, 

което е с определен профил – езиков, природо-математически, спортен, хуманитарен. Освен 4

профилирани  гимназии които са общински, в гр. Добрич има и 2 частни гимназии. Профилираните 

училища са с надобщинско значение – в тях се обучават ученици от други общини в област Добрич.  

Териториалното разположение на мрежата от общообразователни училища показва, че тя в общи 

линии отговаря на устройствените изисквания и на изискванията за приемственост в отделните 

степени на общото средно образование. Основният извод от териториалната организация на 

е тя е развита както в Централната градска част, така и в жилищните квартали и 

комплекси. Без училища са ромските квартали “Изгрев” и  “Иглика”, като учениците са обхванати в 

училищата от съседните жилищни комплекси “Строител” и “Хр. Ботев”.  Основната час

профилираните училища са разположени в Централната градска част, което е от гледна точка не само 

на представителния им характер, а и за по-лесния им достъп за учениците, които са от другите общини 

Един от критериите за определяне на Зоните за целево въздействие на ИПГВР е “

на учениците, преждевременно отпаднали от училище”

статистически данни показват, че в гр. Добрич за последните три учебни  години броят на 

налите училище  (І – VІІІ клас)  варира в рамките на 200 ученика, като се 

очертава лека тенденция на нарастване на този брой.  

 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии (ПГ) и 

с прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища обхваща 

В професионалните училища  през учебната 2012/2013 г. се обучават общо 1711 

Това е около 30% от учащите се в средното образование в гр. Добрич. За разлика от ср

общо образование, частния сектор за сега все още  не е заявил сериозен интерес към 

професионалното образование в гр. Добрич. 

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на професионалните 

училища все повече отчита структурата на общинската икономика. Две от 7

гимназии подготвят кадри за аграрния сектор – ПГ по аграрно стопанство и ПГ по ветеринарна 

медицина. Другите ПГ подготвят кадри за машиностроенето, транспорта, строителството. 

а инфраструктурата на професионалното образование в гр. Добрич  до голяма 

степен е сходно с това на общото образование. С добри качества е материалната база на ПГ по 

ветеринарна медицина, основните елементи на сградата са санирани (изключение са фасадата и

частично покрива), същото е и състоянието на ПГ по туризъм, на ПГ по архитектура и строителство (с 

Териториалното разположение на професионалните училища е съсредоточено в една основна зона, 

разположена южно от кв. “Режията”. Тук са разположени ПГ по архитектура и строителство, ПГ по 

транспорт, ПГ по ветеринарна медицина и ПГ по аграрно стопанство. Финансово

е в ж.к. “Югоизток”, а ПГ по механотехника и енергетика – в Западната промишлена зона.

 
развитие на Добрич 
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42/555 

Профилираните училища включват училища в гимназиалната степен на общото средно образование, 

портен, хуманитарен. Освен 4-те 

профилирани  гимназии които са общински, в гр. Добрич има и 2 частни гимназии. Профилираните 

в тях се обучават ученици от други общини в област Добрич.   

жата от общообразователни училища показва, че тя в общи 

линии отговаря на устройствените изисквания и на изискванията за приемственост в отделните 

степени на общото средно образование. Основният извод от териториалната организация на 

е тя е развита както в Централната градска част, така и в жилищните квартали и 

комплекси. Без училища са ромските квартали “Изгрев” и  “Иглика”, като учениците са обхванати в 

училищата от съседните жилищни комплекси “Строител” и “Хр. Ботев”.  Основната част от 

профилираните училища са разположени в Централната градска част, което е от гледна точка не само 

лесния им достъп за учениците, които са от другите общини 

Зоните за целево въздействие на ИПГВР е “нисък стандарт на 

на учениците, преждевременно отпаднали от училище”  Официалните 

статистически данни показват, че в гр. Добрич за последните три учебни  години броят на 

VІІІ клас)  варира в рамките на 200 ученика, като се 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални гимназии (ПГ) и 

с прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища обхваща 

В професионалните училища  през учебната 2012/2013 г. се обучават общо 1711 

Това е около 30% от учащите се в средното образование в гр. Добрич. За разлика от средното 

общо образование, частния сектор за сега все още  не е заявил сериозен интерес към 

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на професионалните 

рата на общинската икономика. Две от 7-те професионални 

ПГ по аграрно стопанство и ПГ по ветеринарна 

медицина. Другите ПГ подготвят кадри за машиностроенето, транспорта, строителството.  

а инфраструктурата на професионалното образование в гр. Добрич  до голяма 

степен е сходно с това на общото образование. С добри качества е материалната база на ПГ по 

ветеринарна медицина, основните елементи на сградата са санирани (изключение са фасадата и 

частично покрива), същото е и състоянието на ПГ по туризъм, на ПГ по архитектура и строителство (с 

Териториалното разположение на професионалните училища е съсредоточено в една основна зона, 

ук са разположени ПГ по архитектура и строителство, ПГ по 

аграрно стопанство. Финансово-стопанската гимназия 

в Западната промишлена зона. 
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Висше образование 

Град Добрич  е един от младите университетски центрове в страната. В определени периоди градът е 

бил седалище на филиали на университети от други градове в страната. Тук се намират ВУ 

“Международен колеж Албена”, с обучавани 802 студенти, от които в гр. Добрич 

обучавани във филиала в гр. Варна и 192 

само бакалавърската степен. Висшето образование и инфраструктурата, предназначена за неговото 

функциониране в гр. Добрич  е с регионално и национално знач

материалната база на Висшето училище е добра. Същата се намира в Централната градска част на гр. 

Добрич.  

В гр. Добрич има и два филиала на други университети 

Шуменския университет. В тях съответно се обучават 

в 5 специалности. 

1.4.2. Здравно обслужване и  инфраструктура на здравеопазването

Здравното обслужване на населението на община Добрич е другата основна социална дейност, към 

развитието и нормалното функциониране на която имат ангажименти както държавата, така и 

местната, общинска власт. То е представено от доболничната и от болничната лечебна дейност. Като 

цяло системата за здравеопазване в гр. Добрич е добре изградена и между основни

съществуват добри функционални връзки. Така при необходимост се създават възможности за 

функционална приемственост  между звената (структурите) на доболничната, в т.ч. и бързата и 

неотложна помощ от една страна и от друга от структурите на б

важна особеност на системата за здравно обслужване на населението и на свързаната с нея 

инфраструктура, е че част от специализираната доболнична и болничната лечебна помощ  обслужват 

пациенти и от други общини на област До

капацитета на този тип здравна инфраструктура.

Кадрово осигуряване на здравеопазването

Определена представа за мястото на здравеопазването в социално

Добрич  дават данните за броя на заетите лица в този  социален отрасъл. В него по данни за 2010 г. са 

ангажирани общо 1968 д., което е 8,2 % от общия брой на наетите лица в Община град Добрич. По 

отношение на наетите в отраслите от третичния сектор (сектора на услугите), относителн

наетите в системата на здравеопазването е 11,4%. 

Един от основните фактори за качеството на здравеопазването е кадровата му осигуреност. От 

квалифицираните медицински кадри, критерии за кадровата осигуреност е броят на лекарите и 

стоматолозите, а като индикатор се ползва действащия норматив за брой на лекарите, съответно на 

стоматолозите, падащи се на 1000 д. от населението. Броят на щатните места за медицинските кадри 

се регулира  с действащата Областна здравна карта. 

Данните за 2011 г. сочат, че общият брой на лекарите в Община град Добрич е 369 д, от които: 

• Болничната лечебна помощ 

• Доболнична лечебна помощ 

лекари; 

• Други здравни заведения -
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младите университетски центрове в страната. В определени периоди градът е 

бил седалище на филиали на университети от други градове в страната. Тук се намират ВУ 

“Международен колеж Албена”, с обучавани 802 студенти, от които в гр. Добрич 

обучавани във филиала в гр. Варна и 192 – във филиала в гр. София. Във висшето училище е застъпена 

само бакалавърската степен. Висшето образование и инфраструктурата, предназначена за неговото 

функциониране в гр. Добрич  е с регионално и национално значение. Физическото състояние на 

материалната база на Висшето училище е добра. Същата се намира в Централната градска част на гр. 

В гр. Добрич има и два филиала на други университети – на Техническия университет в гр. Варна и на 

т. В тях съответно се обучават – 175 студенти в три специалности и 300 студенти 

Здравно обслужване и  инфраструктура на здравеопазването

Здравното обслужване на населението на община Добрич е другата основна социална дейност, към 

то и нормалното функциониране на която имат ангажименти както държавата, така и 

местната, общинска власт. То е представено от доболничната и от болничната лечебна дейност. Като 

цяло системата за здравеопазване в гр. Добрич е добре изградена и между основни

съществуват добри функционални връзки. Така при необходимост се създават възможности за 

функционална приемственост  между звената (структурите) на доболничната, в т.ч. и бързата и 

неотложна помощ от една страна и от друга от структурите на болничната лечебна помощ. 

важна особеност на системата за здравно обслужване на населението и на свързаната с нея 

инфраструктура, е че част от специализираната доболнична и болничната лечебна помощ  обслужват 

пациенти и от други общини на област Добрич. Тази особеност е отчитана при определяне на 

капацитета на този тип здравна инфраструктура. 

Кадрово осигуряване на здравеопазването 

Определена представа за мястото на здравеопазването в социално-икономическия комплекс на гр. 

роя на заетите лица в този  социален отрасъл. В него по данни за 2010 г. са 

ангажирани общо 1968 д., което е 8,2 % от общия брой на наетите лица в Община град Добрич. По 

отношение на наетите в отраслите от третичния сектор (сектора на услугите), относителн

наетите в системата на здравеопазването е 11,4%.  

Един от основните фактори за качеството на здравеопазването е кадровата му осигуреност. От 

квалифицираните медицински кадри, критерии за кадровата осигуреност е броят на лекарите и 

а като индикатор се ползва действащия норматив за брой на лекарите, съответно на 

стоматолозите, падащи се на 1000 д. от населението. Броят на щатните места за медицинските кадри 

се регулира  с действащата Областна здравна карта.  

Данните за 2011 г. сочат, че общият брой на лекарите в Община град Добрич е 369 д, от които: 

Болничната лечебна помощ – 165 лекари; в т.ч. – “МБАЛ –Добрич” -  154 лекари; 

Доболнична лечебна помощ – 139 лекари; в т.ч.  – ДКЦ -  69 лекари; общопрактикуващи

-   65 лекари; в т.ч. ЦСМП - 32 лекари 
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младите университетски центрове в страната. В определени периоди градът е 

бил седалище на филиали на университети от други градове в страната. Тук се намират ВУ 

“Международен колеж Албена”, с обучавани 802 студенти, от които в гр. Добрич – 387 и 232 студента 

във филиала в гр. София. Във висшето училище е застъпена 

само бакалавърската степен. Висшето образование и инфраструктурата, предназначена за неговото 

ение. Физическото състояние на 

материалната база на Висшето училище е добра. Същата се намира в Централната градска част на гр. 

на Техническия университет в гр. Варна и на 

175 студенти в три специалности и 300 студенти 

Здравно обслужване и  инфраструктура на здравеопазването 

Здравното обслужване на населението на община Добрич е другата основна социална дейност, към 

то и нормалното функциониране на която имат ангажименти както държавата, така и 

местната, общинска власт. То е представено от доболничната и от болничната лечебна дейност. Като 

цяло системата за здравеопазване в гр. Добрич е добре изградена и между основните й структури 

съществуват добри функционални връзки. Така при необходимост се създават възможности за 

функционална приемственост  между звената (структурите) на доболничната, в т.ч. и бързата и 

олничната лечебна помощ.  Другата 

важна особеност на системата за здравно обслужване на населението и на свързаната с нея 

инфраструктура, е че част от специализираната доболнична и болничната лечебна помощ  обслужват 

брич. Тази особеност е отчитана при определяне на 

икономическия комплекс на гр. 

роя на заетите лица в този  социален отрасъл. В него по данни за 2010 г. са 

ангажирани общо 1968 д., което е 8,2 % от общия брой на наетите лица в Община град Добрич. По 

отношение на наетите в отраслите от третичния сектор (сектора на услугите), относителният дял на 

Един от основните фактори за качеството на здравеопазването е кадровата му осигуреност. От 

квалифицираните медицински кадри, критерии за кадровата осигуреност е броят на лекарите и 

а като индикатор се ползва действащия норматив за брой на лекарите, съответно на 

стоматолозите, падащи се на 1000 д. от населението. Броят на щатните места за медицинските кадри 

Данните за 2011 г. сочат, че общият брой на лекарите в Община град Добрич е 369 д, от които:  

154 лекари;  

69 лекари; общопрактикуващи -  62 
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Общият брой на лекарите по дентална медицина в  гр. Добрич е  76. Те са разпределени основно в 

кабинети за първична стоматологична помощ.

Степента на задоволеност на населението 

падат по 3,97 или 4 лекари. Това е около средната за страната задоволеност, която е 3,8 лекари  на 

1000 д. На практика, реалната задоволеност на населението на гр. Добрич е по

бе отбелязано, част от лекарите, работещи в болничната лечебна помощ и в някои от 

специализираните лекарски практики, обслужват населението от други общини на област Добрич. 

Инфраструктура на здравеопазването

Инфраструктурата на здравеопазването включ

различните лечебни дейности 

рехабилитационната. Основно място в нея заемат различните видове здравни заведения. По своето 

функционално предназначение 

помощ и на здравни заведения за болнична лечебна дейност. Представа за състоянието на системата 

за здравеопазване на територията на гр. Добрич дават данните от таблица 16. 

таблица 16: Състояние на инфраструктурата на здравеопазването в гр. Добрич 

Здравни заведения

Заведения за болнична лечебна помощ

“МБАЛ Добрич” АД  

Център за психично здраве 

Заведения за доболнична лечебна помощ

Диагностично-консултативни центрове

Медицински центрове 

Други здравни заведения и здравни институции 

Регионална здравна инспекция 

ЦСМП – Добрич 

ДМСГД Добрич 

Източник: ТСБ Добрич. 

Инфраструктура на доболничната лечебна помощ

Включва кабинетите на различните видове лекарски практики и Диагностично

центрове (ДКЦ). Тъй като по-голяма част от лекарските кабинети са разположени в  ДКЦ и поради 

тяхното място в градската среда, за целите на ИПГВ се анализира състояние

Добрич като основни обекти за доболнична помощ функционират 2 обекта 

“ДКЦ – ІІ Добрич” ЕООД.  

Териториалното им разположение е така ситуирано, че да осигури възможност за по

териториална достъпност за пациентите. Двата Диагностично

в източната и североизточната част на Централната градска част и са с условия за добър достъп за 

жителите на жилищните квартали и комплекси от източната и североизточната част на гр

капацитет на разглеждания тип здравни обекти с по

Физическото състояние на материалната база на двата ДКЦ в гр. Добрич показва, че се нуждаят от 

рехабилитация. Тази потребност е по

фонд – саниране на фасади и изолацията, подмяна на дограма, ремонт на ВиК и електрически 
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Общият брой на лекарите по дентална медицина в  гр. Добрич е  76. Те са разпределени основно в 

кабинети за първична стоматологична помощ. 

Степента на задоволеност на населението на  гр. Добрич с лекари към 2011 г. показва, че на 1000 д. се 

падат по 3,97 или 4 лекари. Това е около средната за страната задоволеност, която е 3,8 лекари  на 

1000 д. На практика, реалната задоволеност на населението на гр. Добрич е по

бе отбелязано, част от лекарите, работещи в болничната лечебна помощ и в някои от 

специализираните лекарски практики, обслужват населението от други общини на област Добрич. 

Инфраструктура на здравеопазването 

Инфраструктурата на здравеопазването включва цялата материална база,  в която се реализират 

различните лечебни дейности – от профилактичната и друга доболнична до болничната и 

рехабилитационната. Основно място в нея заемат различните видове здравни заведения. По своето 

функционално предназначение те се диференцират на: здравни заведения за доболнична лечебна 

помощ и на здравни заведения за болнична лечебна дейност. Представа за състоянието на системата 

за здравеопазване на територията на гр. Добрич дават данните от таблица 16. 

Състояние на инфраструктурата на здравеопазването в гр. Добрич 

Здравни заведения Брой Брой легла 
По щат

Заведения за болнична лечебна помощ 

1 350 

1 80 

Заведения за доболнична лечебна помощ 

консултативни центрове 2 20 

3 0 

Други здравни заведения и здравни институции  

 1 0 

1 0 

1 160  

Инфраструктура на доболничната лечебна помощ 

Включва кабинетите на различните видове лекарски практики и Диагностично

голяма част от лекарските кабинети са разположени в  ДКЦ и поради 

тяхното място в градската среда, за целите на ИПГВ се анализира състояние

Добрич като основни обекти за доболнична помощ функционират 2 обекта 

Териториалното им разположение е така ситуирано, че да осигури възможност за по

ст за пациентите. Двата Диагностично-консултативни центъра са локализирани 

в източната и североизточната част на Централната градска част и са с условия за добър достъп за 

жителите на жилищните квартали и комплекси от източната и североизточната част на гр

капацитет на разглеждания тип здравни обекти с по-големи възможности е  “ДКЦ 

Физическото състояние на материалната база на двата ДКЦ в гр. Добрич показва, че се нуждаят от 

рехабилитация. Тази потребност е по-голяма за ДКЦ “Добрич ІІ” Необходими са ремонти на сградния 

саниране на фасади и изолацията, подмяна на дограма, ремонт на ВиК и електрически 
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Общият брой на лекарите по дентална медицина в  гр. Добрич е  76. Те са разпределени основно в 

на  гр. Добрич с лекари към 2011 г. показва, че на 1000 д. се 

падат по 3,97 или 4 лекари. Това е около средната за страната задоволеност, която е 3,8 лекари  на 

1000 д. На практика, реалната задоволеност на населението на гр. Добрич е по-ниска, тъй както вече 

бе отбелязано, част от лекарите, работещи в болничната лечебна помощ и в някои от 

специализираните лекарски практики, обслужват населението от други общини на област Добрич.  

ва цялата материална база,  в която се реализират 

от профилактичната и друга доболнична до болничната и 

рехабилитационната. Основно място в нея заемат различните видове здравни заведения. По своето 

те се диференцират на: здравни заведения за доболнична лечебна 

помощ и на здравни заведения за болнична лечебна дейност. Представа за състоянието на системата 

за здравеопазване на територията на гр. Добрич дават данните от таблица 16.  

Състояние на инфраструктурата на здравеопазването в гр. Добрич – 2011 г. 

Брой лекари 

По щат Заети длъжности 

154 144 

11 9 

69 67 

68 68 

13 12 

32 23 

7 7 

Включва кабинетите на различните видове лекарски практики и Диагностично-консултативните 

голяма част от лекарските кабинети са разположени в  ДКЦ и поради 

тяхното място в градската среда, за целите на ИПГВ се анализира състоянието на този тип обекти. В гр. 

Добрич като основни обекти за доболнична помощ функционират 2 обекта – “ДКЦ –І Добрич”  ЕООД и 

Териториалното им разположение е така ситуирано, че да осигури възможност за по-добра 

консултативни центъра са локализирани 

в източната и североизточната част на Централната градска част и са с условия за добър достъп за 

жителите на жилищните квартали и комплекси от източната и североизточната част на гр. Добрич. Като 

големи възможности е  “ДКЦ – Добрич ІІ” ЕООД. 

Физическото състояние на материалната база на двата ДКЦ в гр. Добрич показва, че се нуждаят от 

“Добрич ІІ” Необходими са ремонти на сградния 

саниране на фасади и изолацията, подмяна на дограма, ремонт на ВиК и електрически 
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инсталации, асансьори и др.  Реализацията на посочените недостатъци на материалната база може да 

се заложи като проекти в ИПГВР на гр. Добрич. В ДКЦ “Добрич І” през последните няколко години са 

извършвани частични ремонти на сградния фонд. 

Инфраструктура на болничната лечебна помощ
Към този тип здравна инфраструктура попадат три основни болнични  лечебни заведения, а 

• МБАЛ  „Добрич“ ЕАД; 

• Център за психично здраве (бивш психодиспансер);

• ДМСГД. 

Общият капацитет на болничните легла в инфраструктурата на болничната лечебна помощ към 2011 г. 

е 570, от които 350 в МБАЛ „Добрич

ДМСГД.  Като резултат от преструктуриране на болничната лечебна помощ  се редуцира броят на 

болничните легла. В сравнение с 2008 г. техният брой е намалял със 75 легла. Това е в съответствие с 

концепцията, заложена в Националната здр

болните в болничното заведение за сметка на профилактиката и за рехабилитацията и долекуването 

извън болниците.   

Степента на задоволеност на населението с болнични легла, отнесена само към населението на

Добрич към 2011 г. е 6,26 легла/1000 д. Реално тя е по

психично здраве са с надобщински функции.  Степента на задоволеност с болнични легла в гр. Добрич, 

е по-ниска от средната за страната, но е съизмерима с тази 

които болничните легла са с висока годишна “обръщаемост” със среден престой на белен 3

Физическите параметри на обектите за болнична лечебна помощ в общи линии са добри. В МБАЛ 

„Добрич” са реновирани Първо в

Трето вътрешно отделение с инсталиран „

преустройство се нуждае АГ отделението в болницата. 

Важна особеност в териториалното разположение на болничните заведения е тяхната пространствена 

обособеност  в югозападна посока в Централната градска част (каре между бул. 

„Добруджанска епопея“, ул. „

урбанистичен план, е формиран Специализиран обслужващ център по здравеопазване. На добре 

очертана компактна територия са разположени МБАЛ 

за спешна медицинска помощ и др.

В сферата на здравеопазването са включени и детските ясли. На територията на гр. Добрич 

функционират 6 обекта с общ капацитет около 500 деца на възраст от 1 до 3 години. Тяхното 

териториално разположение е съобразено с нормативните изисквания за пешеходна достъпнос

относително равномерно разположени по цялата градска територия, вкл. и в жилищните квартали и 

комплекси. 

1.4.3. Културни дейности и инфраструктура на културата

Институциите, провеждащи културната политика на регионално и местно (общинско) ниво, са 
допринесли гр. Добрич да се развива и да се утвърди като културен център и средище на културни 
прояви във вътрешно континенталната част на Добруджа. В гр. Добрич е представена почти пълната 
палитра на културни дейности, както следва:
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

инсталации, асансьори и др.  Реализацията на посочените недостатъци на материалната база може да 

ИПГВР на гр. Добрич. В ДКЦ “Добрич І” през последните няколко години са 

извършвани частични ремонти на сградния фонд.  

Инфраструктура на болничната лечебна помощ 
Към този тип здравна инфраструктура попадат три основни болнични  лечебни заведения, а 

Център за психично здраве (бивш психодиспансер); 

Общият капацитет на болничните легла в инфраструктурата на болничната лечебна помощ към 2011 г. 

Добрич“ ЕАД, 80 легла в Центъра за психично здра

ДМСГД.  Като резултат от преструктуриране на болничната лечебна помощ  се редуцира броят на 

болничните легла. В сравнение с 2008 г. техният брой е намалял със 75 легла. Това е в съответствие с 

концепцията, заложена в Националната здравна стратегия  за намаляване на средния престой на 

болните в болничното заведение за сметка на профилактиката и за рехабилитацията и долекуването 

Степента на задоволеност на населението с болнични легла, отнесена само към населението на

Добрич към 2011 г. е 6,26 легла/1000 д. Реално тя е по-ниска, защото болницата  и Центъра за 

психично здраве са с надобщински функции.  Степента на задоволеност с болнични легла в гр. Добрич, 

ниска от средната за страната, но е съизмерима с тази в развитите европейски и други държави, в 

които болничните легла са с висока годишна “обръщаемост” със среден престой на белен 3

Физическите параметри на обектите за болнична лечебна помощ в общи линии са добри. В МБАЛ 

Добрич” са реновирани Първо вътрешно отделение с открит нов Сектор “Инвазивна кардиология” и 

ътрешно отделение с инсталиран „Аргон-плазмен коагулатор“

преустройство се нуждае АГ отделението в болницата.  

Важна особеност в териториалното разположение на болничните заведения е тяхната пространствена 

обособеност  в югозападна посока в Централната градска част (каре между бул. 

я“, ул. „Панайот Хитов“ и ул. „Св.Св. Кирил и Методий

урбанистичен план, е формиран Специализиран обслужващ център по здравеопазване. На добре 

очертана компактна територия са разположени МБАЛ „Добрич“, Центъра за психично здраве, Центъра 

за спешна медицинска помощ и др. 

на здравеопазването са включени и детските ясли. На територията на гр. Добрич 

функционират 6 обекта с общ капацитет около 500 деца на възраст от 1 до 3 години. Тяхното 

териториално разположение е съобразено с нормативните изисквания за пешеходна достъпнос

относително равномерно разположени по цялата градска територия, вкл. и в жилищните квартали и 

Културни дейности и инфраструктура на културата 

Институциите, провеждащи културната политика на регионално и местно (общинско) ниво, са 
если гр. Добрич да се развива и да се утвърди като културен център и средище на културни 

прояви във вътрешно континенталната част на Добруджа. В гр. Добрич е представена почти пълната 
палитра на културни дейности, както следва: 
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инсталации, асансьори и др.  Реализацията на посочените недостатъци на материалната база може да 

ИПГВР на гр. Добрич. В ДКЦ “Добрич І” през последните няколко години са 

Към този тип здравна инфраструктура попадат три основни болнични  лечебни заведения, а именно: 

Общият капацитет на болничните легла в инфраструктурата на болничната лечебна помощ към 2011 г. 

ЕАД, 80 легла в Центъра за психично здраве, 20 – в ДКЦ и 120 в 

ДМСГД.  Като резултат от преструктуриране на болничната лечебна помощ  се редуцира броят на 

болничните легла. В сравнение с 2008 г. техният брой е намалял със 75 легла. Това е в съответствие с 

авна стратегия  за намаляване на средния престой на 

болните в болничното заведение за сметка на профилактиката и за рехабилитацията и долекуването 

Степента на задоволеност на населението с болнични легла, отнесена само към населението на гр. 

ниска, защото болницата  и Центъра за 

психично здраве са с надобщински функции.  Степента на задоволеност с болнични легла в гр. Добрич, 

в развитите европейски и други държави, в 

които болничните легла са с висока годишна “обръщаемост” със среден престой на белен 3-5 дни. 

Физическите параметри на обектите за болнична лечебна помощ в общи линии са добри. В МБАЛ 

ътрешно отделение с открит нов Сектор “Инвазивна кардиология” и 

“. От ремонт и цялостно 

Важна особеност в териториалното разположение на болничните заведения е тяхната пространствена 

обособеност  в югозападна посока в Централната градска част (каре между бул. „3-ти Март“, бул. 

етодий“). Така на практика, в 

урбанистичен план, е формиран Специализиран обслужващ център по здравеопазване. На добре 

, Центъра за психично здраве, Центъра 

на здравеопазването са включени и детските ясли. На територията на гр. Добрич 

функционират 6 обекта с общ капацитет около 500 деца на възраст от 1 до 3 години. Тяхното 

териториално разположение е съобразено с нормативните изисквания за пешеходна достъпност. Те са 

относително равномерно разположени по цялата градска територия, вкл. и в жилищните квартали и 

Институциите, провеждащи културната политика на регионално и местно (общинско) ниво, са 
если гр. Добрич да се развива и да се утвърди като културен център и средище на културни 

прояви във вътрешно континенталната част на Добруджа. В гр. Добрич е представена почти пълната 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

• Театрална дейност, представе

куклен театър “Дора Габе”;

• Музейна дейност, свързана с функциите на Регионалния исторически музей с  обекти 

(Експозиция „Археология на Добруджа” с учебен музей, зала „Възраждане”, Етнографска къща,

Музей в Градски парк „Св. Георги”, Военно гробище

Йовков”, Къща музей „А. Будевска”, реставрационно

таксидермия) и с дейността на Художествена галерия 

• Библиотечна дейност с основен обект Регионална библиотека „Дора Габе“ и голям брой 

читалищни, училищни и учрежденски библиотеки;

• Музикална дейност, реализирана чрез местните културни дейности: 

оркестър, Духов оркестър, ПФА „Добруджа”, Хор „Добруджански з

Захари Медникаров”. 

• Комплексна културна дейност,

Стоянов”; 

 На територията на Добрич в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 
театралното, танцовото и музикалното изкуство работят и 154 колективи за любителско художествено 
творчество, клубове, школи, творчески съюзи, частни културни сдружения и формации.

Културните институции в Добрич са генератор на разнообразни културни прояви. Културните функции 
на града надхвърлят границите на общината, като част от тях са с областно (регионално) значение. 
Това се отнася за театралната, библиотечната и музейната дейнос
комплексната читалищна дейност. 

Част от инфраструктурата на културата, включваща обекти на културата с надобщинско значение 
двата театъра, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека и др., е  с представителни
функции. Това е основанието, тя да бъде разположена в централна градска част, като по този начин 
допринася за обемно-пространствената структура на тази територия. Посочените обекти са с 
капацитет, който е съобразен с техните надобщински функции 
капацитет около 1100 места в театралните зали,  Регионалният музей е с обща площ на 
експозиционните зали от около 1450 м2, Регионалната библиотека разполага с площ на читалните и 
залите около 700 м2 и т.н.   

Читалищата като елемент на инфраструктурата на културата са с комплексни функции. Чрез 
създадените към тях групи, школи и клубове те развиват разностранна дейност  и работят за 
изпълнение на културната политика на Община град Добрич. В Националния регистър на читалищата 
са вписани 4 читалища, осъществяващи дейност  на територията на Добрич.  С най
запазено място в културното развитие на града е НЧ “Йордан Йовков 
разполага с около 170 хил. библиотечни единици, а към него функционират
клубове. Другите три читалища са “Пробуда 
като само първото от тях е извън централната градска част 

Добрич е град с богат и динамичен съвременен културен живот
предлага много и разнообразни прояви, някои от които са с международно участие. Същите се 
конкретизират и намират място в културния календар на града за съответната година. В това  
отношение вече е натрупан добър опит, който 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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представена от Театрално-продуцентски център “Й. Йовков” и Държавен 

куклен театър “Дора Габе”; 

свързана с функциите на Регионалния исторически музей с  обекти 

(Експозиция „Археология на Добруджа” с учебен музей, зала „Възраждане”, Етнографска къща,

Музей в Градски парк „Св. Георги”, Военно гробище-музей, Къща музей с дом

Йовков”, Къща музей „А. Будевска”, реставрационно-консервационни ателиета и лаборатория за 

таксидермия) и с дейността на Художествена галерия – Добрич; 

с основен обект Регионална библиотека „Дора Габе“ и голям брой 

читалищни, училищни и учрежденски библиотеки; 

Музикална дейност, реализирана чрез местните културни дейности: 

оркестър, Духов оркестър, ПФА „Добруджа”, Хор „Добруджански звуци” и Детски хор „Маестро 

Комплексна културна дейност, осъществявана в читалищата в гр. Добрич и в ОМЦ „Захари 

На територията на Добрич в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 
и музикалното изкуство работят и 154 колективи за любителско художествено 

творчество, клубове, школи, творчески съюзи, частни културни сдружения и формации.

Културните институции в Добрич са генератор на разнообразни културни прояви. Културните функции 
на града надхвърлят границите на общината, като част от тях са с областно (регионално) значение. 
Това се отнася за театралната, библиотечната и музейната дейност. С подчертан местен характер е 
комплексната читалищна дейност.  

Част от инфраструктурата на културата, включваща обекти на културата с надобщинско значение 
двата театъра, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека и др., е  с представителни
функции. Това е основанието, тя да бъде разположена в централна градска част, като по този начин 

пространствената структура на тази територия. Посочените обекти са с 
капацитет, който е съобразен с техните надобщински функции – например
капацитет около 1100 места в театралните зали,  Регионалният музей е с обща площ на 
експозиционните зали от около 1450 м2, Регионалната библиотека разполага с площ на читалните и 

на инфраструктурата на културата са с комплексни функции. Чрез 
създадените към тях групи, школи и клубове те развиват разностранна дейност  и работят за 
изпълнение на културната политика на Община град Добрич. В Националния регистър на читалищата 

ни 4 читалища, осъществяващи дейност  на територията на Добрич.  С най
запазено място в културното развитие на града е НЧ “Йордан Йовков – 
разполага с около 170 хил. библиотечни единици, а към него функционират
клубове. Другите три читалища са “Пробуда – 1939 г.”,  “Романо дром – 2002 г.” и „Мевляна 
като само първото от тях е извън централната градска част – в кв. “Рилци”. 

Добрич е град с богат и динамичен съвременен културен живот. Културният календар на града 
предлага много и разнообразни прояви, някои от които са с международно участие. Същите се 
конкретизират и намират място в културния календар на града за съответната година. В това  
отношение вече е натрупан добър опит, който следва да се прилага и през следващите години.
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продуцентски център “Й. Йовков” и Държавен 

свързана с функциите на Регионалния исторически музей с  обекти 

(Експозиция „Археология на Добруджа” с учебен музей, зала „Възраждане”, Етнографска къща, 

музей, Къща музей с дом-паметник „Й. 

консервационни ателиета и лаборатория за 

с основен обект Регионална библиотека „Дора Габе“ и голям брой 

Музикална дейност, реализирана чрез местните културни дейности: Български камерен 

вуци” и Детски хор „Маестро 

осъществявана в читалищата в гр. Добрич и в ОМЦ „Захари 

На територията на Добрич в областта на фолклора, литературата, изобразителното изкуство, 
и музикалното изкуство работят и 154 колективи за любителско художествено 

творчество, клубове, школи, творчески съюзи, частни културни сдружения и формации. 

Културните институции в Добрич са генератор на разнообразни културни прояви. Културните функции 
на града надхвърлят границите на общината, като част от тях са с областно (регионално) значение. 

т. С подчертан местен характер е 

Част от инфраструктурата на културата, включваща обекти на културата с надобщинско значение – 
двата театъра, Регионалния исторически музей, Регионалната библиотека и др., е  с представителни 
функции. Това е основанието, тя да бъде разположена в централна градска част, като по този начин 

пространствената структура на тази територия. Посочените обекти са с 
например, двата театъра са с общ 

капацитет около 1100 места в театралните зали,  Регионалният музей е с обща площ на 
експозиционните зали от около 1450 м2, Регионалната библиотека разполага с площ на читалните и 

на инфраструктурата на културата са с комплексни функции. Чрез 
създадените към тях групи, школи и клубове те развиват разностранна дейност  и работят за 
изпълнение на културната политика на Община град Добрич. В Националния регистър на читалищата 

ни 4 читалища, осъществяващи дейност  на територията на Добрич.  С най-дълга история и със 
 1870 г.”. Библиотеката му 

разполага с около 170 хил. библиотечни единици, а към него функционират голям брой школи и 
2002 г.” и „Мевляна – 2013 г.”, 

. Културният календар на града 
предлага много и разнообразни прояви, някои от които са с международно участие. Същите се 
конкретизират и намират място в културния календар на града за съответната година. В това  

следва да се прилага и през следващите години. 
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1.4.4. Спортни дейности и инфраструктура на спорта

Спортните дейности, развивани на територията на гр. Добрич се диференцират на:

• организирани в Спортни клубове по различни видове спорт;

• неорганизирани, със свободен 

територии. 

Първата група спортни дейности, които са организирани в спортните клубове се осъществява на 

принципите на високото спортно майсторство. За тази цел се използва и съответната инфраструк

спортни зали, тенис кортове, конни бази, специализирани спортни игрища и т.н. Втората група спортни 

дейности е свързана с ползване на спортни площадки и игрища в междублокови пространства в 

жилищните квартали и др. спортни обекти със свободен достъп

В гр. Добрич функционират  35  спортни клуба  и спортни школи, които не са регистрирани като 

търговски дружества. В тях се развиват над 25 вида спорт 

атлетика, вдигане на тежести, бокс и др. Като своеобразен “инкубато

Спортното училище в гр. Добрич.  Община Добрич оказва финансова помощ  на спортните клубове по 

утвърдена система от критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба.

 Инфраструктурата на спорта в гр. Добрич вк

сред тях е стадион “Дружба” (използван от ФК “Добруджа”) с капацитет 12500 места. Към спортната 

инфраструктура се включват още двата спортни комплекса “Русалка” и “Простор”, Стрелбищния 

комплекс, Хиподрума, тенис-кортове и др. Спортните бази “Русалка” и Ученическата спортна школа са 

предоставени на концесия. Основната част от спортните обекти се стопанисват от Общинско 

предприятие “Спортни имоти” 

Към спортната инфраструктура следва да се отчитат и спортн

игрищата в училищата в града. Училищната спортна база е с важни функции за развитие на спортните 

умения на подрастващите. 

По-голямата част от инфраструктурата на спорта е разположена в южната част на гр. Добруджа (в парк 

“Св. Георги” и териториите южно от него). Само няколко спортни обекта са извън тази териториална 

локализация – футболния стадион  в кв. Рилци, стрелбищния комплекс и др. Това дава основание 

спортните обекти, разположени в южната част на града (стадион “Дружб

“Русалка” и “Простор” и др.) да се разглеждат като формиран Специализиран спортен обслужващ 

център. 

Физическото състояние на някои от обектите на спорта е добро, но на голяма част от тези, използвани 

за целите на организирани спортн

– “Дружба”.  

1.4.5. Социални дейности и нови политики за социално включване

Политики  за социално включване

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими социални общности, деца и лица, които 

имат нужда от подкрепа. Важен момент в дейността на органите и институциите предоставящи услуги 

за лица и групи от лица, които са в неравностойно социално положе

увреждания) е осъзната необходимост от 
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Спортни дейности и инфраструктура на спорта 

Спортните дейности, развивани на територията на гр. Добрич се диференцират на:

организирани в Спортни клубове по различни видове спорт; 

неорганизирани, със свободен достъп до спортни обекти в свободни пространства в жилищните 

Първата група спортни дейности, които са организирани в спортните клубове се осъществява на 

принципите на високото спортно майсторство. За тази цел се използва и съответната инфраструк

спортни зали, тенис кортове, конни бази, специализирани спортни игрища и т.н. Втората група спортни 

дейности е свързана с ползване на спортни площадки и игрища в междублокови пространства в 

жилищните квартали и др. спортни обекти със свободен достъп.  

В гр. Добрич функционират  35  спортни клуба  и спортни школи, които не са регистрирани като 

търговски дружества. В тях се развиват над 25 вида спорт – футбол, баскетбол, волейбол, лека 

атлетика, вдигане на тежести, бокс и др. Като своеобразен “инкубатор” за спортни клубове и школи е 

Спортното училище в гр. Добрич.  Община Добрич оказва финансова помощ  на спортните клубове по 

утвърдена система от критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба.

Инфраструктурата на спорта в гр. Добрич включва спортни обекти от различен характер. Най

сред тях е стадион “Дружба” (използван от ФК “Добруджа”) с капацитет 12500 места. Към спортната 

инфраструктура се включват още двата спортни комплекса “Русалка” и “Простор”, Стрелбищния 

кортове и др. Спортните бази “Русалка” и Ученическата спортна школа са 

предоставени на концесия. Основната част от спортните обекти се стопанисват от Общинско 

предприятие “Спортни имоти”  

Към спортната инфраструктура следва да се отчитат и спортните салони, спортните площадки и 

игрищата в училищата в града. Училищната спортна база е с важни функции за развитие на спортните 

голямата част от инфраструктурата на спорта е разположена в южната част на гр. Добруджа (в парк 

в. Георги” и териториите южно от него). Само няколко спортни обекта са извън тази териториална 

футболния стадион  в кв. Рилци, стрелбищния комплекс и др. Това дава основание 

спортните обекти, разположени в южната част на града (стадион “Дружб

“Русалка” и “Простор” и др.) да се разглеждат като формиран Специализиран спортен обслужващ 

Физическото състояние на някои от обектите на спорта е добро, но на голяма част от тези, използвани 

за целите на организирани спортни дейности е лошо. Това се отнася и за най

Социални дейности и нови политики за социално включване

Политики  за социално включване 

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими социални общности, деца и лица, които 

имат нужда от подкрепа. Важен момент в дейността на органите и институциите предоставящи услуги 

за лица и групи от лица, които са в неравностойно социално положе

увреждания) е осъзната необходимост от смяна на сега действащия модел водещ до деинтеграция 
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47/555 

Спортните дейности, развивани на територията на гр. Добрич се диференцират на: 

достъп до спортни обекти в свободни пространства в жилищните 

Първата група спортни дейности, които са организирани в спортните клубове се осъществява на 

принципите на високото спортно майсторство. За тази цел се използва и съответната инфраструктура – 

спортни зали, тенис кортове, конни бази, специализирани спортни игрища и т.н. Втората група спортни 

дейности е свързана с ползване на спортни площадки и игрища в междублокови пространства в 

В гр. Добрич функционират  35  спортни клуба  и спортни школи, които не са регистрирани като 

футбол, баскетбол, волейбол, лека 

р” за спортни клубове и школи е 

Спортното училище в гр. Добрич.  Община Добрич оказва финансова помощ  на спортните клубове по 

утвърдена система от критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба. 

лючва спортни обекти от различен характер. Най-голям 

сред тях е стадион “Дружба” (използван от ФК “Добруджа”) с капацитет 12500 места. Към спортната 

инфраструктура се включват още двата спортни комплекса “Русалка” и “Простор”, Стрелбищния 

кортове и др. Спортните бази “Русалка” и Ученическата спортна школа са 

предоставени на концесия. Основната част от спортните обекти се стопанисват от Общинско 

ите салони, спортните площадки и 

игрищата в училищата в града. Училищната спортна база е с важни функции за развитие на спортните 

голямата част от инфраструктурата на спорта е разположена в южната част на гр. Добруджа (в парк 

в. Георги” и териториите южно от него). Само няколко спортни обекта са извън тази териториална 

футболния стадион  в кв. Рилци, стрелбищния комплекс и др. Това дава основание 

спортните обекти, разположени в южната част на града (стадион “Дружба”, спортните комплекси 

“Русалка” и “Простор” и др.) да се разглеждат като формиран Специализиран спортен обслужващ 

Физическото състояние на някои от обектите на спорта е добро, но на голяма част от тези, използвани 

и дейности е лошо. Това се отнася и за най-големия стадион в града 

Социални дейности и нови политики за социално включване 

Политиките на социално включване обхващат всички уязвими социални общности, деца и лица, които 

имат нужда от подкрепа. Важен момент в дейността на органите и институциите предоставящи услуги 

за лица и групи от лица, които са в неравностойно социално положение (вкл. и за лицата с 

смяна на сега действащия модел водещ до деинтеграция 
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към модел осигуряващ условия за интеграция на уязвимите лица и групи от населението. 

същност  се състои в предлагане на социални ус

потребности.  

През последните три години в социалната политика на община  Добрич град усилията са насочени към  

дейности за  превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно социално 

положение и на  лицата в риск.

стратегия за развитие на социалните услуги 

общински документ могат да бъдат представени по следния начин:

• развитие на услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел преодоляване на 

социалното изключване и изолацията, чрез оставане в тяхната семейна и домашна среда,  

развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и 

експлоатация, превенция на асоциално поведение, социална маргинализация;

• деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа,  което се предвижда да се 

постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните институции и намаляване на 

дела на хората с увреждания настанени в тях,

• Развитие на нови форми на социални услуги  от резидентен тип в среда близка до домашната, от 

която да се ползват по-голям брой хора с увреждания;

• Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи

неравностойно положение, осигурявайки условия  нуждаещите се да не напускат собствения си 

дом и общност; 

Грижи за старите хора чрез прилагане на принципа за независим живот в семейна среда или в близост 

до нея и др. 

Инфраструктура на социалните 

Основен фактор за развитие на социалните услуги и свързаните с тях специализирани институции е 

броят на лицата, които се нуждаят от тях. Такива са лицата с трайна инвалидност, лицата в социална 

изолация, лицата в риск и др. По данни, съдържащи се 

развитие на социалните услуги 

лицата с определена степен на инвалидност, които се нуждаят от социална подкрепа и подпомагане е  

показан в таблица 17. 

таблица 17: Брой на лицата с инвалидност (по видове заболявания) в гр. Добрич 

Видове заболявания

1. Лица с физически увреждания

2. Лица с множествени увреждания

3. Лица с умствена изостаналост 

4. Лица с психични разстройства 

      Общо 

Източник: Общинска стратегия за  развитие на социалните услуги в община Добрич

Освен лицата с увреждания, от социални грижи и социално подпомагане се нуждаят и други групи в 

социално неравностойно положение 
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към модел осигуряващ условия за интеграция на уязвимите лица и групи от населението. 

същност  се състои в предлагане на социални услуги в общността на лицата със специфични социални 

През последните три години в социалната политика на община  Добрич град усилията са насочени към  

превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно социално 

ие и на  лицата в риск. Тази стратегическа цел е в сърцевината на действащата  “

стратегия за развитие на социалните услуги – 2011 -2015 г.”.  Основните направления в този 

общински документ могат да бъдат представени по следния начин: 

услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел преодоляване на 

социалното изключване и изолацията, чрез оставане в тяхната семейна и домашна среда,  

развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и 

ция, превенция на асоциално поведение, социална маргинализация;

деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа,  което се предвижда да се 

постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните институции и намаляване на 

а с увреждания настанени в тях, 

Развитие на нови форми на социални услуги  от резидентен тип в среда близка до домашната, от 

голям брой хора с увреждания; 

Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи

неравностойно положение, осигурявайки условия  нуждаещите се да не напускат собствения си 

Грижи за старите хора чрез прилагане на принципа за независим живот в семейна среда или в близост 

Инфраструктура на социалните дейности 

Основен фактор за развитие на социалните услуги и свързаните с тях специализирани институции е 

броят на лицата, които се нуждаят от тях. Такива са лицата с трайна инвалидност, лицата в социална 

изолация, лицата в риск и др. По данни, съдържащи се в действащата “Общинска  стратегия за 

развитие на социалните услуги – 2011 -2015 г.”, към 2010 г. на територи

лицата с определена степен на инвалидност, които се нуждаят от социална подкрепа и подпомагане е  

Брой на лицата с инвалидност (по видове заболявания) в гр. Добрич 

Видове заболявания Брой на лицата с увреждания

Пълнолетни 

Лица с физически увреждания 1845 

2. Лица с множествени увреждания 1838 

 604 

 562 

5461 

Източник: Общинска стратегия за  развитие на социалните услуги в община Добрич

Освен лицата с увреждания, от социални грижи и социално подпомагане се нуждаят и други групи в 

социално неравностойно положение – бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора, деца лишени 
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към модел осигуряващ условия за интеграция на уязвимите лица и групи от населението. Неговата 

луги в общността на лицата със специфични социални 

През последните три години в социалната политика на община  Добрич град усилията са насочени към  

превенция срещу социалното изключване на хората в неравностойно социално 

Тази стратегическа цел е в сърцевината на действащата  “Общинска  

.  Основните направления в този 

услуги в общността за превенция на деца и семейства в риск с цел преодоляване на 

социалното изключване и изолацията, чрез оставане в тяхната семейна и домашна среда,  

развитие на индивидуалните и общностни умения и ресурси, превенция на насилие и 

ция, превенция на асоциално поведение, социална маргинализация; 

деинституализация и подобряване качеството на резидентната грижа,  което се предвижда да се 

постигне чрез ограничаване на функциите на специализираните институции и намаляване на 

Развитие на нови форми на социални услуги  от резидентен тип в среда близка до домашната, от 

Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в 

неравностойно положение, осигурявайки условия  нуждаещите се да не напускат собствения си 

Грижи за старите хора чрез прилагане на принципа за независим живот в семейна среда или в близост 

Основен фактор за развитие на социалните услуги и свързаните с тях специализирани институции е 

броят на лицата, които се нуждаят от тях. Такива са лицата с трайна инвалидност, лицата в социална 

“Общинска  стратегия за 

към 2010 г. на територията на гр. Добрич броят на 

лицата с определена степен на инвалидност, които се нуждаят от социална подкрепа и подпомагане е  

Брой на лицата с инвалидност (по видове заболявания) в гр. Добрич – 2010 г. 

Брой на лицата с увреждания 

Деца 

71 

58 

36 

62 

227 

Източник: Общинска стратегия за  развитие на социалните услуги в община Добрич-град 2011-2015 

Освен лицата с увреждания, от социални грижи и социално подпомагане се нуждаят и други групи в 

бездомни лица, самотно живеещи възрастни хора, деца лишени 
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от родителски грижи, деца изпаднали в риск (с противообществени про

наркозависими), многодетни семейства с ниски или без доходи

общности и др.  

Освен държавни и общински структури, които изпълняват функции на доставчици на социални услуги с 

подобна дейност се занимават и редица неправителствени структури и структури от частния сектор 

като: БЧК, фондация “Ръка за помощ”, Център за психично здраве, фондация “Повик” и др. Всички те 

имат лиценз за предоставяне на социални услуги.

Социални услуги, предоставяни в с

Към 2012 г. на територията на гр. Добрич функционират следните институции за социални услуги:

• Дом за деца, лишени от родит

• Дом за стари хора – капацитет 11

• Дом за медико  социални грижи за 

Общият брой на местата в специализираните институции  (извън общността) бележи тенденция на 

намаляване. Причината за това е трансформацията на модела за интеграция на лицата, нуждаещи се 

от социална подкрепа в общността.

В съответствие с реализацията на новия модел за социални услуги  на територията на гр. Добрич са 

разкрити следните  социални обекти

Резидентни социални услуги:

• Център за настаняване от семеен тип 3 бр.,

• Защитено жилище – 2 бр.  

• Преходно жилище 

Услуги в общността: 

• Дневен център за деца с увреждания;

• Дневен център за възрастни с увреждания;

• Център за социална рехабилитация и интеграция;

• Дневен център за лица с психични разстройства;

• Център за обществена подкрепа  2 бр.;

• Домашен социален патронаж

• Дневен център за деца със специални потребности ;

• Личен асистент; 

• Социален асистент; 

• Домашен помощник. 
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от родителски грижи, деца изпаднали в риск (с противообществени прояви, безнадзорни и просещи, 

наркозависими), многодетни семейства с ниски или без доходи, деца и семейства  от маргинализирани 

Освен държавни и общински структури, които изпълняват функции на доставчици на социални услуги с 

е занимават и редица неправителствени структури и структури от частния сектор 

като: БЧК, фондация “Ръка за помощ”, Център за психично здраве, фондация “Повик” и др. Всички те 

имат лиценз за предоставяне на социални услуги. 

Социални услуги, предоставяни в специализирани институции 

Към 2012 г. на територията на гр. Добрич функционират следните институции за социални услуги:

Дом за деца, лишени от родителска грижа – закрит през 2012г.; 

капацитет 115 места; 

Дом за медико  социални грижи за деца – капацитет 110 места, настанени 55 деца

Общият брой на местата в специализираните институции  (извън общността) бележи тенденция на 

намаляване. Причината за това е трансформацията на модела за интеграция на лицата, нуждаещи се 

общността. 

В съответствие с реализацията на новия модел за социални услуги  на територията на гр. Добрич са 

разкрити следните  социални обекти 

Резидентни социални услуги: 

Център за настаняване от семеен тип 3 бр., 

 

Дневен център за деца с увреждания; 

Дневен център за възрастни с увреждания; 

Център за социална рехабилитация и интеграция; 

Дневен център за лица с психични разстройства; 

Център за обществена подкрепа  2 бр.; 

Домашен социален патронаж; 

Дневен център за деца със специални потребности ; 
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яви, безнадзорни и просещи, 

, деца и семейства  от маргинализирани 

Освен държавни и общински структури, които изпълняват функции на доставчици на социални услуги с 

е занимават и редица неправителствени структури и структури от частния сектор 

като: БЧК, фондация “Ръка за помощ”, Център за психично здраве, фондация “Повик” и др. Всички те 

Към 2012 г. на територията на гр. Добрич функционират следните институции за социални услуги: 

, настанени 55 деца. 

Общият брой на местата в специализираните институции  (извън общността) бележи тенденция на 

намаляване. Причината за това е трансформацията на модела за интеграция на лицата, нуждаещи се 

В съответствие с реализацията на новия модел за социални услуги  на територията на гр. Добрич са 
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предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.4.6. Проблеми на социалната инфраструктура

Анализите и оценките на състоянието на социалната инфраструктура дават възможност да бъдат 

формулирани някои проблеми на тази комплексна система. Същите са диференцирани по подсистеми.

В сферата на образованието, се разкриват следните проблеми:

• Продължаващата тенденция на негативно демографско развитие и свързаното с него намаляване 

на контингента от лица в преду

капацитети на някои училища. Намаляването на броя на учениците  под 150 до 200 ученика 

предизвиква определени затруднения за прилагане на делегираните бюджети за тяхната 

издръжка. Този проблем (при п

оптимизира училищната мрежа;

• Физическото състояние на материалната база (основно сградния фонд) на някои училища е с лоши 

или незадоволителни качествени параметри, което налага да се търсят (може

проектно финансиране) възможности за саниране на такива училищни сгради;

• Очертаващата се неблагоприятна тенденция за бавно нарастване на броя на учениците от І до VІІІ 

кл., напускащи преждевременно училище е проблем със сериозни бъдещи после

нарастване на делът на ниско образовани младежи и за тяхното попадане в рискова среда;

• Не са намерени управленски решения за използване на свободните капацитети на някои училища, 

за функции пряко свързани с образователни и други социални дейности.

В сферата на здравеопазването, основните проблеми са:

• Лошо физическо състояние на части от обекти на доболничната лечебна помощ, изискващи 

необходимост от ремонт на същите;

• Дисбаланс в броя на лекарите по щат в отделните лечебни заведения и реално заетите 

• Висока концентрация на индивидуалните лекарски и стоматологични практики в Централната 

градска част и “оголване” на жилищните комплекси и квартали от такива.

В сферата на социалните дейности, се разкриват следните проблеми:

• Увеличаване броя на бездо

• Нарастване на броя на лицата с инвалидност;

• Разминаване между потребностите и възможностите за удовлетворяването им  при услуги от типа 

на “социален асистент” и “домашен помощник”;

1.4.7. Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са

номиниране като зони за въздействие

Анализът на състоянието на социалната инфраструктура, освен да представи една обективна картина 

на отделните елементи на социалното развитие на гр. Добрич и да очертае някои от проблемите, има 

и едно друго важно предназначение. То се изразява в определяне на части от града, в които има 

натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на социалната инфраструктура.  

Такива територии с проблемен (от гледна точка на социалната инфраструктура) хар
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Проблеми на социалната инфраструктура 

Анализите и оценките на състоянието на социалната инфраструктура дават възможност да бъдат 

проблеми на тази комплексна система. Същите са диференцирани по подсистеми.

се разкриват следните проблеми: 

Продължаващата тенденция на негативно демографско развитие и свързаното с него намаляване 

на контингента от лица в предучилищна и училищна възраст поражда проблем с оптималните 

капацитети на някои училища. Намаляването на броя на учениците  под 150 до 200 ученика 

предизвиква определени затруднения за прилагане на делегираните бюджети за тяхната 

издръжка. Този проблем (при по-нататъшно намаляване на броя на учениците) ще налага да се 

оптимизира училищната мрежа; 

Физическото състояние на материалната база (основно сградния фонд) на някои училища е с лоши 

или незадоволителни качествени параметри, което налага да се търсят (може

проектно финансиране) възможности за саниране на такива училищни сгради;

Очертаващата се неблагоприятна тенденция за бавно нарастване на броя на учениците от І до VІІІ 

кл., напускащи преждевременно училище е проблем със сериозни бъдещи после

нарастване на делът на ниско образовани младежи и за тяхното попадане в рискова среда;

Не са намерени управленски решения за използване на свободните капацитети на някои училища, 

за функции пряко свързани с образователни и други социални дейности.

В сферата на здравеопазването, основните проблеми са: 

Лошо физическо състояние на части от обекти на доболничната лечебна помощ, изискващи 

необходимост от ремонт на същите; 

Дисбаланс в броя на лекарите по щат в отделните лечебни заведения и реално заетите 

Висока концентрация на индивидуалните лекарски и стоматологични практики в Централната 

градска част и “оголване” на жилищните комплекси и квартали от такива.

В сферата на социалните дейности, се разкриват следните проблеми: 

Увеличаване броя на бездомните лица; 

Нарастване на броя на лицата с инвалидност; 

Разминаване между потребностите и възможностите за удовлетворяването им  при услуги от типа 

на “социален асистент” и “домашен помощник”; 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са

номиниране като зони за въздействие 

Анализът на състоянието на социалната инфраструктура, освен да представи една обективна картина 

на отделните елементи на социалното развитие на гр. Добрич и да очертае някои от проблемите, има 

важно предназначение. То се изразява в определяне на части от града, в които има 

натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на социалната инфраструктура.  

Такива територии с проблемен (от гледна точка на социалната инфраструктура) хар
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Анализите и оценките на състоянието на социалната инфраструктура дават възможност да бъдат 

проблеми на тази комплексна система. Същите са диференцирани по подсистеми. 

Продължаващата тенденция на негативно демографско развитие и свързаното с него намаляване 

чилищна и училищна възраст поражда проблем с оптималните 

капацитети на някои училища. Намаляването на броя на учениците  под 150 до 200 ученика 

предизвиква определени затруднения за прилагане на делегираните бюджети за тяхната 

нататъшно намаляване на броя на учениците) ще налага да се 

Физическото състояние на материалната база (основно сградния фонд) на някои училища е с лоши 

или незадоволителни качествени параметри, което налага да се търсят (може и по линия на 

проектно финансиране) възможности за саниране на такива училищни сгради; 

Очертаващата се неблагоприятна тенденция за бавно нарастване на броя на учениците от І до VІІІ 

кл., напускащи преждевременно училище е проблем със сериозни бъдещи последици за 

нарастване на делът на ниско образовани младежи и за тяхното попадане в рискова среда; 

Не са намерени управленски решения за използване на свободните капацитети на някои училища, 

за функции пряко свързани с образователни и други социални дейности. 

Лошо физическо състояние на части от обекти на доболничната лечебна помощ, изискващи 

Дисбаланс в броя на лекарите по щат в отделните лечебни заведения и реално заетите места; 

Висока концентрация на индивидуалните лекарски и стоматологични практики в Централната 

градска част и “оголване” на жилищните комплекси и квартали от такива. 

Разминаване между потребностите и възможностите за удовлетворяването им  при услуги от типа 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходящи за 

Анализът на състоянието на социалната инфраструктура, освен да представи една обективна картина 

на отделните елементи на социалното развитие на гр. Добрич и да очертае някои от проблемите, има 

важно предназначение. То се изразява в определяне на части от града, в които има 

натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на социалната инфраструктура.  

Такива територии с проблемен (от гледна точка на социалната инфраструктура) характер се оценяват с 
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помощта на система от социални и други критерии за да бъдат определени 

въздействие в ИПГВР на гр. Добрич.

Като проблемни територии от гледна точка на осигуреност със социална инфраструктура, възможности 

за удобен териториален достъп до социалните обекти, възможности за допълване и комплексно 

обслужване и др., определени на основата на аналитичните проучвания за социалните дейности и 

социалната инфраструктура са следните:

• Периферните територии в източната и североизточнат

жилищни квартали и жилищни комплекси: „Балик”, „Дружба”, „Изгрев”

• Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”  

• Територии с ограничен потенциал за разполагане на н

Централна градска част. 

Посочените проблемни зони не са целевите зони за въздействие, тъй като последните следва да се 

обосноват посредством прилагането на система от критерии.  

1.5. Културно - историческо наследство

Първите археологически сведения за историята на Добрич датират от времето на Античността и 

Ранното средновековие. На територията на града са открити и частично изследвани античен некропол, 

римска баня, както и селище и некропол от перио

номадски нашествия, започнали в началото на Х в. и стигнали почти до края на ХІV

прекъсват за дълго живота на това място. Възцарилата се несигурност прогонва местното население 

към крайбрежията на Черно море и Дунав или към естествените възвишения на Стара планина, които 

му дават сигурност и закрила. Ето защо на този етап се предполага, че съвременният град възниква 

през XVI в. под името Хаджиоглу 

търговец Хаджиоглу, а изворите обвързват възстановяването на селището със заселването на огузки 

род от източните провинции на Османската империя. През следващите столетия (ХVІІ

развива като занаятчийски, търговски и земеде

стратегическо разположение -

свързващ центъра на Османската империя със земите от другата страна на р. Дунав. Значимостта на 

Добрич като център на търговията се подчертава и от ежегодния Добрички панаир, който се провежда 

за пръв път през 1851 г. и скоро се прочува с това, че приема стоките на големите търговци от цялата 

Османска империя. През Възраждането Хаджиоглу 

в областта за просвета, независима българска църква и национално освобождение. 

Първите десетилетия на XX в. имат голямо отражение върху развитието на града, който на два пъти 

преминава в границите на Румъния (1913

център на национално-освободителните борби на добруджанци срещу чуждото господство. 

Непосредствено след подписването на Крайовския договор, възвърнал след 27 години Ю. Добруджа 

отново на България, той е обявен за център 

който българските войски влизат в Добрич 

Тези исторически факти са предпоставки са богато културно наследство, което ясно е отчетено и в 

Общинският план за развитие, предви
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помощта на система от социални и други критерии за да бъдат определени 

въздействие в ИПГВР на гр. Добрич. 

Като проблемни територии от гледна точка на осигуреност със социална инфраструктура, възможности 

риален достъп до социалните обекти, възможности за допълване и комплексно 

обслужване и др., определени на основата на аналитичните проучвания за социалните дейности и 

социалната инфраструктура са следните: 

Периферните територии в източната и североизточната част на града, включващи следните 

жилищни квартали и жилищни комплекси: „Балик”, „Дружба”, „Изгрев”,

Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”  

Територии с ограничен потенциал за разполагане на нови обекти на социалната инфраструктура 

Посочените проблемни зони не са целевите зони за въздействие, тъй като последните следва да се 

обосноват посредством прилагането на система от критерии.   

историческо наследство. Общи характеристики 

Първите археологически сведения за историята на Добрич датират от времето на Античността и 

Ранното средновековие. На територията на града са открити и частично изследвани античен некропол, 

римска баня, както и селище и некропол от периода на Първото българско царство. Опустошителните 

номадски нашествия, започнали в началото на Х в. и стигнали почти до края на ХІV

прекъсват за дълго живота на това място. Възцарилата се несигурност прогонва местното население 

на Черно море и Дунав или към естествените възвишения на Стара планина, които 

му дават сигурност и закрила. Ето защо на този етап се предполага, че съвременният град възниква 

през XVI в. под името Хаджиоглу Пазарджик. Легендите приемат за негов основател т

търговец Хаджиоглу, а изворите обвързват възстановяването на селището със заселването на огузки 

род от източните провинции на Османската империя. През следващите столетия (ХVІІ

развива като занаятчийски, търговски и земеделски център. Това е предопределено от неговото 

- всред плодородна област с богат хинтерланд и на стратегически път, 

свързващ центъра на Османската империя със земите от другата страна на р. Дунав. Значимостта на 

р на търговията се подчертава и от ежегодния Добрички панаир, който се провежда 

за пръв път през 1851 г. и скоро се прочува с това, че приема стоките на големите търговци от цялата 

Османска империя. През Възраждането Хаджиоглу Пазарджик застава начело на б

в областта за просвета, независима българска църква и национално освобождение. 

Първите десетилетия на XX в. имат голямо отражение върху развитието на града, който на два пъти 

преминава в границите на Румъния (1913–1916 и 1919–1940 г.). И през този период Добрич е отново 

освободителните борби на добруджанци срещу чуждото господство. 

Непосредствено след подписването на Крайовския договор, възвърнал след 27 години Ю. Добруджа 

отново на България, той е обявен за център на освободена Добруджа, а 25

който българските войски влизат в Добрич – за негов официален празник.  

Тези исторически факти са предпоставки са богато културно наследство, което ясно е отчетено и в 

Общинският план за развитие, предвиждащ използването му като ресурс 
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помощта на система от социални и други критерии за да бъдат определени целевите зони за 

Като проблемни територии от гледна точка на осигуреност със социална инфраструктура, възможности 

риален достъп до социалните обекти, възможности за допълване и комплексно 

обслужване и др., определени на основата на аналитичните проучвания за социалните дейности и 

а част на града, включващи следните 

, „Строител” и„Иглика“; 

Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”   

ови обекти на социалната инфраструктура – 

Посочените проблемни зони не са целевите зони за въздействие, тъй като последните следва да се 

Първите археологически сведения за историята на Добрич датират от времето на Античността и 

Ранното средновековие. На територията на града са открити и частично изследвани античен некропол, 

да на Първото българско царство. Опустошителните 

номадски нашествия, започнали в началото на Х в. и стигнали почти до края на ХІV-то столетие, 

прекъсват за дълго живота на това място. Възцарилата се несигурност прогонва местното население 

на Черно море и Дунав или към естествените възвишения на Стара планина, които 

му дават сигурност и закрила. Ето защо на този етап се предполага, че съвременният град възниква 

. Легендите приемат за негов основател турският пътуващ 

търговец Хаджиоглу, а изворите обвързват възстановяването на селището със заселването на огузки 

род от източните провинции на Османската империя. През следващите столетия (ХVІІ–ХІХ в.) градът се 

лски център. Това е предопределено от неговото 

всред плодородна област с богат хинтерланд и на стратегически път, 

свързващ центъра на Османската империя със земите от другата страна на р. Дунав. Значимостта на 

р на търговията се подчертава и от ежегодния Добрички панаир, който се провежда 

за пръв път през 1851 г. и скоро се прочува с това, че приема стоките на големите търговци от цялата 

застава начело на борбите на българите 

в областта за просвета, независима българска църква и национално освобождение.  

Първите десетилетия на XX в. имат голямо отражение върху развитието на града, който на два пъти 

И през този период Добрич е отново 

освободителните борби на добруджанци срещу чуждото господство. 

Непосредствено след подписването на Крайовския договор, възвърнал след 27 години Ю. Добруджа 

на освободена Добруджа, а 25-ти септември – денят, в 

Тези исторически факти са предпоставки са богато културно наследство, което ясно е отчетено и в 

ждащ използването му като ресурс – стимулатор за устойчиво 
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развитие на територията. В мерките по основните цели на плана е записано „

опазване на културно-историческото наследство; Реставрация и съхраняване на сградния фонд на 

културните институти на територията на Община град Добрич“.

Към момента на територията на Добрич са разположени близо 71 недвижими културни ценности, като 

по-голяма част от тях се намират в  централната градска част.

Анализът на състоянието на културното наследство е н

страни и проблемите на недвижимото културно наследство, в контекста на опазването му на цялата 

територия на Добрич – неговата идентификация, юридическа защита, извършване на консервационно

реставрационни дейности, адаптиране към съвременния живот. Чрез работата на различни 

институции са натрупани практика и опит при опазването, изучаването, консервационната дейност и 

управлението на НКН. Идентифицирана е основната част от културното наследство на града. 

Съществува стабилна юридическа защита на голяма част от обектите на културното наследство. Все 

повече се работи в областта за популяризиране на наследството на Добрич, като по този начин се 

увеличава възможността за неговото оценяване от гражданите като потенциал за р

В зависимост от научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности 

на територията на града попадат в следните категории:

• археологически  – 5; 

• архитектурни  – 55; 

• художествени – 2; 

• исторически  – 9  

• на парковото и градинското изкуство 

Два обекта от тези недвижими културни ценности 

къщата, в която е живял Йордан Йовков, и двете по настоящем музеи, са с категория «национално 

значение». 

Може да се каже, че обектите на ку

част, се характеризират с хармонично стилово и естетическо съжителство. Едновременно с това, тази 

територия се отличава с уникална устойчивост във времето по отношение на своята функция.

Община Добрич изразява ясно желание и воля за опазване на културното наследство на града. 

Демонстрирано е намерение за неговото адаптиране и изява, съобразено с изискванията на 

съвременния живот на града, а това е важен фактор в процеса на градското обновяване. 

пример за това е проектът “Йовковият Добрич 

Популяризиране на наследството увеличава възможността за неговото оценяване от страна на 

гражданите на града и посетителите му и съдейства за съхраняването му за п

Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да стане въз основа на 

цялостна концепция, с която да се определят времевите и териториални параметри на проучванията, 

етапността на действията съобразно трудностите в н

оптималния консервационно-

тенденции и методите за адаптиране на обектите на НКН в гр. Добрич.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

развитие на територията. В мерките по основните цели на плана е записано „

историческото наследство; Реставрация и съхраняване на сградния фонд на 

ститути на територията на Община град Добрич“. 

Към момента на територията на Добрич са разположени близо 71 недвижими културни ценности, като 

голяма част от тях се намират в  централната градска част. 

Анализът на състоянието на културното наследство е направен, като са разгледани положителните 

страни и проблемите на недвижимото културно наследство, в контекста на опазването му на цялата 

неговата идентификация, юридическа защита, извършване на консервационно

адаптиране към съвременния живот. Чрез работата на различни 

институции са натрупани практика и опит при опазването, изучаването, консервационната дейност и 

управлението на НКН. Идентифицирана е основната част от културното наследство на града. 

табилна юридическа защита на голяма част от обектите на културното наследство. Все 

повече се работи в областта за популяризиране на наследството на Добрич, като по този начин се 

увеличава възможността за неговото оценяване от гражданите като потенциал за р

В зависимост от научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности 

на територията на града попадат в следните категории: 

динското изкуство – 1. 

Два обекта от тези недвижими културни ценности - родната къща на актрисата Адриана Будевска и 

къщата, в която е живял Йордан Йовков, и двете по настоящем музеи, са с категория «национално 

Може да се каже, че обектите на културно-историческото наследство, особено в централната градска 

част, се характеризират с хармонично стилово и естетическо съжителство. Едновременно с това, тази 

територия се отличава с уникална устойчивост във времето по отношение на своята функция.

Добрич изразява ясно желание и воля за опазване на културното наследство на града. 

Демонстрирано е намерение за неговото адаптиране и изява, съобразено с изискванията на 

съвременния живот на града, а това е важен фактор в процеса на градското обновяване. 

пример за това е проектът “Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”. 

Популяризиране на наследството увеличава възможността за неговото оценяване от страна на 

гражданите на града и посетителите му и съдейства за съхраняването му за п

Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да стане въз основа на 

цялостна концепция, с която да се определят времевите и териториални параметри на проучванията, 

етапността на действията съобразно трудностите в най-динамично функциониращата част на града, 

-реставрационен подход, съобразен със съвременните европейски 

тенденции и методите за адаптиране на обектите на НКН в гр. Добрич. 
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развитие на територията. В мерките по основните цели на плана е записано „Възстановяване и 

историческото наследство; Реставрация и съхраняване на сградния фонд на 

Към момента на територията на Добрич са разположени близо 71 недвижими културни ценности, като 

аправен, като са разгледани положителните 

страни и проблемите на недвижимото културно наследство, в контекста на опазването му на цялата 

неговата идентификация, юридическа защита, извършване на консервационно-

адаптиране към съвременния живот. Чрез работата на различни 

институции са натрупани практика и опит при опазването, изучаването, консервационната дейност и 

управлението на НКН. Идентифицирана е основната част от културното наследство на града. 

табилна юридическа защита на голяма част от обектите на културното наследство. Все 

повече се работи в областта за популяризиране на наследството на Добрич, като по този начин се 

увеличава възможността за неговото оценяване от гражданите като потенциал за развитие. 

В зависимост от научната и културната област, към която се отнасят, недвижимите културни ценности 

родната къща на актрисата Адриана Будевска и 

къщата, в която е живял Йордан Йовков, и двете по настоящем музеи, са с категория «национално 

историческото наследство, особено в централната градска 

част, се характеризират с хармонично стилово и естетическо съжителство. Едновременно с това, тази 

територия се отличава с уникална устойчивост във времето по отношение на своята функция. 

Добрич изразява ясно желание и воля за опазване на културното наследство на града. 

Демонстрирано е намерение за неговото адаптиране и изява, съобразено с изискванията на 

съвременния живот на града, а това е важен фактор в процеса на градското обновяване. Конкретен 

съвременна туристическа дестинация”. 

Популяризиране на наследството увеличава възможността за неговото оценяване от страна на 

гражданите на града и посетителите му и съдейства за съхраняването му за поколенията. 

Свършеното до момента дава основание да се смята, че няма да е трудно това да стане въз основа на 

цялостна концепция, с която да се определят времевите и териториални параметри на проучванията, 

динамично функциониращата част на града, 

реставрационен подход, съобразен със съвременните европейски 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Културното наследство не е пречка за реализиране на инвес

възможности за подобряване облика на града, за обвързване на минало, настояще и бъдеще и това 

следва да се популяризира и възпитава чрез педагогика на наследството, ориентирана към всички 

жители на града, включително

В града липсва цялостна информационна система, която да обслужва културното наследство в рамките 

на общината и неговите обекти

Идентифицирана беше необходимост от формиране на система от публични културно

пространства, създаване на единна териториална информационна система на недвижимото културно 

наследство, реализиране на мерки за развитието на местната културна среда и институции, опазване  

и реконструкция на природни и културни ценности, изграждане на тематични парко

1.6. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност.

1.6.1. Държавно управление

На територията на град Добрич, едноименната община и област Добрич, органът които представляват 

държавното управление и централната власт е областната 

следи за провеждане националните политики на областно и местно ниво и осъществява координация 

между общините и представителите на местната власт в рамките на областта. В заседанията на над 20 

съвета и комисии при областния управител, се взимат основните решения за развитие на политики на 

областно ниво, които оказват силно влияние и върху формулираните в последствие местни политики.

Областната администрация е разположена в град Добрич, фокусирайки в него обслужващи и 

политически функции с надобщинско значение. От гледна точка на ролята на потенциалните 

интервенции, включени в интегрирания план, този факт допринася сериозно за техния ефект в 

регионалния контекст на града. Оптимизацията на услугите, които областната админ

и на процеса на планиране, обект на действията на областния управител биха могли да бъдат 

включени в постановките на бъдещия план с цел подобряване административната среда в нейния 

контекст, надхвърлящ рамките на общината. По отношение на

областната администрация, сградите на институциите са концентрирани изключително в ЦГЧ на 

Добрич. 

1.6.2. Институционална инфраструктура

Развитието на институционалната инфраструктура в гр. Добрич е следствие от административните и

другите управленски функции на града. На територията на града функционират обекти, свързани с 

различни управленски и други административни функции, които се диференцират на:

 Инфраструктура на административни институции

 Статутът му на общински и на облас

на областната администрации. Град Добрич е един от трите града в страната 

Ямбол, който е седалище на общинска администрация на други общини 

селска. 

В гр. Добрич са разположени и деконцентрирани структури на централни ведомства. Такива са 

Областна служба “Земеделие”, Регионалния инспекторат по образование, Регионална дирекция на 

вътрешните работи, Регионална служба по заетостта, Инспекция по общес
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Културното наследство не е пречка за реализиране на инвестиционни инициативи. То предоставя нови 

възможности за подобряване облика на града, за обвързване на минало, настояще и бъдеще и това 

следва да се популяризира и възпитава чрез педагогика на наследството, ориентирана към всички 

жители на града, включително към децата и младежите. 

В града липсва цялостна информационна система, която да обслужва културното наследство в рамките 

на общината и неговите обекти. 

Идентифицирана беше необходимост от формиране на система от публични културно

създаване на единна териториална информационна система на недвижимото културно 

наследство, реализиране на мерки за развитието на местната културна среда и институции, опазване  

и реконструкция на природни и културни ценности, изграждане на тематични парко

Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност.

Държавно управление 

На територията на град Добрич, едноименната община и област Добрич, органът които представляват 

държавното управление и централната власт е областната администрация. Областната администрация 

следи за провеждане националните политики на областно и местно ниво и осъществява координация 

между общините и представителите на местната власт в рамките на областта. В заседанията на над 20 

астния управител, се взимат основните решения за развитие на политики на 

областно ниво, които оказват силно влияние и върху формулираните в последствие местни политики.

Областната администрация е разположена в град Добрич, фокусирайки в него обслужващи и 

олитически функции с надобщинско значение. От гледна точка на ролята на потенциалните 

интервенции, включени в интегрирания план, този факт допринася сериозно за техния ефект в 

регионалния контекст на града. Оптимизацията на услугите, които областната админ

и на процеса на планиране, обект на действията на областния управител биха могли да бъдат 

включени в постановките на бъдещия план с цел подобряване административната среда в нейния 

контекст, надхвърлящ рамките на общината. По отношение на териториалното разпределение на 

областната администрация, сградите на институциите са концентрирани изключително в ЦГЧ на 

Институционална инфраструктура 

Развитието на институционалната инфраструктура в гр. Добрич е следствие от административните и

другите управленски функции на града. На територията на града функционират обекти, свързани с 

различни управленски и други административни функции, които се диференцират на:

Инфраструктура на административни институции 

Статутът му на общински и на областен център е свързан с локализацията на обекти на общинската и 

на областната администрации. Град Добрич е един от трите града в страната 

Ямбол, който е седалище на общинска администрация на други общини – в случая на община Добрич

В гр. Добрич са разположени и деконцентрирани структури на централни ведомства. Такива са 

Областна служба “Земеделие”, Регионалния инспекторат по образование, Регионална дирекция на 

вътрешните работи, Регионална служба по заетостта, Инспекция по обществено здраве и т.н.
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тиционни инициативи. То предоставя нови 

възможности за подобряване облика на града, за обвързване на минало, настояще и бъдеще и това 

следва да се популяризира и възпитава чрез педагогика на наследството, ориентирана към всички 

В града липсва цялостна информационна система, която да обслужва културното наследство в рамките 

Идентифицирана беше необходимост от формиране на система от публични културно-исторически 

създаване на единна териториална информационна система на недвижимото културно 

наследство, реализиране на мерки за развитието на местната културна среда и институции, опазване  

и реконструкция на природни и културни ценности, изграждане на тематични паркове. 

Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност. 

На територията на град Добрич, едноименната община и област Добрич, органът които представляват 

администрация. Областната администрация 

следи за провеждане националните политики на областно и местно ниво и осъществява координация 

между общините и представителите на местната власт в рамките на областта. В заседанията на над 20 

астния управител, се взимат основните решения за развитие на политики на 

областно ниво, които оказват силно влияние и върху формулираните в последствие местни политики. 

Областната администрация е разположена в град Добрич, фокусирайки в него обслужващи и 

олитически функции с надобщинско значение. От гледна точка на ролята на потенциалните 

интервенции, включени в интегрирания план, този факт допринася сериозно за техния ефект в 

регионалния контекст на града. Оптимизацията на услугите, които областната администрация предлага 

и на процеса на планиране, обект на действията на областния управител биха могли да бъдат 

включени в постановките на бъдещия план с цел подобряване административната среда в нейния 

териториалното разпределение на 

областната администрация, сградите на институциите са концентрирани изключително в ЦГЧ на 

Развитието на институционалната инфраструктура в гр. Добрич е следствие от административните и 

другите управленски функции на града. На територията на града функционират обекти, свързани с 

различни управленски и други административни функции, които се диференцират на: 

тен център е свързан с локализацията на обекти на общинската и 

на областната администрации. Град Добрич е един от трите града в страната – заедно с Пловдив  и 

в случая на община Добрич-

В гр. Добрич са разположени и деконцентрирани структури на централни ведомства. Такива са 

Областна служба “Земеделие”, Регионалния инспекторат по образование, Регионална дирекция на 

твено здраве и т.н. 
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 Инфраструктура на съдебната система

Град Добрич е седалище на съдебен окръг. Като такъв, в него функционират и съответните институции 

на съдебната система. Такива са Окръжният и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура и 

съответните следствени служби. 

Териториалното разположение на обектите на институционалната инфраструктура е съобразено с 

представителния характер на самите институции. Поради тази причина тези обекти са разположени в 

Централната градска част на гр. Добрич. В жилищни

районните полицейски инспектори.

1.6.3. Неправителствен сектор

По отношение на неправителствения сектор и гражданската активност, град Добрич разполага с 

подчертано силна и широка платформа за работа. Различни неправител

сдружения с нестопанска цел, активно се включват в образователния процес, в подпомагането на 

художествената самодейност сред подрастващите и в предоставянето на социални услуги. Прави 

впечатление и желанието за работа в партньорски отн

организации от сектора, така и с представители на общинската администрация. Негативна тенденция е 

все още слабото взаимодействие с представителите на бизнеса и трудностите, които се наблюдават 

при стартирането на диалог с тях.

По отношение на потенциалния принос на представителите на неправителствения сектор за 

разработването на бъдещия Интегриран план на град Добрич, изключително благоприятна тенденция 

е големият набор от проектни идеи, с които те разполагат. Редно е 

предложените към момента проекти, които са пространствено определени, се фокусират в няколко 

основни градски района – ж.к. „Балик

Най-активните НПО на територията на 

• Граждани в повече е неправителствена организация, която активно работи за развитието на 

общината. Организацията има подробно разработена платформа с идеи и програма за работа в 

периода 2011-2014 г. Основни приоритети в дейността на Граждани в пов

− Реализиране на политика в сферата на културата и образованието в Добрич, която да обърне 

тенденцията на масова емиграция на добричлии към по

− Реализиране на устойчиви политики за изграждане и поддържане на привлекателни градски 

пространства, опазване на чиста околна среда, постигане на енергийна ефективност на сгради 

и съоръжения и създаване на подходящи условия за изграждане на инсталации и използване 

на енергия от възобновяеми енергийни източници;

− Реализиране на модерна социална и 

политика по опазване на обществения ред.

• Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ),

правата на хората с интелектуални затруднения, недискриминация и дост

гарантиране на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за 

тях. Асоциацията работи в партньорство с община град Добрич по проекти в социалната сфера, 

прилагайки някои иновативни практики на социални услуги 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Инфраструктура на съдебната система 

Град Добрич е седалище на съдебен окръг. Като такъв, в него функционират и съответните институции 

на съдебната система. Такива са Окръжният и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура и 

следствени служби.  

Териториалното разположение на обектите на институционалната инфраструктура е съобразено с 

представителния характер на самите институции. Поради тази причина тези обекти са разположени в 

Централната градска част на гр. Добрич. В жилищните квартали и комплекси е развита мрежа на 

районните полицейски инспектори. 

Неправителствен сектор 

По отношение на неправителствения сектор и гражданската активност, град Добрич разполага с 

подчертано силна и широка платформа за работа. Различни неправител

сдружения с нестопанска цел, активно се включват в образователния процес, в подпомагането на 

художествената самодейност сред подрастващите и в предоставянето на социални услуги. Прави 

впечатление и желанието за работа в партньорски отношения както с представители на други 

организации от сектора, така и с представители на общинската администрация. Негативна тенденция е 

все още слабото взаимодействие с представителите на бизнеса и трудностите, които се наблюдават 

г с тях. 

По отношение на потенциалния принос на представителите на неправителствения сектор за 

разработването на бъдещия Интегриран план на град Добрич, изключително благоприятна тенденция 

е големият набор от проектни идеи, с които те разполагат. Редно е да бъде отбелязано, че повечето от 

предложените към момента проекти, които са пространствено определени, се фокусират в няколко 

ж.к. „Балик-Йовков”, кв. „Изгрев”, ЦГЧ, Градски парк „Св. Георги”.

активните НПО на територията на града са: 

е неправителствена организация, която активно работи за развитието на 

общината. Организацията има подробно разработена платформа с идеи и програма за работа в 

2014 г. Основни приоритети в дейността на Граждани в пов

Реализиране на политика в сферата на културата и образованието в Добрич, която да обърне 

тенденцията на масова емиграция на добричлии към по-големите общини;

Реализиране на устойчиви политики за изграждане и поддържане на привлекателни градски 

транства, опазване на чиста околна среда, постигане на енергийна ефективност на сгради 

и съоръжения и създаване на подходящи условия за изграждане на инсталации и използване 

на енергия от възобновяеми енергийни източници; 

Реализиране на модерна социална и здравна политика с акцент върху масовия спорт, както и 

политика по опазване на обществения ред. 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ),

правата на хората с интелектуални затруднения, недискриминация и дост

гарантиране на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за 

тях. Асоциацията работи в партньорство с община град Добрич по проекти в социалната сфера, 

прилагайки някои иновативни практики на социални услуги в общността. Асоциацията лобира и за 
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Град Добрич е седалище на съдебен окръг. Като такъв, в него функционират и съответните институции 

на съдебната система. Такива са Окръжният и Районен съд, Окръжна и Районна прокуратура и 

Териториалното разположение на обектите на институционалната инфраструктура е съобразено с 

представителния характер на самите институции. Поради тази причина тези обекти са разположени в 

те квартали и комплекси е развита мрежа на 

По отношение на неправителствения сектор и гражданската активност, град Добрич разполага с 

подчертано силна и широка платформа за работа. Различни неправителствени организации и 

сдружения с нестопанска цел, активно се включват в образователния процес, в подпомагането на 

художествената самодейност сред подрастващите и в предоставянето на социални услуги. Прави 

ошения както с представители на други 

организации от сектора, така и с представители на общинската администрация. Негативна тенденция е 

все още слабото взаимодействие с представителите на бизнеса и трудностите, които се наблюдават 

По отношение на потенциалния принос на представителите на неправителствения сектор за 

разработването на бъдещия Интегриран план на град Добрич, изключително благоприятна тенденция 

да бъде отбелязано, че повечето от 

предложените към момента проекти, които са пространствено определени, се фокусират в няколко 

Йовков”, кв. „Изгрев”, ЦГЧ, Градски парк „Св. Георги”. 

е неправителствена организация, която активно работи за развитието на 

общината. Организацията има подробно разработена платформа с идеи и програма за работа в 

2014 г. Основни приоритети в дейността на Граждани в повече са: 

Реализиране на политика в сферата на културата и образованието в Добрич, която да обърне 

големите общини; 

Реализиране на устойчиви политики за изграждане и поддържане на привлекателни градски 

транства, опазване на чиста околна среда, постигане на енергийна ефективност на сгради 

и съоръжения и създаване на подходящи условия за изграждане на инсталации и използване 

здравна политика с акцент върху масовия спорт, както и 

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ), чиято мисия е да отстоява 

правата на хората с интелектуални затруднения, недискриминация и достоен живот чрез 

гарантиране на достъп до качествени услуги, развиващо обучение и подходяща трудова заетост за 

тях. Асоциацията работи в партньорство с община град Добрич по проекти в социалната сфера, 

в общността. Асоциацията лобира и за 
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интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред местната власти и 

обществеността; 

• СНЦ „България вита” е сдружение, което фокусира своите дейности в образованието, защитата на 

гражданските права и подкрепата на хора с увреждания;

• Lions club Добрич е с основна дейност благотворителност. Клубът работи по няколко проекта на 

територията на област Добрич, сред които проект за профилактика на зрението при 3

деца и „Майките на Lions”;

• УСТМД – Добруджа – организира и провежда различни спортни и младежки дейности. Мисията на 

клубът е развитие на училищния спорт;

• СНЦ „Сдружение на писателите”

• Сдружение за развитие на деца

• СНЦ Добричко училищно настоятелство

• Клуб ПМГ – Добрич – участва в различни инициативи в образователната сфера;

•  Активна гражданска позиция демонстрират и някои 

− Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация;

− Камара на архитектите 

− Камара на инженерите в инвестиционното проектиране 

− Търговско-промишлена палата 

1.6.4. Обществен ред и сигурност

За обществения ред и сигурност на територията на града се грижат териториалните структури на 

Министерство на вътрешните 

града има две районни полицейски управления 

Статистиката за престъпленията на територията на област Добрич показва две основни тенденции в 

годините между 2005 и 2010. На първо място се наблюдава общо намаляване на регистрираните през 

годината престъпления, едновременно с това се забелязва и негативната тенденция за намалена 

разкриваемост на престъпленията.
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интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред местната власти и 

е сдружение, което фокусира своите дейности в образованието, защитата на 

и подкрепата на хора с увреждания; 

е с основна дейност благотворителност. Клубът работи по няколко проекта на 

територията на област Добрич, сред които проект за профилактика на зрението при 3

деца и „Майките на Lions”; 

организира и провежда различни спортни и младежки дейности. Мисията на 

клубът е развитие на училищния спорт; 

СНЦ „Сдружение на писателите” – с фокус върху дейностите в сферата на културата;

Сдружение за развитие на деца„Слънчице”; 

училищно настоятелство; 

участва в различни инициативи в образователната сфера;

Активна гражданска позиция демонстрират и някои браншови организации

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация; 

 – Добрич; 

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране – Добрич; 

промишлена палата – Добрич; 

Обществен ред и сигурност 

За обществения ред и сигурност на територията на града се грижат териториалните структури на 

Министерство на вътрешните работи, чрез своята областна дирекция – Добрич. На територията на 

града има две районни полицейски управления – Първо РПУ в ЦГЧ и Второ РПУ в ж.к. Балик.

Статистиката за престъпленията на територията на област Добрич показва две основни тенденции в 

е между 2005 и 2010. На първо място се наблюдава общо намаляване на регистрираните през 

годината престъпления, едновременно с това се забелязва и негативната тенденция за намалена 

разкриваемост на престъпленията. 
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интересите на хората с интелектуални затруднения и техните семейства пред местната власти и 

е сдружение, което фокусира своите дейности в образованието, защитата на 

е с основна дейност благотворителност. Клубът работи по няколко проекта на 

територията на област Добрич, сред които проект за профилактика на зрението при 3-6 годишни 

организира и провежда различни спортни и младежки дейности. Мисията на 

с фокус върху дейностите в сферата на културата; 

участва в различни инициативи в образователната сфера; 

браншови организации, сред които: 

За обществения ред и сигурност на територията на града се грижат териториалните структури на 

Добрич. На територията на 

Първо РПУ в ЦГЧ и Второ РПУ в ж.к. Балик. 

Статистиката за престъпленията на територията на област Добрич показва две основни тенденции в 

е между 2005 и 2010. На първо място се наблюдава общо намаляване на регистрираните през 

годината престъпления, едновременно с това се забелязва и негативната тенденция за намалена 
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фигура 3: Брой престъпления 

фигура 4: Разкриваемост – област Добрич

Източник: НСИ 

По отношение на конфликтните територии и ситуации, в процеса на анализа бяха идентифицирани две 

основни тенденции. От една страна гражданите на

зони в които се наблюдава концентрация на закононарушения и нарушения на обществения ред. 

Въпреки това, бяха идентифицирани две градски части, в които, би могло да се счита, че по отношение 

на честотата, конфликтните ситуации надвишават средните нива за града, а именно 

„Балик” - ж.к. „Иглика” - кв. „Изгрев” и ЦГЧ. По отношение на преобладаващия характер на 

закононарушенията, грабежи и хулигански прояви се наблюдават в целия град, докато нарушаван

на обществения ред и по-конкретно, концентрацията на шум е предимно характерна за ЦГЧ.

1.6.5. Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие

По отношение на разгледаните три сектора 

обществен ред и сигурност, могат да бъдат направени следни обобщения във връзка с 

идентифицирането на потенциални зони за въздействие в град Добрич:

• Изключително високата концентрация на административни структури на дв

администрации – община град Добрич и община Добричка, областна администрация и 

деконцентрирани структури на изпълнителната и съдебната власт на територията на ЦГЧ 
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престъпления – област Добрич  

 

област Добрич 

 

По отношение на конфликтните територии и ситуации, в процеса на анализа бяха идентифицирани две 

основни тенденции. От една страна гражданите на Добрич се затрудняват еднозначно да дефинират 

зони в които се наблюдава концентрация на закононарушения и нарушения на обществения ред. 

Въпреки това, бяха идентифицирани две градски части, в които, би могло да се счита, че по отношение 

иктните ситуации надвишават средните нива за града, а именно 

кв. „Изгрев” и ЦГЧ. По отношение на преобладаващия характер на 

закононарушенията, грабежи и хулигански прояви се наблюдават в целия град, докато нарушаван

конкретно, концентрацията на шум е предимно характерна за ЦГЧ.

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие 

По отношение на разгледаните три сектора – държавно управление, неправителствен сектор и 

обществен ред и сигурност, могат да бъдат направени следни обобщения във връзка с 

идентифицирането на потенциални зони за въздействие в град Добрич: 

Изключително високата концентрация на административни структури на дв

община град Добрич и община Добричка, областна администрация и 

деконцентрирани структури на изпълнителната и съдебната власт на територията на ЦГЧ 
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По отношение на конфликтните територии и ситуации, в процеса на анализа бяха идентифицирани две 

Добрич се затрудняват еднозначно да дефинират 

зони в които се наблюдава концентрация на закононарушения и нарушения на обществения ред. 

Въпреки това, бяха идентифицирани две градски части, в които, би могло да се счита, че по отношение 

иктните ситуации надвишават средните нива за града, а именно – районът ж.к. 

кв. „Изгрев” и ЦГЧ. По отношение на преобладаващия характер на 

закононарушенията, грабежи и хулигански прояви се наблюдават в целия град, докато нарушаването 

конкретно, концентрацията на шум е предимно характерна за ЦГЧ. 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходящи за 

управление, неправителствен сектор и 

обществен ред и сигурност, могат да бъдат направени следни обобщения във връзка с 

Изключително високата концентрация на административни структури на две общински 

община град Добрич и община Добричка, областна администрация и 

деконцентрирани структури на изпълнителната и съдебната власт на територията на ЦГЧ 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

обуславят територията като потенциална зона на въздействие с висока концентрация н

публични функции; 

• Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

обществения живот в града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк 

„Св. Георги”; 

• НПО определят като територии със социален хар

интервенции, и в които техните структури са много активни р

„Изгрев”; 

• Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

потвърждават посочените до тук зони, о

„Балик”, ж.к. „Иглика” и кв. „Изгрев”.

1.7. Околна среда 

1.7.1. Атмосферен въздух

Общината има приета, реализирана  и впоследствие актуализира програма за намаляване нивата на 

атмосферните замърсителите и достигане на

план за действие с мерки за изпълнение от 2009 г. до 2014 г.

Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO

аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен 

диоксид (последния главно през зимния период). Останалите са в нормите. 

Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови части

концентрации през последните 2 отчетни години са регистрирани през месеците януари, ноември и 

декември. През топлата част от годината (май

Като цяло анализът очертава низходяща тенденци

през 2010 година спрямо предходната 2009г. Това се наблюдава в занижените стойностите на 

измерените СДК, както и по-

резултат е постигнат в резул

подобряване качеството на въздуха. Независимо от понижението на СДК на ФПЧ

нормата са значителни и резултатите показват, че не е достигната необходимата степен на редуциране 

на този замърсител.  

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през годините е 

свързана най-вече с емисиите на SO

на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази сезонна  динамика е най

характерна за централния градски фонов пункт. 

Обратната зависимост в замърсяването на атмосферния въздух  и по

летния период в сравнение със зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и 

емисиите на SO2 най-вече от леко

транспортно-ориентирания пункт „КАТ” и в ра

разсейването на SO2 в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, а 
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обуславят територията като потенциална зона на въздействие с висока концентрация н

Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

обществения живот в града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк 

НПО определят като територии със социален характер, в които има голяма необходимост от 

интервенции, и в които техните структури са много активни р-н „Балик 

Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

потвърждават посочените до тук зони, определяйки като проблемни териториите на ЦГЧ, ж.к. 

„Балик”, ж.к. „Иглика” и кв. „Изгрев”. 

Атмосферен въздух 

Общината има приета, реализирана  и впоследствие актуализира програма за намаляване нивата на 

атмосферните замърсителите и достигане на установените норми за вредни вещества, включваща 

план за действие с мерки за изпълнение от 2009 г. до 2014 г. 

Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NO

аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен 

диоксид (последния главно през зимния период). Останалите са в нормите. 

значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови части

концентрации през последните 2 отчетни години са регистрирани през месеците януари, ноември и 

декември. През топлата част от годината (май-август) СДК не превишават праговата стойност за СДН. 

Като цяло анализът очертава низходяща тенденция в замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ

през 2010 година спрямо предходната 2009г. Това се наблюдава в занижените стойностите на 

-малкия брой дни, в които е регистрирано превишение на СДН. Този 

резултат е постигнат в резултат на предприетите и изпълнени към настоящият момент мерки за 

подобряване качеството на въздуха. Независимо от понижението на СДК на ФПЧ

нормата са значителни и резултатите показват, че не е достигната необходимата степен на редуциране 

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през годините е 

вече с емисиите на SO2 от местните отоплителни котли и битовото отопление в резултат 

на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази сезонна  динамика е най

характерна за централния градски фонов пункт.  

Обратната зависимост в замърсяването на атмосферния въздух  и по-високи 

летния период в сравнение със зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и 

вече от леко- и тежкотоварните автомобили с дизелови двигатели в района на 

ориентирания пункт „КАТ” и в района на пункт „Отец Паисий” до кооперативния пазар. За 

в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, а 
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обуславят територията като потенциална зона на въздействие с висока концентрация на 

Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

обществения живот в града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк 

актер, в които има голяма необходимост от 

н „Балик – Йовково” и кв. 

Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

пределяйки като проблемни териториите на ЦГЧ, ж.к. 

Общината има приета, реализирана  и впоследствие актуализира програма за намаляване нивата на 

установените норми за вредни вещества, включваща 

), азотни оксиди (NOx), оловни 

аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при показателите прах и серен 

диоксид (последния главно през зимния период). Останалите са в нормите.  

значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. Най-високите 

концентрации през последните 2 отчетни години са регистрирани през месеците януари, ноември и 

август) СДК не превишават праговата стойност за СДН.  

я в замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 

през 2010 година спрямо предходната 2009г. Това се наблюдава в занижените стойностите на 

малкия брой дни, в които е регистрирано превишение на СДН. Този 

тат на предприетите и изпълнени към настоящият момент мерки за 

подобряване качеството на въздуха. Независимо от понижението на СДК на ФПЧ10, отклоненията от 

нормата са значителни и резултатите показват, че не е достигната необходимата степен на редуциране 

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през годините е 

телни котли и битовото отопление в резултат 

на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази сезонна  динамика е най-

високи концентрации на SO2 през 

летния период в сравнение със зимния период се дължат на интензивния автомобилен транспорт и 

и тежкотоварните автомобили с дизелови двигатели в района на 

йона на пункт „Отец Паисий” до кооперативния пазар. За 

в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, а 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

това спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на 

пешеходците. 

В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, емитиращи 

вредни вещества във въздушния басейн.

Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 2,8 пъти определената 

норма за 2009 година и 2,6 пъти за

над ПС на СДН. От данните се вижда, че за 2009г всички регистрирани превишения на СДН са 

регистрирани през отоплителния сезон октомври 

Подобна е картината и за 2010г, когато от всички регистрирани 93 превишения, само 6 са извън 

отоплителния сезон. За 2010г се наблюдава лек спад в броя на превишаванията сравнен с 2009г., но 

остава значително над допустимия брой от 35 за една календарна година. Прав

завишаването на дните с превишения през летния период

Анализът на данните от по-дълъг период 

запазване в нивата на замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ

Замърсяването е главно от горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за 

отопление от населението. Регистрираните превишения и съвпадението на най

среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това. 

Към замърсяване на въздуха от битовото отопление се наслагват и емисиите на ФПЧ

автомобилния транспорт, предвид на това, че АИС попада под частичното влияние на автотранспорта 

в близост до него улиците са с интензивен автомобилен трафик. 

Промишлеността на Добрич е предс

няколко източника на емисии от ФПЧ

на фирма “Савимекс” ЕООД, завода на “Бряст

промишлена зона, което създава предпоставки за локално замърсяване. Те формират общо емисии от 

около 68 т/год., представляващо 75% от всички емисии на ФПЧ

През периода май-октомври се наблюдават устойчиво по

регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че формирането им се дължи на 

транспорта и на строително-ремонтни работи по сградния фонд и инфрастуктурни обекти. 

1.7.2. Води 

През територията на град Добрич преминава първоначално в изто

посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Суха река е и приемник на отпадните 

води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а 

след него – ІІІ категория. Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след 

гр. Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предпр

които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта 

(основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството).
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това спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на 

В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, емитиращи 

вредни вещества във въздушния басейн. 

Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 2,8 пъти определената 

норма за 2009 година и 2,6 пъти за 2010 година.  През 2009 година са регистрирани общо 99 броя СДК 

над ПС на СДН. От данните се вижда, че за 2009г всички регистрирани превишения на СДН са 

регистрирани през отоплителния сезон октомври – април и нито едно през неотоплителния сезон. 

картината и за 2010г, когато от всички регистрирани 93 превишения, само 6 са извън 

отоплителния сезон. За 2010г се наблюдава лек спад в броя на превишаванията сравнен с 2009г., но 

остава значително над допустимия брой от 35 за една календарна година. Прав

завишаването на дните с превишения през летния период 

дълъг период – 2003-2010г, показва че тенденцията е за относително 

запазване в нивата на замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10. 

т горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за 

отопление от населението. Регистрираните превишения и съвпадението на най

среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това. 

духа от битовото отопление се наслагват и емисиите на ФПЧ

автомобилния транспорт, предвид на това, че АИС попада под частичното влияние на автотранспорта 

в близост до него улиците са с интензивен автомобилен трафик.  

Промишлеността на Добрич е представена от 17 фирми, на територията на които има един или 

няколко източника на емисии от ФПЧ10. “Голяма Добруджанска мелница” ЕООД, мелничен комплекс 

на фирма “Савимекс” ЕООД, завода на “Бряст-Д”АД за производство на мебели. Северната 

създава предпоставки за локално замърсяване. Те формират общо емисии от 

около 68 т/год., представляващо 75% от всички емисии на ФПЧ10, генерирани от промишлеността

октомври се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на ФПЧ

регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че формирането им се дължи на 

ремонтни работи по сградния фонд и инфрастуктурни обекти. 

През територията на град Добрич преминава първоначално в източна посока, а след това в северна 

посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Суха река е и приемник на отпадните 

води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а 

Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след 

гр. Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предпр

които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта 

(основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството).
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това спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на 

В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, емитиращи 

Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 2,8 пъти определената 

2010 година.  През 2009 година са регистрирани общо 99 броя СДК 

над ПС на СДН. От данните се вижда, че за 2009г всички регистрирани превишения на СДН са 

април и нито едно през неотоплителния сезон. 

картината и за 2010г, когато от всички регистрирани 93 превишения, само 6 са извън 

отоплителния сезон. За 2010г се наблюдава лек спад в броя на превишаванията сравнен с 2009г., но 

остава значително над допустимия брой от 35 за една календарна година. Прави впечатление обаче 

2010г, показва че тенденцията е за относително 

т горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за 

отопление от населението. Регистрираните превишения и съвпадението на най-високите 

среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това.  

духа от битовото отопление се наслагват и емисиите на ФПЧ10 от 

автомобилния транспорт, предвид на това, че АИС попада под частичното влияние на автотранспорта - 

тавена от 17 фирми, на територията на които има един или 

“Голяма Добруджанска мелница” ЕООД, мелничен комплекс 

Д”АД за производство на мебели. Северната 

създава предпоставки за локално замърсяване. Те формират общо емисии от 

, генерирани от промишлеността 

ниски стойности на ФПЧ10, като се 

регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че формирането им се дължи на 

ремонтни работи по сградния фонд и инфрастуктурни обекти.  

чна посока, а след това в северна 

посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Суха река е и приемник на отпадните 

води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а 

Качеството на водата през последните години в мониторинговата точка след 

гр. Добрич съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има предприятия, 

които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, транспорта 

(основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност (основно животновъдството). 
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1.7.3. Шум 

На територията на града има над 20 пункта на измерване, като

интензивно движение, 3 пункта в райони, в близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) 

и 9  в жилищни райони. 

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За 

него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни 

артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия з

на този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно 

през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, 

улиците са по-тесни, сградите са с по

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция за стабилизиране 

около 64-68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на средата за обитаване.

Най-неблагоприятните (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, 

обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 

институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в 

промишлени зони, но с влияние само върху работещите там. С по

отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най

(градските паркове). 

1.7.4. Почви 

Развитието на промишлени д

животновъдството са източници за замърсяване на почвите в района. 

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ натрупването на 

тежки метали в повърхностните почвен

магистрали, булеварди и натоварени улици. 

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в периода 1990

От тогава насам заводът е подобрил значително техн

изходящите потоци – въздух и води, вследствие на което са намалени значително и емисиите влияещи 

на статуса на почвите. 

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото съдържание на олово з

Добрич варира от 15-20 mg/kg,  като измерените през 90

от завод “Старт” варират от 201 до 940 mg/kg.

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  замърсяването на почвите с 

тежки метали е под регламентираните норми 

промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Нивото на олово в почвите в района 

на РИОКОЗ и болницата е 231 mg/kg, което е 2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Х

оценка от 2002 г. /след направено сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до 

други натоварени транспортни възли/, допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни 

от транспортното замърсяване. Отстоянието на мяс

като мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, установени при 

опробването през 90-91 г. Поради ниската самопречиствателна способност на почвите към тежките 
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07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

На територията на града има над 20 пункта на измерване, като повечето от тях са в районите с 

интензивно движение, 3 пункта в райони, в близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) 

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За 

него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни 

артерии на града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието 

висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно 

през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, 

е са с по-висока гъстота, залесяването е по-рехаво. 

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция за стабилизиране 

68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на средата за обитаване.

ите (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, 

обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 

институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в 

промишлени зони, но с влияние само върху работещите там. С по-ниски нива на шум се характеризират 

отдалечените от центъра жилищни квартали, а  най-благоприятни са зоните за организиран отдих 

Развитието на промишлени дейности в района на Добрич, интензивното селско стопанство и 

животновъдството са източници за замърсяване на почвите в района.  

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ натрупването на 

тежки метали в повърхностните почвени слоеве в близост до натоварени транспортни потоци 

магистрали, булеварди и натоварени улици.  

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в периода 1990

От тогава насам заводът е подобрил значително технологичните си процеси и пречистването на 

въздух и води, вследствие на което са намалени значително и емисиите влияещи 

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото съдържание на олово з

20 mg/kg,  като измерените през 90-91г съдържания на олово в почвите повлияни 

от завод “Старт” варират от 201 до 940 mg/kg. 

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  замърсяването на почвите с 

под регламентираните норми – ПДК, с изключение на данните взети от Западната 

промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Нивото на олово в почвите в района 

на РИОКОЗ и болницата е 231 mg/kg, което е 2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Х

оценка от 2002 г. /след направено сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до 

други натоварени транспортни възли/, допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни 

от транспортното замърсяване. Отстоянието на мястото на пробване от завод “Старт” е ~ 560

като мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, установени при 

91 г. Поради ниската самопречиствателна способност на почвите към тежките 
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повечето от тях са в районите с 

интензивно движение, 3 пункта в райони, в близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) 

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от транспортния поток шум. За 

него е характерна флуктуалност, периодичност, променлива интензивност. Системата от транспортни 

асилват или намаляват влиянието 

висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, основно 

през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните транспортни потоци, 

рехаво.  

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция за стабилизиране 

68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на средата за обитаване. 

ите (рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, 

обхваната от вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 

институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в обособените 

ниски нива на шум се характеризират 

благоприятни са зоните за организиран отдих 

ейности в района на Добрич, интензивното селско стопанство и 

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ натрупването на 

и слоеве в близост до натоварени транспортни потоци – градски 

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в периода 1990-1991г. 

ологичните си процеси и пречистването на 

въздух и води, вследствие на което са намалени значително и емисиите влияещи 

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото съдържание на олово за 

91г съдържания на олово в почвите повлияни 

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  замърсяването на почвите с 

ПДК, с изключение на данните взети от Западната 

промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Нивото на олово в почвите в района 

на РИОКОЗ и болницата е 231 mg/kg, което е 2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Хигиенната 

оценка от 2002 г. /след направено сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до 

други натоварени транспортни възли/, допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни 

тото на пробване от завод “Старт” е ~ 560-600 m, 

като мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, установени при 

91 г. Поради ниската самопречиствателна способност на почвите към тежките 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

метали и по-специално към оловото, считаме, че изводът направен в хигиенната оценка е резонен, като 

установените наднормени концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари 

замърсявания.  

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки

нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно замърсяване на почвите с 

олово и цинк /пробите показват стойности над фоновите за страната/, като това влияние се дължи най

вече на автомобилния транспорт. 

Преовлажняване 

Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, предимно по 

руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”.  Временните и локални заблатявания 

се дължат на високите подпочвени води в района 

които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ оттока на водите. Терените със 

заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са предимно частни земеделски земи, 

ползвани за отглеждане на зеленчуци и култур

Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни 

благоустройствени мероприятия насочени към 

изграден отводнителен канал и озеленяване на тер

Ерозия 

Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в южната част 

на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. Ерозията не е видима, като 

на някои места е изнесена малка част от хоризонт А.

В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при 

поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното полевъдство. 

Изграждането на защитни пояси

ограничаване на ветровата ерозия.

Изводи относно състоянието на почвената покривка:

• Замърсяването на почвите в община Добрич над нормите с олово следва лентовидно /5

натоварените транспортни потоци /с над 6000х еквивалентни мотоеденици дневно/; в периметър 

до 500-600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, северна, южна и югоизточна посока;

• Замърсени над нормите с олово са почвите в жилищни райони разположени в ареала на 

замърсяване на завод “Старт”, като измерените стойности по улиците “Ив.Вазов”, “Шипка, “Кирил и 

Методий, “Кр. Договор”, “П. Атанасов” и “Катюша”, поддържат нива на замърсяване от 1.8 до 6.3 

пъти над ПДК. Отглеждането на кореноплодни /картофи, моркови и др/

зеленчуци, в дворните градини на замърсените райони е опасно за здравето на хората, поради 

миграцията на оловото в хранителната верига.

• Замърсяването на почвите по протежение на натоварените транспортни потоци е предимно в 

зелени площи с висока роля на блокиране миграцията на оловото от съществуващата трайна 

декоративна растителност. Добре озеленените ивици блокират и допълнителната миграция на 

оловото заедно с фините прахови частици в периоди с вятър.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

лно към оловото, считаме, че изводът направен в хигиенната оценка е резонен, като 

установените наднормени концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари 

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки

нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно замърсяване на почвите с 

олово и цинк /пробите показват стойности над фоновите за страната/, като това влияние се дължи най

вече на автомобилния транспорт.  

Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, предимно по 

руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”.  Временните и локални заблатявания 

се дължат на високите подпочвени води в района – до 3 m и глинестият характер на материалите,  

които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ оттока на водите. Терените със 

заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са предимно частни земеделски земи, 

ползвани за отглеждане на зеленчуци и култури и обхващат площ ~80 dka. 

Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни 

благоустройствени мероприятия насочени към – отводняване на терените чрез дрениране на водите в 

изграден отводнителен канал и озеленяване на териториите с високи подпочвени води. 

Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в южната част 

на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. Ерозията не е видима, като 

е изнесена малка част от хоризонт А. 

В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при 

поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното полевъдство. 

Изграждането на защитни пояси, ограничаването на пашата на животни в тях, могат да спомогнат за 

ограничаване на ветровата ерозия. 

Изводи относно състоянието на почвената покривка: 

Замърсяването на почвите в община Добрич над нормите с олово следва лентовидно /5

спортни потоци /с над 6000х еквивалентни мотоеденици дневно/; в периметър 

600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, северна, южна и югоизточна посока;

Замърсени над нормите с олово са почвите в жилищни райони разположени в ареала на 

замърсяване на завод “Старт”, като измерените стойности по улиците “Ив.Вазов”, “Шипка, “Кирил и 

Методий, “Кр. Договор”, “П. Атанасов” и “Катюша”, поддържат нива на замърсяване от 1.8 до 6.3 

пъти над ПДК. Отглеждането на кореноплодни /картофи, моркови и др/

зеленчуци, в дворните градини на замърсените райони е опасно за здравето на хората, поради 

миграцията на оловото в хранителната верига. 

Замърсяването на почвите по протежение на натоварените транспортни потоци е предимно в 

с висока роля на блокиране миграцията на оловото от съществуващата трайна 

декоративна растителност. Добре озеленените ивици блокират и допълнителната миграция на 

оловото заедно с фините прахови частици в периоди с вятър. 
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лно към оловото, считаме, че изводът направен в хигиенната оценка е резонен, като 

установените наднормени концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари 

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки метали да е под 

нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно замърсяване на почвите с 

олово и цинк /пробите показват стойности над фоновите за страната/, като това влияние се дължи най-

Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, предимно по 

руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”.  Временните и локални заблатявания 

тият характер на материалите,  

които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ оттока на водите. Терените със 

заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са предимно частни земеделски земи, 

Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са свързани с възможни 

отводняване на терените чрез дрениране на водите в 

иториите с високи подпочвени води.  

Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в южната част 

на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. Ерозията не е видима, като 

В откритите земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при 

поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното полевъдство. 

, ограничаването на пашата на животни в тях, могат да спомогнат за 

Замърсяването на почвите в община Добрич над нормите с олово следва лентовидно /5-20 m/ 

спортни потоци /с над 6000х еквивалентни мотоеденици дневно/; в периметър 

600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, северна, южна и югоизточна посока; 

Замърсени над нормите с олово са почвите в жилищни райони разположени в ареала на 

замърсяване на завод “Старт”, като измерените стойности по улиците “Ив.Вазов”, “Шипка, “Кирил и 

Методий, “Кр. Договор”, “П. Атанасов” и “Катюша”, поддържат нива на замърсяване от 1.8 до 6.3 

пъти над ПДК. Отглеждането на кореноплодни /картофи, моркови и др/  и повечето видове 

зеленчуци, в дворните градини на замърсените райони е опасно за здравето на хората, поради 

Замърсяването на почвите по протежение на натоварените транспортни потоци е предимно в 

с висока роля на блокиране миграцията на оловото от съществуващата трайна 

декоративна растителност. Добре озеленените ивици блокират и допълнителната миграция на 
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• Замърсяването на земеделски земи в 

като след 300 m е в границите на ПДК. В тези земи е препоръчително отглеждането на зърнени 

култури, които акумулират нищожни количества от метала в семената си.

• Замърсяването на почвите от инфилтр

около източника, при висока самопречистваща способност на почвата и попадащо предимно в 

рамките на производствените площадки, в обществени зелени площи и зелени защитни пояси. 

• Липсват значителни замъ

отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е нищожно 

при висока самопречиствателна способност на почвата.

• В местата с високи подпочвени води, съществува те

засоляване на почвите.  

1.7.5. Отпадъци 

На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. 

Техния обем е около 40 000 т./годишно или около 439 кг./жител. Нормата на натрупване 

около средната за страната, но е двойно по

събиране и третиране на отпадъците е от особено значение за намаляване замърсяването на околната 

среда и повишаване качеството на живот в гр. Добр

Част от генерираните отпадъците се депонират на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан. То е 

реконструирано през 2009 г., с което значително се повишават техническите и технологични 

показатели на депото, намаляващи натиска върху околната среда и увели

отпадъците от община Добрич в него се депонират и ТБО на общините Добричка и Крушари. 

Ускорената индустриализация на гр. Добрич през 70

производствени зони с многоотраслова специализация в следствие, на което депонираните и 

отделяните в момента отпадъци също имат разнообразен характер. 

Промяната на модела на управление на страната през 1989 г.  и ориентирането й към пазарна 

икономика силно редуцират производствените дейности, което има благоприятно влияние върху 

околната среда, изразено чрез количеството генерирани промишлени отпадъци. Допълните

днешно време немалка част от тях могат да бъдат рециклирани и се предават за последващо 

третиране на специализираните за това предприятия.

Последните години, на световна икономическа криза и произтичащия от това спад в строителството, се 

намали обема на строителните отпадъци както в цялата страна, така и в гр. Добрич. 

Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони, 

определени със заповед на кмета. 

отдадени на концесия и се изпълняват от “А.С.А България” ЕООД.

Към момента общината е водещ партньор в изграждането на регионално депо за ТБО в с.Стожер, част 

от проекта „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. То 

трябва да бъде завършено до 2015 г. и  да спомогне за по

този начин се избегнат потенциални екологични нарушения и рискове за околната среда вследствие 

експлоатацията на съществуващите вече депа за отпадъци. 
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Замърсяването на земеделски земи в западна посока /наветрената страна на завод “Старт” варира, 

като след 300 m е в границите на ПДК. В тези земи е препоръчително отглеждането на зърнени 

култури, които акумулират нищожни количества от метала в семената си.

Замърсяването на почвите от инфилтрация на замърсени води е локално, в ограничен периметър 

около източника, при висока самопречистваща способност на почвата и попадащо предимно в 

рамките на производствените площадки, в обществени зелени площи и зелени защитни пояси. 

Липсват значителни замърсявания на почвите в общината от депониране на твърди битови 

отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е нищожно 

при висока самопречиствателна способност на почвата. 

В местата с високи подпочвени води, съществува тенденция /естествен процес/ за вкиселяване и 

На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. 

000 т./годишно или около 439 кг./жител. Нормата на натрупване 

около средната за страната, но е двойно по-голяма от тази в развитите страни. Затова правилното 

събиране и третиране на отпадъците е от особено значение за намаляване замърсяването на околната 

среда и повишаване качеството на живот в гр. Добрич. 

Част от генерираните отпадъците се депонират на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан. То е 

реконструирано през 2009 г., с което значително се повишават техническите и технологични 

показатели на депото, намаляващи натиска върху околната среда и увеличаващи капацитета му. Освен 

отпадъците от община Добрич в него се депонират и ТБО на общините Добричка и Крушари. 

Ускорената индустриализация на гр. Добрич през 70-те и 80-те години на миналия век са формирали 

производствени зони с многоотраслова специализация в следствие, на което депонираните и 

отделяните в момента отпадъци също имат разнообразен характер.  

а на модела на управление на страната през 1989 г.  и ориентирането й към пазарна 

икономика силно редуцират производствените дейности, което има благоприятно влияние върху 

околната среда, изразено чрез количеството генерирани промишлени отпадъци. Допълните

днешно време немалка част от тях могат да бъдат рециклирани и се предават за последващо 

третиране на специализираните за това предприятия. 

Последните години, на световна икономическа криза и произтичащия от това спад в строителството, се 

а на строителните отпадъци както в цялата страна, така и в гр. Добрич. 

Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони, 

определени със заповед на кмета. От март 2000 год. дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са

отдадени на концесия и се изпълняват от “А.С.А България” ЕООД. 

Към момента общината е водещ партньор в изграждането на регионално депо за ТБО в с.Стожер, част 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. То 

ябва да бъде завършено до 2015 г. и  да спомогне за по-доброто управление на отпадъците, като по 

този начин се избегнат потенциални екологични нарушения и рискове за околната среда вследствие 

експлоатацията на съществуващите вече депа за отпадъци.  
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тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

61/555 

западна посока /наветрената страна на завод “Старт” варира, 

като след 300 m е в границите на ПДК. В тези земи е препоръчително отглеждането на зърнени 

култури, които акумулират нищожни количества от метала в семената си. 

ация на замърсени води е локално, в ограничен периметър 

около източника, при висока самопречистваща способност на почвата и попадащо предимно в 

рамките на производствените площадки, в обществени зелени площи и зелени защитни пояси.  

рсявания на почвите в общината от депониране на твърди битови 

отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с ТБО е нищожно 

нденция /естествен процес/ за вкиселяване и 

На територията на общината се генерират битови, строителни, производствени и опасни отпадъци. 

000 т./годишно или около 439 кг./жител. Нормата на натрупване на отпадъци е 

голяма от тази в развитите страни. Затова правилното 

събиране и третиране на отпадъците е от особено значение за намаляване замърсяването на околната 

Част от генерираните отпадъците се депонират на депото за неопасни отпадъци в с. Богдан. То е 

реконструирано през 2009 г., с което значително се повишават техническите и технологични 

чаващи капацитета му. Освен 

отпадъците от община Добрич в него се депонират и ТБО на общините Добричка и Крушари.  

те години на миналия век са формирали 

производствени зони с многоотраслова специализация в следствие, на което депонираните и 

а на модела на управление на страната през 1989 г.  и ориентирането й към пазарна 

икономика силно редуцират производствените дейности, което има благоприятно влияние върху 

околната среда, изразено чрез количеството генерирани промишлени отпадъци. Допълнително, в 

днешно време немалка част от тях могат да бъдат рециклирани и се предават за последващо 

Последните години, на световна икономическа криза и произтичащия от това спад в строителството, се 

а на строителните отпадъци както в цялата страна, така и в гр. Добрич.  

Сметосъбирането на територията на общината се извършва организирано ежедневно по райони, 

От март 2000 год. дейностите сметосъбиране и сметоизвозване са 

Към момента общината е водещ партньор в изграждането на регионално депо за ТБО в с.Стожер, част 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“. То 

доброто управление на отпадъците, като по 

този начин се избегнат потенциални екологични нарушения и рискове за околната среда вследствие 
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В следващите години е предвидено изграждане на регионално депо за ТБО Стожер, част от проекта 

„Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, в партньорство с 

общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Круша

ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, третиране на строителни и 

едрогабаритни отпадъци, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. С 

реализацията на проекта следва да се решат пр

1.7.6. Зелена система и НЕМ

Зелена система. 

Град Добрич има добре развита зелена система:

Обществени паркове и градини.

681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията и  Лесопарк “Гаази 

баба” – с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 94,1% от територията. 

Крайградските паркове обезпечават   

обитател. 

Съществува предложение за изграждането на два нови екопарка 

площ 3440 dka, а вторият – “Минково” е разположен вър

от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини. 

Градските паркове. Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна 

ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Съществуваща обезпеченост е 6,4 m

обитател при проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  

предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил изключително 

важните екологични нужди на града 

промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено доизграждане на

поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен екологичен принос. Общата му 

проекта площ е 1117 dka, съществуваща обезпеченост  

Районни паркове. Районните паркове в зелената система на Добрич са из

за изграждане: Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka, Районен парк “Рилци”, разположен на 

площ от 85,5 dka,  Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka,. Районният парк “Перлата”, 

разположен на площ от 75 dka. Проектна об

обитател. 

Специализирани зелени площи.

обща площ: градска територия 

крайградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените цифри, е изградения 

Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента на изграденост е ~90%, при 

заетост на територията от дълготрайна декоративна растите

Санитарно-защитно озеленяване

северозападния край на града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана 

са те да нарастнат до 188 dka. Зеленина по протежение на р

dka и  Санитарно-защитни пояси 
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ащите години е предвидено изграждане на регионално депо за ТБО Стожер, част от проекта 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, в партньорство с 

общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Круша

ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, третиране на строителни и 

едрогабаритни отпадъци, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. С 

реализацията на проекта следва да се решат проблемите с поддръжката на чистотата на Добрич.

Зелена система и НЕМ 

Град Добрич има добре развита зелена система: 

Обществени паркове и градини. Град  Добрич притежава 2 лесопарка – “Дъбовете” 

681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията и  Лесопарк “Гаази 

с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 94,1% от територията. 

Крайградските паркове обезпечават   - 35,5 m2 на обитател при проектна обезпеченост 

Съществува предложение за изграждането на два нови екопарка – “Чорчолийките” и “Минково” с обща 

“Минково” е разположен върху терени със съществуваща растителност ~50% 

от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини. 

Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна 

ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Съществуваща обезпеченост е 6,4 m

обитател при проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  

предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил изключително 

важните екологични нужди на града - да играе роля на зелен клин /буфер/ между северната 

промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено доизграждане на

поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен екологичен принос. Общата му 

проекта площ е 1117 dka, съществуваща обезпеченост  - 6,4 m2 на обитател. 

Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в проект.Предвидени са 

за изграждане: Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka, Районен парк “Рилци”, разположен на 

площ от 85,5 dka,  Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka,. Районният парк “Перлата”, 

разположен на площ от 75 dka. Проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  

Специализирани зелени площи.  Община Добрич са определени 16 бр. специализирани паркове с 

обща площ: градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени 

айградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените цифри, е изградения 

Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента на изграденост е ~90%, при 

заетост на територията от дълготрайна декоративна растителност – 80%. 

защитно озеленяване. Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от 

северозападния край на града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана 

Зеленина по протежение на р.Добричка -  96 dka; 

защитни пояси – 397 dka. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

62/555 

ащите години е предвидено изграждане на регионално депо за ТБО Стожер, част от проекта 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“, в партньорство с 

общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево. То 

ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за компостиране, третиране на строителни и 

едрогабаритни отпадъци, както и склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. С 

облемите с поддръжката на чистотата на Добрич. 

“Дъбовете” – с обща площ 4 

681 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията и  Лесопарк “Гаази 

с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с насаждения заемащи 94,1% от територията. 

на обитател при проектна обезпеченост – 76,5 m2 на 

“Чорчолийките” и “Минково” с обща 

ху терени със съществуваща растителност ~50% 

от обема на проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини.  

Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от възрастна 

ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Съществуваща обезпеченост е 6,4 m2 на 

обитател при проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  – 8,4 m2 на обитател Има 

предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би обезпечил изключително 

да играе роля на зелен клин /буфер/ между северната 

промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено доизграждане на зеления меандър по 

поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава значителен екологичен принос. Общата му 

 

цяло в проект.Предвидени са 

за изграждане: Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka, Районен парк “Рилци”, разположен на 

площ от 85,5 dka,  Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka,. Районният парк “Перлата”, 

езпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –3,2 m2 на 

Община Добрич са определени 16 бр. специализирани паркове с 

140 dka, като до този момент се считат за изградени - общо 28 dka; 

айградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka. Отделно от посочените цифри, е изградения 

Център за защита на природата и животните на площ 178 dka, като степента на изграденост е ~90%, при 

са разположени в северния и част от 

северозападния край на града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана 

96 dka;  Дерета и оврази -  253 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Транспортното озеленяване.

dka, като съществуващата в момента е 7.5 m

Национална екологичн

Защитени територии. На територията на община Добрич няма разположени защитени територии. 

Най-близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности 

Орлова могила и Сухата река.  

Защитена местност „Орлова м

819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва останки от 

степни гори в Южна Добруджа и находище на божур. 

Защитена местност „Суха река” се намира в Се

Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от 

Добруджанското плато. 

Тя е обявена е със Заповед № РД

ландшафт, включващ забележителни скални образувания 

приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на 

възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и р

устойчив туризъм. Местността е с обща площ 23

Защитени зони. Най- близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са : по Директивите за хабитатите и 

птиците - ЗЗ Суха река с код BG 0000107 на най

хабитатите – на  около 18 км. 

1.7.7. Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие

В съответствие с извършения анализ, територията на гр.Добрич може да се подели на две основни 

зони: зона с неблагоприятни екологически условия и зона с благоприятни екологически условия.

А.    Зона с неблагоприятни екологически условия. Към тази зона се отнасят:

• Двете промишлени зони и прилежащите им територии. Тук водещи негативни фактори са шума, 

замърсяването на въздуха, водите и почвите;

• Района около з-д „Старт”. Водещ фактор е замърсяването на почвите с олово и макар и силно 

редуцирано - замърсяването на атмосферния въздух. Района се ограничава на запад до 300м от 

завода, а на север, изток и юг 

• Централна градска част. Този район е подложен на шумово и атмосферно замърсяване от 

интензивния автотранспорт. В отделни участъци обаче, негативното въздействие е силно 

ограничено. 

Б. Зона с благоприятни екологически
Може да се подели на : 

• Жилищни квартали; 

• Зелена система развита извън жилищните квартали.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Транспортното озеленяване. Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 1236 

dka, като съществуващата в момента е 7.5 m2 на жител. 

Национална екологична мрежа /НЕМ/ 

На територията на община Добрич няма разположени защитени територии. 

близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности 

 

Защитена местност „Орлова могила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със 

819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва останки от 

степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.  

Защитена местност „Суха река” се намира в Североизточна България, като част от нея попада и в 

Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от 

Тя е обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с характер

ландшафт, включващ забележителни скални образувания – местообитания на защитени и 

приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на 

възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и р

устойчив туризъм. Местността е с обща площ 23 079, 176 dka. 

близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са : по Директивите за хабитатите и 

ЗЗ Суха река с код BG 0000107 на най-близко отстояние 4 км и ЗЗ Чаиря по Директ

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие 

В съответствие с извършения анализ, територията на гр.Добрич може да се подели на две основни 

зона с неблагоприятни екологически условия и зона с благоприятни екологически условия.

А.    Зона с неблагоприятни екологически условия. Към тази зона се отнасят:

Двете промишлени зони и прилежащите им територии. Тук водещи негативни фактори са шума, 

сяването на въздуха, водите и почвите; 

д „Старт”. Водещ фактор е замърсяването на почвите с олово и макар и силно 

замърсяването на атмосферния въздух. Района се ограничава на запад до 300м от 

завода, а на север, изток и юг – до 550-600 м; 

Централна градска част. Този район е подложен на шумово и атмосферно замърсяване от 

интензивния автотранспорт. В отделни участъци обаче, негативното въздействие е силно 

екологически условия. Обхваща цялата останала градска територия. 

Зелена система развита извън жилищните квартали. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

63/555 

Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 1236 

На територията на община Добрич няма разположени защитени територии. 

близко разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности 

огила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със Заповед № РД-

819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва останки от 

вероизточна България, като част от нея попада и в 

Румъния, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската равнина и е суходолие от 

538/12.07.2007г., с цел опазване на територия с характерен 

местообитания на защитени и 

приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими растителни видове, предоставяне на 

възможност за научни изследвания, образователна дейност, екологичен мониторинг и развитие на 

близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са : по Директивите за хабитатите и 

близко отстояние 4 км и ЗЗ Чаиря по Директивата за 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходящи за 

В съответствие с извършения анализ, територията на гр.Добрич може да се подели на две основни 

зона с неблагоприятни екологически условия и зона с благоприятни екологически условия. 

А.    Зона с неблагоприятни екологически условия. Към тази зона се отнасят: 

Двете промишлени зони и прилежащите им територии. Тук водещи негативни фактори са шума, 

д „Старт”. Водещ фактор е замърсяването на почвите с олово и макар и силно 

замърсяването на атмосферния въздух. Района се ограничава на запад до 300м от 

Централна градска част. Този район е подложен на шумово и атмосферно замърсяване от 

интензивния автотранспорт. В отделни участъци обаче, негативното въздействие е силно 

нала градска територия. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.8. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда.

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012

категорията на вторичните полюси за развитие, /в оценката, направена в НСРР 2012

„определените за България полюси на развитие са твърде широко представени и отразяват не толкова 

съществуващо, налично състояние и развитие, а по

според йерархичната система на градовете

фигура 5: Полюси и оси на развитие

Източник: НСРР 2012-2022 г. 

Град Добрич е формирал зона на  активно вли

Добричка, , Генерал Тошево и Крушари.

В градът има ясно  дефинирана 

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих. 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда.

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012

категорията на вторичните полюси за развитие, /в оценката, направена в НСРР 2012

„определените за България полюси на развитие са твърде широко представени и отразяват не толкова 

съществуващо, налично състояние и развитие, а по-скоро потенциално или желано развитие

според йерархичната система на градовете-центрове той попада в трето ниво /средни градове/.

: Полюси и оси на развитие 

Град Добрич е формирал зона на  активно влияние, в която според проучвания влизат общините 

Добричка, , Генерал Тошево и Крушари. 

В градът има ясно  дефинирана пространствена организация . Възприетото функционално зониране е с 

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих.  

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда. 

Съгласно Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г.град Добрич е в 

категорията на вторичните полюси за развитие, /в оценката, направена в НСРР 2012-2022, 

„определените за България полюси на развитие са твърде широко представени и отразяват не толкова 

циално или желано развитие/, а 

центрове той попада в трето ниво /средни градове/. 

 

яние, в която според проучвания влизат общините 

. Възприетото функционално зониране е с 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

фигура 6: Функционално зониране на градската територия

Източник: Проучвания на експертния екип

Като преобладаващо жилищни територии са определени структурите: “Изгрев”, “Иглика”, “Строител”, 

“Север 1 ÷ 3”, “Русия 1 ÷4 “, “Балик”, ”Запад

може да се резюмира по следния начин:

• “Русия 1” – в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет/. За 

отбелязване е, че частта с  комплексно застрояване е в по

отношение на състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства;

• “Русия 2” – територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално застрояване в 

парцели. Като незадоволително може да се отчете състояни

пространства. Уличната мрежа в района е в задоволително състояние. На този етап не е  добре 

обслужена територията с обекти на общественото обслужване;

• “Русия 3 и 4 “  - територията се характеризира с парцелно застрояване. Липса

озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

: Функционално зониране на градската територия 

Източник: Проучвания на експертния екип 

Като преобладаващо жилищни територии са определени структурите: “Изгрев”, “Иглика”, “Строител”, 

Балик”, ”Запад”, “Дружба” и “Добротица”.  Най

може да се резюмира по следния начин: 

в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет/. За 

отбелязване е, че частта с  комплексно застрояване е в по-добро състояние на жилищната среда по 

отношение на състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства;

територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално застрояване в 

парцели. Като незадоволително може да се отчете състоянието на обществените и зелени 

пространства. Уличната мрежа в района е в задоволително състояние. На този етап не е  добре 

обслужена територията с обекти на общественото обслужване; 

територията се характеризира с парцелно застрояване. Липса

озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

65/555 

 

Като преобладаващо жилищни територии са определени структурите: “Изгрев”, “Иглика”, “Строител”, 

”, “Дружба” и “Добротица”.  Най-общата им характеристика 

в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет/. За 

стояние на жилищната среда по 

отношение на състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства; 

територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално застрояване в 

ето на обществените и зелени 

пространства. Уличната мрежа в района е в задоволително състояние. На този етап не е  добре 

територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на обществено 

озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

оси – бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

Същото може да се твърди и за елементите на общественот

• ж.к. “Балик” – в комплексът преобладава панелно застрояване /5

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния пъ

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

незадоволително състояние са ВиК мрежите, които

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

подробен устройствен план на комплекса предвижда 

обща градска концепция за този вид транспорт;

• кв. “Изгрев” – територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени

техническа благоустроеност /ВиК и Ел. мрежи/ е в лошо състояние;

• ж.к.”Строител” – територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гра

Добрич”. Незадоволително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план;

• ж.к. “Иглика” – територията се характеризира със смесен характер на застрояване 

в парцели и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

на зелените площи към комплексното застрояване. Тези мероприяти

ПУП-ПРЗ; 

• Район “Север 1- 3” – Характеризира се с изключително парцелно застрояване с единични блокове в 

източната му част. В територията липсват благоустроени озеленени пространства. В ход са проекти 

за реконструкция на парк “Ха

ти септември”, ул.”Отец Паисий” и бул. “Русия”, която е в добро състояние, обслужващата 

квартална улична мрежа е в задоволително състояние. С реализиране на намеренията, залегнали в 

одобрения ПУП-ПРЗ за първа и втора част на района, ще се оформи рамката по северния контур на 

бул. “Добруджа”. Липсата на актуален план  за част 3 от територия на района не дава възможност 

за цялостно подобряване на условията на жилищната среда в него;

• Район “Запад” – Характеризира се с индивидуално застрояване в парцели. Състоянието на 

уличната мрежа и елементите на общественото обслужване е задоволително. Структурата на 

района не позволява реализацията на обществени зелени пространства;

• ж.к.”Дружба” – характериз

изграденост /завършеност/. Уличната мрежа е в добро физическо състояние. Така могат да се 

характеризира и мрежата от обекти на общественото обслужване и елементите на зелената 

система; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

Същото може да се твърди и за елементите на общественото обслужване;

в комплексът преобладава панелно застрояване /5

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния път и този за Балчик е не застроена, 

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

незадоволително състояние са ВиК мрежите, които се нуждаят от реконструкция. Вътрешно 

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

подробен устройствен план на комплекса предвижда изграждането на велоалея, като част от една 

обща градска концепция за този вид транспорт; 

територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени

техническа благоустроеност /ВиК и Ел. мрежи/ е в лошо състояние; 

територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гра

Добрич”. Незадоволително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план;

територията се характеризира със смесен характер на застрояване 

в парцели и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

на зелените площи към комплексното застрояване. Тези мероприятия са залегнали в действащия 

Характеризира се с изключително парцелно застрояване с единични блокове в 

източната му част. В територията липсват благоустроени озеленени пространства. В ход са проекти 

за реконструкция на парк “Хаджи Баалар”. Освен главната улична мрежа 

ти септември”, ул.”Отец Паисий” и бул. “Русия”, която е в добро състояние, обслужващата 

квартална улична мрежа е в задоволително състояние. С реализиране на намеренията, залегнали в 

ПРЗ за първа и втора част на района, ще се оформи рамката по северния контур на 

бул. “Добруджа”. Липсата на актуален план  за част 3 от територия на района не дава възможност 

за цялостно подобряване на условията на жилищната среда в него; 

Характеризира се с индивидуално застрояване в парцели. Състоянието на 

уличната мрежа и елементите на общественото обслужване е задоволително. Структурата на 

района не позволява реализацията на обществени зелени пространства;

характеризира се с комплексен начин на застрояване и голяма степен на 

изграденост /завършеност/. Уличната мрежа е в добро физическо състояние. Така могат да се 

характеризира и мрежата от обекти на общественото обслужване и елементите на зелената 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 
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бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

о обслужване; 

в комплексът преобладава панелно застрояване /5-8 етажа/. В чертите на 

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

т и този за Балчик е не застроена, 

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

се нуждаят от реконструкция. Вътрешно 

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

изграждането на велоалея, като част от една 

територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени терени. Първичната 

територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 

Добрич”. Незадоволително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план; 

територията се характеризира със смесен характер на застрояване – индивидуално 

в парцели и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

я са залегнали в действащия 

Характеризира се с изключително парцелно застрояване с единични блокове в 

източната му част. В територията липсват благоустроени озеленени пространства. В ход са проекти 

джи Баалар”. Освен главната улична мрежа - ул.”Калиакра”, бул. “25-

ти септември”, ул.”Отец Паисий” и бул. “Русия”, която е в добро състояние, обслужващата 

квартална улична мрежа е в задоволително състояние. С реализиране на намеренията, залегнали в 

ПРЗ за първа и втора част на района, ще се оформи рамката по северния контур на 

бул. “Добруджа”. Липсата на актуален план  за част 3 от територия на района не дава възможност 

Характеризира се с индивидуално застрояване в парцели. Състоянието на 

уличната мрежа и елементите на общественото обслужване е задоволително. Структурата на 

района не позволява реализацията на обществени зелени пространства; 

ира се с комплексен начин на застрояване и голяма степен на 

изграденост /завършеност/. Уличната мрежа е в добро физическо състояние. Така могат да се 

характеризира и мрежата от обекти на общественото обслужване и елементите на зелената 
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• ж.к. “Добротица” – територия с комплексен начин на изграждане. В югозападната му част има 

терени заети с производствени и търговски дейности, които не влизат в конфликт с основната 

функция - обитаване . Наличието на парк “Хан Аспарух” е едно предимство за комплекса. 

северна част е в идеално състояние, докато южната се нуждае от провеждане на 

благоустройствени и паркоустройствени мероприятия. По действащия ПУП се предвижда 

доизграждане на  комплекса , което дава възможност за оформяне на една  завършена и 

балансирана жизнена среда;

• По отношение на зона”Център” трябва да се отчете, че зоната се характеризира със смесен 

характер на застрояване - 

на застрояване.  Тук са разположени основни  обекти н

градско и областно ниво. Отличително за този район е, че към него спада ж.к.”Знаме на мира”, 

територия характерна със смесен начин на застрояване. С реализиране на намеренията, залегнали 

в одобрения ПУП-ПРЗ за комплекса,

тази зона са основните обществени  и публични пространства на градско ниво /в това число и 

“старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и с паметници на недвижимото културно 

наследство. През 2011 г. южната част на “старата” пешеходна зона / х

реновирана и има ново звучене. По отношение на показателя “благоустроеност”, тази зона е най

добрата от всички градски структури. Транспортната осигуреност е добра, но проблем

липсата на комуникационни връзки “север 

пешеходна зона/ и недостатъчния брой паркоместа; 

• Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява  градския парк “Св. Георги” , 

който беше реконструиран в последните години, като е наситен с множество атракции, спортни и 

развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и добре подържано;

• Многофукционалната зона, южно от “Русия 2” се характеризира с наличието на разнородни 

дейности: център за защита на животните, разсадник, терен на “Добрички панаир” и др. Основен 

елемент от общоградско значение е новоизградения Зоопарк;

• Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

за двете, отразяващи промените в 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” 

има изготвен подробен устройствен план.

1.9. Жилищен сектор.

В този раздел са представени два среза на жилищния 

град и анализ на жилищните територии по структурни единици

                                                           
6
„Структурни единици” – това са части от територията на града, покриващи границит

квартали и действащите подробни устройствени планове 
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територия с комплексен начин на изграждане. В югозападната му част има 

терени заети с производствени и търговски дейности, които не влизат в конфликт с основната 

обитаване . Наличието на парк “Хан Аспарух” е едно предимство за комплекса. 

северна част е в идеално състояние, докато южната се нуждае от провеждане на 

благоустройствени и паркоустройствени мероприятия. По действащия ПУП се предвижда 

доизграждане на  комплекса , което дава възможност за оформяне на една  завършена и 

нсирана жизнена среда; 

По отношение на зона”Център” трябва да се отчете, че зоната се характеризира със смесен 

 индивидуално парцелно застрояване и квартали с “комплексен” начин 

на застрояване.  Тук са разположени основни  обекти на обществено обслужващи дейности от 

градско и областно ниво. Отличително за този район е, че към него спада ж.к.”Знаме на мира”, 

територия характерна със смесен начин на застрояване. С реализиране на намеренията, залегнали 

ПРЗ за комплекса, ще се оформи рамката по южния контур на бул. “3

тази зона са основните обществени  и публични пространства на градско ниво /в това число и 

“старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и с паметници на недвижимото културно 

з 2011 г. южната част на “старата” пешеходна зона / х-л “Добруджа” 

реновирана и има ново звучене. По отношение на показателя “благоустроеност”, тази зона е най

добрата от всички градски структури. Транспортната осигуреност е добра, но проблем

липсата на комуникационни връзки “север – юг”/ прекъснати с реализацията на втората 

пешеходна зона/ и недостатъчния брой паркоместа;  

Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява  градския парк “Св. Георги” , 

иран в последните години, като е наситен с множество атракции, спортни и 

развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и добре подържано;

Многофукционалната зона, южно от “Русия 2” се характеризира с наличието на разнородни 

та на животните, разсадник, терен на “Добрички панаир” и др. Основен 

елемент от общоградско значение е новоизградения Зоопарк; 

Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

за двете, отразяващи промените в тях през последните 20 години е сериозен проблем. Само за 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” 

има изготвен подробен устройствен план. 

Жилищен сектор. 

В този раздел са представени два среза на жилищния сектор на град Добрич 

град и анализ на жилищните територии по структурни единици6.  

                   
това са части от територията на града, покриващи границит

квартали и действащите подробни устройствени планове – общо 20 бр. 
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територия с комплексен начин на изграждане. В югозападната му част има 

терени заети с производствени и търговски дейности, които не влизат в конфликт с основната 

обитаване . Наличието на парк “Хан Аспарух” е едно предимство за комплекса. Неговата 

северна част е в идеално състояние, докато южната се нуждае от провеждане на 

благоустройствени и паркоустройствени мероприятия. По действащия ПУП се предвижда 

доизграждане на  комплекса , което дава възможност за оформяне на една  завършена и 

По отношение на зона”Център” трябва да се отчете, че зоната се характеризира със смесен 

индивидуално парцелно застрояване и квартали с “комплексен” начин 

а обществено обслужващи дейности от 

градско и областно ниво. Отличително за този район е, че към него спада ж.к.”Знаме на мира”, 

територия характерна със смесен начин на застрояване. С реализиране на намеренията, залегнали 

ще се оформи рамката по южния контур на бул. “3-ти март”. В 

тази зона са основните обществени  и публични пространства на градско ниво /в това число и 

“старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и с паметници на недвижимото културно 

л “Добруджа” – до парка/ е 

реновирана и има ново звучене. По отношение на показателя “благоустроеност”, тази зона е най-

добрата от всички градски структури. Транспортната осигуреност е добра, но проблем тук е 

юг”/ прекъснати с реализацията на втората 

Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява  градския парк “Св. Георги” , 

иран в последните години, като е наситен с множество атракции, спортни и 

развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и добре подържано; 

Многофукционалната зона, южно от “Русия 2” се характеризира с наличието на разнородни 

та на животните, разсадник, терен на “Добрички панаир” и др. Основен 

Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

тях през последните 20 години е сериозен проблем. Само за 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” – “Бизнес зона Добрич” 

сектор на град Добрич – общ профил на целия 

това са части от територията на града, покриващи границите на традиционните 
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1.9.1. Жилищен профил на град Добрич

Анализът на жилищната система на гр. Добрич има за цел разкриване на проблемите и потенциала на 

развитието й, които са от значение за създаването на реалистична устройствена концепция при 

изработване на ИПГВР. 

Количествени характеристики на жилищния фонд

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

(19.3 %), разположени в 9 963 сгради. 

Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най

построен преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най

жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от о

интензивно строителство е осъществено в периода 1970 

жилищата, или общо 12 954.   

таблица 18: Брой жилища към 01.02.2011 г.

Година/и 

общо 

Преди 1919 

1919 – 1949  

1950 - 1959 

1960 - 1969 

1970 - 1979 

1980 -  1989 

1991 - 1999 

След 2000 

Източник: НСИ 

Качествени характеристики на 

амортизация, благоустроеност, площни характеристики и др.

Конструкция: Съгласно статистическите критерии за 2011 г., структурата на жилищния фонд по 

конструкция се определя в 8 категории. Състоянието към 01.02.2011 г.

таблица 19: Жилища към 01.02.2011 г. по конструкция в град Добрич

Тип конструкция 

Жилища - общо 

Панелни 

Стоманобетонни 

Тухлени с бетонна плоча 

Тухлени с гредоред 

Камък 

Кирпич (сурови тухли) 

Дърво 

Други 

Непоказано 

Източник: НСИ 
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Жилищен профил на град Добрич 

Анализът на жилищната система на гр. Добрич има за цел разкриване на проблемите и потенциала на 

от значение за създаването на реалистична устройствена концепция при 

Количествени характеристики на жилищния фонд 

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

9 963 сгради.  

Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най-старият сегмент от фонда е 

построен преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най

жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от общия брой към 2011 г. или 18 379. Най

интензивно строителство е осъществено в периода 1970 - 79 г., когато са изградени 32.1 % от 

 

: Брой жилища към 01.02.2011 г. 

Брой жилища Относителен дял - % 

40 328 100.0

145 0.3

1033 2.6

1536 3.8

6281 15.6

12954 32.1

11621 28.8

4661 11.6

2097 5.2

Качествени характеристики на жилищния фонд - конструкция, етажност, 

амортизация, благоустроеност, площни характеристики и др.

Съгласно статистическите критерии за 2011 г., структурата на жилищния фонд по 

конструкция се определя в 8 категории. Състоянието към 01.02.2011 г. е следното: 

: Жилища към 01.02.2011 г. по конструкция в град Добрич 

Брой Относителен дял % 

40328 100.0

14909 37.0

4311 10.7

13746 34.1

6595 16.3

31 0.08

614 1.5

113 0.3

9 0.02

- 
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Анализът на жилищната система на гр. Добрич има за цел разкриване на проблемите и потенциала на 

от значение за създаването на реалистична устройствена концепция при 

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

старият сегмент от фонда е 

построен преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най-новите 

бщия брой към 2011 г. или 18 379. Най-

79 г., когато са изградени 32.1 % от 

100.0 

0.3 

2.6 

3.8 

15.6 

32.1 

28.8 

11.6 

5.2 

конструкция, етажност, 

амортизация, благоустроеност, площни характеристики и др. 

Съгласно статистическите критерии за 2011 г., структурата на жилищния фонд по 

е следното:  

100.0 

37.0 
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Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Подобно на всички големи градове, около половината от фонда (19220 жилища) е строен по 

индустриални технологии с подчертано доминиращ дял на панелните (14909 жилища). 

Като цяло, физическото състояние на жилищния фонд не е добро. Това се дължи на сравнител

ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури добър жилищен 

стандарт и продължителност на живота на жилищния фонд през следващите 20

необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на жилищните сград

уязвимите - панелните. Те са разположени в 261 сгради и към 2011 г. са осигурявали подслон за 32720 

обитатели (близо 36% от населението на гр. Добрич). 

Етажност: В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0% от жилищата в града. В 

средноетажни сгради (4-5 етажа) са разположени общо 15.2 % и във високоетажни сгради (над 6 

етажа) - 54.8 %. 

таблица 20: Жилища към 01.02.2011 г. в

намират 

Етажност 

Жилища - общо 

Едноетажни 

Двуетажни 

Триетажни 

Четириетажни 

Пететажни 

Шест + етажа 

Източник: НСИ  

Благоустроеност: Жилищният фонд на гр.Добрич е сравнително добре благоустроен, отчитайки 

статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи 

канализация. Без основни благоустройствени елементи са само 7,7% (2703 бр.) от жилищат

Свързаните с обществена канализация са 93.3 % от жилищата, но колекторната система е 

недоизградена. Водопреносните и канализационните мрежи са амортизирани. Надеждността на 

инженерните мрежи и финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. Този 

оценката: Стандартът на добричките жилища е нисък (в сравнение с нормативния еталон).

таблица 21: Жилища към 01.02. 2011 г. по благоустроеност в град  Добрич

Благоустройствени показатели

Жилища - общо 

Има водопровод, вътре в жилището

Има водопровод, извън жилището

Няма водопровод 

Свързана с обществена канализация

Свързана с изгребна яма 

Свързана със септична яма или друго 

пречиствателно съоръжение 

Свързана с попивна яма 

Няма канализация 

Източник: НСИ 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Подобно на всички големи градове, около половината от фонда (19220 жилища) е строен по 

индустриални технологии с подчертано доминиращ дял на панелните (14909 жилища). 

Като цяло, физическото състояние на жилищния фонд не е добро. Това се дължи на сравнител

ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури добър жилищен 

стандарт и продължителност на живота на жилищния фонд през следващите 20

необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на жилищните сград

панелните. Те са разположени в 261 сгради и към 2011 г. са осигурявали подслон за 32720 

обитатели (близо 36% от населението на гр. Добрич).  

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0% от жилищата в града. В 

5 етажа) са разположени общо 15.2 % и във високоетажни сгради (над 6 

: Жилища към 01.02.2011 г. в град Добрич по етажност на сградата, в която се 

Брой Относителен дял 

40328 

7857 

2567 

1666 

2344 

3799 

22095 

Жилищният фонд на гр.Добрич е сравнително добре благоустроен, отчитайки 

статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи 

канализация. Без основни благоустройствени елементи са само 7,7% (2703 бр.) от жилищат

Свързаните с обществена канализация са 93.3 % от жилищата, но колекторната система е 

недоизградена. Водопреносните и канализационните мрежи са амортизирани. Надеждността на 

инженерните мрежи и финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. Този 

оценката: Стандартът на добричките жилища е нисък (в сравнение с нормативния еталон).

: Жилища към 01.02. 2011 г. по благоустроеност в град  Добрич

Благоустройствени показатели Брой Пол. площ – кв.м.

40330 3004772

Има водопровод, вътре в жилището 39237 2963846

Има водопровод, извън жилището 974 

119 

Свързана с обществена канализация 37627 2856559

365 

или друго 

1257 

701 

380 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

69/555 

Подобно на всички големи градове, около половината от фонда (19220 жилища) е строен по 

индустриални технологии с подчертано доминиращ дял на панелните (14909 жилища).  

Като цяло, физическото състояние на жилищния фонд не е добро. Това се дължи на сравнително 

ниското строително качество и недобрата поддръжка през годините. За да се осигури добър жилищен 

стандарт и продължителност на живота на жилищния фонд през следващите 20-30 години, е 

необходимо осигуряването на реконструкция и саниране на жилищните сгради с приоритет на най-

панелните. Те са разположени в 261 сгради и към 2011 г. са осигурявали подслон за 32720 

В сгради до 3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0% от жилищата в града. В 

5 етажа) са разположени общо 15.2 % и във високоетажни сгради (над 6 

град Добрич по етажност на сградата, в която се 

Относителен дял - % 

100.0 

19.5 

6.4 

4.1 

5.8 

9.4 

54.8 

Жилищният фонд на гр.Добрич е сравнително добре благоустроен, отчитайки 

статистическите данни за наличност на основни благоустройствени елементи – ток, вода, обществена 

канализация. Без основни благоустройствени елементи са само 7,7% (2703 бр.) от жилищата. 

Свързаните с обществена канализация са 93.3 % от жилищата, но колекторната система е 

недоизградена. Водопреносните и канализационните мрежи са амортизирани. Надеждността на 

инженерните мрежи и финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. Този факт мотивира 

оценката: Стандартът на добричките жилища е нисък (в сравнение с нормативния еталон). 

: Жилища към 01.02. 2011 г. по благоустроеност в град  Добрич 

кв.м. 

3004772 

2963846 

35860 

5067 

2856559 

24951 

67976 

39150 

11960 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Отопление: Делът на обитаваните жилища с централно  отопление е символичен 

много жилищата се отопляват с електричество 44.3 % и дърва 28.2 %.  Бъдещето е на газоснабдяването 

на жилищните и обществените сгради . 

таблица 22: Обитавани жилища по вид на отоплението в град Добрич към 01.02.2011г.

Вид на отоплението 

Жилища - общо 

От централен източник 

Парно отопление от централен източник

Газ от централен източник 

От собствен източник 

Електричество 

Нафта 

Газ 

Въглища 

Дърва 

Други (термопомпи, пелети и други )

Източник: НСИ 

Енергийна ефективност: Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в 

национален мащаб. Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и 

подзаконови нормативни актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на 

многофамилни жилищни сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища, 

но общината не е ангажирана в институционалната схема за обновяване на жилищния фонд. 

Индивидуално инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до подмя

дограма в 14370 жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, 

правните и организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на 

жилищните сгради все още не са осигурени. 

Принудителното разхищение на енергия и пари продължава. Наследените лоши експлоатационни 

качества на фонда (особено панелния) и неадекватната система на управлението и поддържането му, 

принуждават обитателите да консумират двойно повече от необходимата енергия.

Жилищно потребление и жилищни потребности

Жилищно потребление: Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в гр. 

Добрич е 443 жил./1000 обитатели и е значително над приетия в ЕС стандарт (420 жилища/1000 

обитатели). Но този показател има адекватна д

икономики и развити жилищни пазари. В гр. Добрич, той се деформира сериозно от голямото 

количество необитавани жилища 

не означава висок стандарт на жилищно потребление, а по

се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, стойността на този показател влиза в 

реалистичните си стойности – 358/1000 

Към 01.02. 2011 г.  в едно жилище живеят средно 2.26 лица, на едно жилище се падат средно по 74.50 

м2, а на обитател – 33.01 м2 полезна площ при обща полезна площ за града 3

показател за жилищна осигуреност на населението 

таблица 23: Площ на жилищата в град Добрич към 01.02.2011 г.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Делът на обитаваните жилища с централно  отопление е символичен 

много жилищата се отопляват с електричество 44.3 % и дърва 28.2 %.  Бъдещето е на газоснабдяването 

на жилищните и обществените сгради .  

Обитавани жилища по вид на отоплението в град Добрич към 01.02.2011г.

Брой Относителен дял 

32563 

2007 

Парно отопление от централен източник 81 

1926 

30556 

14423 

109 

873 

5847 

9197 

Други (термопомпи, пелети и други ) 107 

Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в 

национален мащаб. Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и 

подзаконови нормативни актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на 

фамилни жилищни сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища, 

но общината не е ангажирана в институционалната схема за обновяване на жилищния фонд. 

Индивидуално инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до подмя

дограма в 14370 жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, 

правните и организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на 

жилищните сгради все още не са осигурени.  

щение на енергия и пари продължава. Наследените лоши експлоатационни 

качества на фонда (особено панелния) и неадекватната система на управлението и поддържането му, 

принуждават обитателите да консумират двойно повече от необходимата енергия.

ление и жилищни потребности 

Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в гр. 

Добрич е 443 жил./1000 обитатели и е значително над приетия в ЕС стандарт (420 жилища/1000 

обитатели). Но този показател има адекватна диагностична стойност в условията на балансирани 

икономики и развити жилищни пазари. В гр. Добрич, той се деформира сериозно от голямото 

количество необитавани жилища - 7767 бр., или 19.3 % от жилищния фонд. Затова високата стойност 

рт на жилищно потребление, а по-скоро висок дял на необитаван фонд. Ако 

се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, стойността на този показател влиза в 

358/1000 - по-ниски от средно-европейските. 

в едно жилище живеят средно 2.26 лица, на едно жилище се падат средно по 74.50 

полезна площ при обща полезна площ за града 3

показател за жилищна осигуреност на населението - жилищната площ/човек, е 26.00 

: Площ на жилищата в град Добрич към 01.02.2011 г. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

70/555 

Делът на обитаваните жилища с централно  отопление е символичен – 0.3 %, като най-

много жилищата се отопляват с електричество 44.3 % и дърва 28.2 %.  Бъдещето е на газоснабдяването 

Обитавани жилища по вид на отоплението в град Добрич към 01.02.2011г. 

Относителен дял - % 

100.0 

6.2 

0.3 

5.9 

93.8 

44.3 

0.3 

2.7 

18.0 

28.2 

0.3 

Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в 

национален мащаб. Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и 

подзаконови нормативни актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на 

фамилни жилищни сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища, 

но общината не е ангажирана в институционалната схема за обновяване на жилищния фонд. 

Индивидуално инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до подмяна на 

дограма в 14370 жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, 

правните и организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на 

щение на енергия и пари продължава. Наследените лоши експлоатационни 

качества на фонда (особено панелния) и неадекватната система на управлението и поддържането му, 

принуждават обитателите да консумират двойно повече от необходимата енергия. 

Изчислено на базата на общия наличен фонд, жилищното потребление в гр. 

Добрич е 443 жил./1000 обитатели и е значително над приетия в ЕС стандарт (420 жилища/1000 

иагностична стойност в условията на балансирани 

икономики и развити жилищни пазари. В гр. Добрич, той се деформира сериозно от голямото 

7767 бр., или 19.3 % от жилищния фонд. Затова високата стойност 

скоро висок дял на необитаван фонд. Ако 

се вземат предвид само обитаваните стандартни жилища, стойността на този показател влиза в 

 

в едно жилище живеят средно 2.26 лица, на едно жилище се падат средно по 74.50 

полезна площ при обща полезна площ за града 3 004 773 м2. Основният 

жилищната площ/човек, е 26.00 м2.  



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Жилища – общ брой 

Полезна площ – м
2
 

Жилищна площ – м
2
 

Полезна площ/човек - м
2
 

Жилищна площ/човек - м
2
 

Полезна площ/жилище - м
2
 

Жилищна площ/жилище - м
2
 

Брой жилища/1000 д. 

Брой обитатели/жилище 

Източник: НСИ 

Жилищни потребности: Фактът, че близо 20% от жилищата са необитавани може да създаде 

илюзорна представа, че гр. Добрич не се нуждае от нови жилища. При реално потребление от 358 

жилища/1000 обитатели, съществува статистически дефицит от 62жилища на 1000 обитатели (за да се 

достигне стандарта от 420/1000). Това означава, че ако всички жители на гр.Добрич достигнат 

стандартно жилищно потребление, още 5600 жилища трябва да се включат в употреба (нови и/или 

сегашни необитавани). Същевременно се е оформила обратна тенденция 

строителство, потреблението в старите обитавани жилища се е влошило. Освен това, съществува 

тенденция към намаляване на обществения наемен сектор, а това е в противоречие с увеличаващото 

се социално разслоение и уязвимост. При това, общинск

трудно управляеми и неефективни.

Платежоспособност: Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 93%), като само около 

5% от тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни д

поемат текущите жилищни разходи (доказват го неплатените сметки за консумативи и 

неподдържаните сгради). Над 300 жилища са без изяснен правен статут (предимно ромски). 

Съществува остро несъответствие между необходима издръжка на собствен имот 

При липса на намеса, съществува заплаха естествените пазарни условия да доведат до загубване на 

собствеността. Необлагодетелстваните квартали (комплексите и ромските махали) са застрашени от 

превръщане в социални гета и самоизключване о

социален подслон и разчистване ще бъдат несравнимо по

целта следва да се осигурят две алтернативи за свободен избор: социално жилище срещу собственото 

или субсидии за обновяване и поддържане на сегашното жилище.

Поведение на обитателите (акцент в етажната собственост):

вкоренено чувство за- и стремеж към собствено жилище, но повечето не осъзнават пазарния смисъл 

на жилището като инвестиция, 

поддържане/увеличаване на пазарната му стойност. Лошото състояние на жилищната среда и 

“закотвящото” мнозинство на бедните собственици са непреодолим негативен фактор и за тези, които 

осъзнават, искат и могат (финансово) да поддържат жилище и жилищна среда на 

приемливо/стандартно ниво. Обикновено те напускат деградиращата среда при първа възможност. В 

комплексите, амортизираните квартали и ромските махали се задълбочават процеси на социална и 

физическа гетовизация (вкл. криминализиране);

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

40330 

3004773 

2272430 

33.01 

25.00 

74.50 

56.35 

443 

2.26 

Фактът, че близо 20% от жилищата са необитавани може да създаде 

илюзорна представа, че гр. Добрич не се нуждае от нови жилища. При реално потребление от 358 

жилища/1000 обитатели, съществува статистически дефицит от 62жилища на 1000 обитатели (за да се 

стигне стандарта от 420/1000). Това означава, че ако всички жители на гр.Добрич достигнат 

стандартно жилищно потребление, още 5600 жилища трябва да се включат в употреба (нови и/или 

сегашни необитавани). Същевременно се е оформила обратна тенденция 

строителство, потреблението в старите обитавани жилища се е влошило. Освен това, съществува 

тенденция към намаляване на обществения наемен сектор, а това е в противоречие с увеличаващото 

се социално разслоение и уязвимост. При това, общинските жилища са разпръснати, което ги прави 

трудно управляеми и неефективни. 

Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 93%), като само около 

5% от тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни д

поемат текущите жилищни разходи (доказват го неплатените сметки за консумативи и 

неподдържаните сгради). Над 300 жилища са без изяснен правен статут (предимно ромски). 

Съществува остро несъответствие между необходима издръжка на собствен имот 

При липса на намеса, съществува заплаха естествените пазарни условия да доведат до загубване на 

собствеността. Необлагодетелстваните квартали (комплексите и ромските махали) са застрашени от 

превръщане в социални гета и самоизключване от пазарите на жилища. Обществените разходи за нов 

социален подслон и разчистване ще бъдат несравнимо по-високи от тези за обновяването им сега. За 

целта следва да се осигурят две алтернативи за свободен избор: социално жилище срещу собственото 

за обновяване и поддържане на сегашното жилище. 

Поведение на обитателите (акцент в етажната собственост): Обитателите имат дълбоко 

и стремеж към собствено жилище, но повечето не осъзнават пазарния смисъл 

на жилището като инвестиция, не осъзнават необходимостта и не могат да полагат грижи за 

поддържане/увеличаване на пазарната му стойност. Лошото състояние на жилищната среда и 

“закотвящото” мнозинство на бедните собственици са непреодолим негативен фактор и за тези, които 

кат и могат (финансово) да поддържат жилище и жилищна среда на 

приемливо/стандартно ниво. Обикновено те напускат деградиращата среда при първа възможност. В 

комплексите, амортизираните квартали и ромските махали се задълбочават процеси на социална и 

ска гетовизация (вкл. криминализиране); 
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Фактът, че близо 20% от жилищата са необитавани може да създаде 

илюзорна представа, че гр. Добрич не се нуждае от нови жилища. При реално потребление от 358 

жилища/1000 обитатели, съществува статистически дефицит от 62жилища на 1000 обитатели (за да се 

стигне стандарта от 420/1000). Това означава, че ако всички жители на гр.Добрич достигнат 

стандартно жилищно потребление, още 5600 жилища трябва да се включат в употреба (нови и/или 

сегашни необитавани). Същевременно се е оформила обратна тенденция - независимо от новото 

строителство, потреблението в старите обитавани жилища се е влошило. Освен това, съществува 

тенденция към намаляване на обществения наемен сектор, а това е в противоречие с увеличаващото 

ите жилища са разпръснати, което ги прави 

Повечето обитатели са собственици на жилищата (около 93%), като само около 

5% от тях имат висяща ипотека, но над 50% от собствениците не разполагат с достатъчни доходи, за да 

поемат текущите жилищни разходи (доказват го неплатените сметки за консумативи и 

неподдържаните сгради). Над 300 жилища са без изяснен правен статут (предимно ромски). 

Съществува остро несъответствие между необходима издръжка на собствен имот и ниво на доходите. 

При липса на намеса, съществува заплаха естествените пазарни условия да доведат до загубване на 

собствеността. Необлагодетелстваните квартали (комплексите и ромските махали) са застрашени от 

т пазарите на жилища. Обществените разходи за нов 

високи от тези за обновяването им сега. За 

целта следва да се осигурят две алтернативи за свободен избор: социално жилище срещу собственото 

Обитателите имат дълбоко 

и стремеж към собствено жилище, но повечето не осъзнават пазарния смисъл 

не осъзнават необходимостта и не могат да полагат грижи за 

поддържане/увеличаване на пазарната му стойност. Лошото състояние на жилищната среда и 

“закотвящото” мнозинство на бедните собственици са непреодолим негативен фактор и за тези, които 

кат и могат (финансово) да поддържат жилище и жилищна среда на 

приемливо/стандартно ниво. Обикновено те напускат деградиращата среда при първа възможност. В 

комплексите, амортизираните квартали и ромските махали се задълбочават процеси на социална и 
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Управление и функциониране

Жилищна политика: Жилищната политика на Добрич още не е извоювала нито приоритет, нито 

институция (структура) с адекватен статут и капацитет. Общината поддържа картотека за 

“регистрираната жилищна нужда” (над 2600 домакинства), но няма нито законовото задължение, нито 

ресурсите, за да реагира на нуждата от социални жилища. Разбирането за жилищна политика се 

свежда само до “общинско жилище”.

Правна рамка: Жилищният сектор на Добрич вече има ясна пазарна ориентация с почти изградена 

законова рамка и “инфраструктура” (кадастър

отсъствието на реформи в законовата рамка възпрепятства подобни на общинско ниво, дори то да има 

воля и осъзната необходимост. Законопроекти със следните предмети бяха в процес на разработване 

или съгласуване, но вече не са в дневния ред на МРРБ:

• договорни заеми (жилищно

достъпни/субсидирани ипотечни заеми;

• жилищни кооперативи и жилищни асоциации 

жилища; 

• етажна собственост - трябваше да се въведе юридическо лице, бюджет, задължителни месечни 

вноски, балансирана система от санкции и преференции);

• социални жилища и обновяване на съществуващия фонд  

Настоящото състояние на жилищно

и изоставащо в реформите”. Рестриктивните условия на валутния борд (от 1998), ниските и несигурни 

доходи на населението, все още възпрепятстват въвеждането на финансово достъпни ипотечни 

инструменти, както и цялостна система за жилищно субсидиране.

Икономическа рамка: Град Добрич не се нуждае от масово ново жилищно строителство. 

Необходимостта от обновяване на съществуващия фонд е осъзната; потенциалът на жилищния сектор 

да допринесе за икономическия р

от страна на собствениците на жилища) още не са създадени. Този национален негатив ще 

възпрепятства и бъдещата работа по ИПГВР.

Бездомство и социални жилища:

жилищата, обитавани от собственици и наследената система за регистрацията на нуждата от социални 

жилища, донякъде смекчават проблема “бездомство и социално жилище”, но проблемът 

“бездомство” съществува, а към него не са насоче

Наследената система за картотекиране на жилищната нужда не отчита специфичните нужди на 

уязвимите групи. Потребността от социални жилища не е осигурена с ресурси.

Оценка на потенциала, проблемите и на факторите н
система на гр. Добрич

Потенциалът: Жилищната система на гр. Добрич е добре запасена с физическите си елементи 

«жилищни територии» и «жилища». Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП 

надхвърля 15% от сегашния фонд,

Същевременно системата разполага със 7800 необитавани жилища. Не така добре стоят другите 

елементи – административната, правната и финансовата рамка. Потенциалът в тяхното реформиране, 
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Жилищната политика на Добрич още не е извоювала нито приоритет, нито 

институция (структура) с адекватен статут и капацитет. Общината поддържа картотека за 

“регистрираната жилищна нужда” (над 2600 домакинства), но няма нито законовото задължение, нито 

рсите, за да реагира на нуждата от социални жилища. Разбирането за жилищна политика се 

свежда само до “общинско жилище”. 

Жилищният сектор на Добрич вече има ясна пазарна ориентация с почти изградена 

законова рамка и “инфраструктура” (кадастър, имотен регистър, нотариати, устройствени планове), но 

отсъствието на реформи в законовата рамка възпрепятства подобни на общинско ниво, дори то да има 

воля и осъзната необходимост. Законопроекти със следните предмети бяха в процес на разработване 

ласуване, но вече не са в дневния ред на МРРБ: 

договорни заеми (жилищно-спестовни дружества) – трябваше да осигуряват 

достъпни/субсидирани ипотечни заеми; 

жилищни кооперативи и жилищни асоциации - трябваше да станат алтернатива на общинските 

трябваше да се въведе юридическо лице, бюджет, задължителни месечни 

вноски, балансирана система от санкции и преференции); 

социални жилища и обновяване на съществуващия фонд  - нови механизми, субсидии;

Настоящото състояние на жилищно-финансовата система може да се определи като “незадоволително 

и изоставащо в реформите”. Рестриктивните условия на валутния борд (от 1998), ниските и несигурни 

доходи на населението, все още възпрепятстват въвеждането на финансово достъпни ипотечни 

както и цялостна система за жилищно субсидиране. 

Град Добрич не се нуждае от масово ново жилищно строителство. 

Необходимостта от обновяване на съществуващия фонд е осъзната; потенциалът на жилищния сектор 

да допринесе за икономическия растеж на Добрич е безспорен, но условията за инвестиране (най

от страна на собствениците на жилища) още не са създадени. Този национален негатив ще 

възпрепятства и бъдещата работа по ИПГВР. 

Бездомство и социални жилища: Относително добрите количествени показатели, високият дял на 

жилищата, обитавани от собственици и наследената система за регистрацията на нуждата от социални 

жилища, донякъде смекчават проблема “бездомство и социално жилище”, но проблемът 

“бездомство” съществува, а към него не са насочени нито политическо внимание, нито ресурси. 

Наследената система за картотекиране на жилищната нужда не отчита специфичните нужди на 

уязвимите групи. Потребността от социални жилища не е осигурена с ресурси.

Оценка на потенциала, проблемите и на факторите на въздействие върху 
система на гр. Добрич 

Жилищната система на гр. Добрич е добре запасена с физическите си елементи 

«жилищни територии» и «жилища». Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП 

надхвърля 15% от сегашния фонд, т.е. би позволил изграждането на над 6 хил. нови жилища. 

Същевременно системата разполага със 7800 необитавани жилища. Не така добре стоят другите 

административната, правната и финансовата рамка. Потенциалът в тяхното реформиране, 
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Жилищната политика на Добрич още не е извоювала нито приоритет, нито 

институция (структура) с адекватен статут и капацитет. Общината поддържа картотека за 

“регистрираната жилищна нужда” (над 2600 домакинства), но няма нито законовото задължение, нито 

рсите, за да реагира на нуждата от социални жилища. Разбирането за жилищна политика се 

Жилищният сектор на Добрич вече има ясна пазарна ориентация с почти изградена 

, имотен регистър, нотариати, устройствени планове), но 

отсъствието на реформи в законовата рамка възпрепятства подобни на общинско ниво, дори то да има 

воля и осъзната необходимост. Законопроекти със следните предмети бяха в процес на разработване 

трябваше да осигуряват 

трябваше да станат алтернатива на общинските 

трябваше да се въведе юридическо лице, бюджет, задължителни месечни 

нови механизми, субсидии; 

овата система може да се определи като “незадоволително 

и изоставащо в реформите”. Рестриктивните условия на валутния борд (от 1998), ниските и несигурни 

доходи на населението, все още възпрепятстват въвеждането на финансово достъпни ипотечни 

Град Добрич не се нуждае от масово ново жилищно строителство. 

Необходимостта от обновяване на съществуващия фонд е осъзната; потенциалът на жилищния сектор 

астеж на Добрич е безспорен, но условията за инвестиране (най-вече 

от страна на собствениците на жилища) още не са създадени. Този национален негатив ще 

и показатели, високият дял на 

жилищата, обитавани от собственици и наследената система за регистрацията на нуждата от социални 

жилища, донякъде смекчават проблема “бездомство и социално жилище”, но проблемът 

ни нито политическо внимание, нито ресурси. 

Наследената система за картотекиране на жилищната нужда не отчита специфичните нужди на 

уязвимите групи. Потребността от социални жилища не е осигурена с ресурси. 

а въздействие върху жилищната 

Жилищната система на гр. Добрич е добре запасена с физическите си елементи 

«жилищни територии» и «жилища». Капацитетът на жилищните територии по действащия ОУП 

т.е. би позволил изграждането на над 6 хил. нови жилища. 

Същевременно системата разполага със 7800 необитавани жилища. Не така добре стоят другите 

административната, правната и финансовата рамка. Потенциалът в тяхното реформиране, 
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укрепване и функциониране е разкрит в Националната жилищна стратегия. За съжаление, значими 

действия на местно ниво не може да има, ако не се активират реформаторските действия на 

национално ниво. 

Проблемите: Обобщени от вече представения анализ, основните проблеми на 

гр. Добрич са: 

• Отсъствие на адекватна жилищна политика и жилищна администрация/институция (национален и 

общински проблем); 

• Не съществува система за държавно жилищно субсидиране (настоящата схема за саниране по 

ОПРР не може да се счита 

ограничен ресурс и срок на действие);

• Жилищно-спестовната система е заличена от 22 г., а кредитната система е без специализирани 

ипотечни банки - необходими са нови инструменти, подобряващ

намаляващи рисковете; 

• Финансовата достъпност до жилище трайно се влошава (не само добрички проблем); 

• Жилищната мобилност в гр. Добрич е много по

жилищни пазари, малко предлагане на трудови

• Делът на необитаваните жилища непрекъснато се увеличава (над 19%) и е многократно по

от считания за нормален и необходим за пазарна мобилност (5

• Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане (об

национален проблем); 

• Периферните жилищни комплекси се гетовизират 

престъпност; 

• Делът на “псевдо-собствениците” (тези, които не могат да издържат собствеността си в сегашните 

пазарни условия) се увеличава

• Общинският жилищен фонд е недостатъчен (2600 жилища), при това е трудно управляем и 

недобре поддържан поради разпръснатостта си сред етажна собственост;

• Повечето млади семейства и маргиналните групи нямат шанс за достъпна жилищна кариера 

наематели в обществен фонд или на собственици;

В заключение по този раздел, приоритетните проблеми/потребности на жилищната система на гр. 

Добрич са: 

• Създаване на условия за масово обновяване на многофамилните сгради (желателно е това да 

стане в интегрирани проекти 

ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни инициативи, генериращи печалби и работни 

места в жилищна среда); 

• Преструктуриране и разширено възпроизводство на общинския жилищен фонд (технолог

представена в Националната жилищна стратегия);

• Институционално и кадрово укрепване на сектора в общинската администрация;
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ункциониране е разкрит в Националната жилищна стратегия. За съжаление, значими 

действия на местно ниво не може да има, ако не се активират реформаторските действия на 

Обобщени от вече представения анализ, основните проблеми на 

Отсъствие на адекватна жилищна политика и жилищна администрация/институция (национален и 

Не съществува система за държавно жилищно субсидиране (настоящата схема за саниране по 

ОПРР не може да се счита за „система за субсидиране”, защото е на проектен принцип, с крайно 

ограничен ресурс и срок на действие); 

спестовната система е заличена от 22 г., а кредитната система е без специализирани 

необходими са нови инструменти, подобряващ

Финансовата достъпност до жилище трайно се влошава (не само добрички проблем); 

Жилищната мобилност в гр. Добрич е много по-ниска от тази в ЕС поради липса на развити 

жилищни пазари, малко предлагане на трудовите пазари и ниско заплащане;

Делът на необитаваните жилища непрекъснато се увеличава (над 19%) и е многократно по

от считания за нормален и необходим за пазарна мобилност (5-6%); 

Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане (об

Периферните жилищни комплекси се гетовизират – увеличава се концентрацията на бедност и 

собствениците” (тези, които не могат да издържат собствеността си в сегашните 

пазарни условия) се увеличава; 

Общинският жилищен фонд е недостатъчен (2600 жилища), при това е трудно управляем и 

недобре поддържан поради разпръснатостта си сред етажна собственост;

Повечето млади семейства и маргиналните групи нямат шанс за достъпна жилищна кариера 

обществен фонд или на собственици; 

В заключение по този раздел, приоритетните проблеми/потребности на жилищната система на гр. 

Създаване на условия за масово обновяване на многофамилните сгради (желателно е това да 

стане в интегрирани проекти за преструктуриране на цели териториални единици, с включване на 

ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни инициативи, генериращи печалби и работни 

Преструктуриране и разширено възпроизводство на общинския жилищен фонд (технолог

представена в Националната жилищна стратегия); 

Институционално и кадрово укрепване на сектора в общинската администрация;
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ункциониране е разкрит в Националната жилищна стратегия. За съжаление, значими 

действия на местно ниво не може да има, ако не се активират реформаторските действия на 

Обобщени от вече представения анализ, основните проблеми на жилищната система на 

Отсъствие на адекватна жилищна политика и жилищна администрация/институция (национален и 

Не съществува система за държавно жилищно субсидиране (настоящата схема за саниране по 

за „система за субсидиране”, защото е на проектен принцип, с крайно 

спестовната система е заличена от 22 г., а кредитната система е без специализирани 

необходими са нови инструменти, подобряващи платежоспособността и 

Финансовата достъпност до жилище трайно се влошава (не само добрички проблем);  

ниска от тази в ЕС поради липса на развити 

те пазари и ниско заплащане; 

Делът на необитаваните жилища непрекъснато се увеличава (над 19%) и е многократно по-висок 

Жилищният фонд деградира поради неадекватно управление и поддържане (общовалиден 

увеличава се концентрацията на бедност и 

собствениците” (тези, които не могат да издържат собствеността си в сегашните 

Общинският жилищен фонд е недостатъчен (2600 жилища), при това е трудно управляем и 

недобре поддържан поради разпръснатостта си сред етажна собственост; 

Повечето млади семейства и маргиналните групи нямат шанс за достъпна жилищна кариера – на 

В заключение по този раздел, приоритетните проблеми/потребности на жилищната система на гр. 

Създаване на условия за масово обновяване на многофамилните сгради (желателно е това да 

за преструктуриране на цели териториални единици, с включване на 

ПЧП за целесъобразни/необходими инвестиционни инициативи, генериращи печалби и работни 

Преструктуриране и разширено възпроизводство на общинския жилищен фонд (технологията е 

Институционално и кадрово укрепване на сектора в общинската администрация; 
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Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са:

• В близките години Добрич ще разчита основно на 

• Независимо от привидния излишък, съществува потребност от терени за нови еднофамилни къщи 

с двор;  

• Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени, за да се удължи физическия 

и социалния им живот; 

• Ресурсът, привличан в жилищния сектор, е крайно недостатъчен. Бъдещият ИПГВР трябва да 

изисква активна и адекватна общинска жилищна политика;

• Изявени са териториални диспропорции и рискова неравномерност в усвояването на градската 

територия (включително околоградския район);

• Максимално широка газификация на жилищния фонд.

1.9.2. Анализ на жилищните територии по структурни единици (квартали) и 

идентифициране на онези от тях, които са подходя

въздействие 

Добрич е «млад» град, развил се в ясна концентрична схе

обособят в условно в 3 зони – централна зона и две концентрични дъги. 

Централна зона: 

В територия от около 220 ха, наред с обществените функции, е съсредоточен значителен жилищен 

фонд (9952) и обитатели (20225). Обитава

от услуги. Това е най-развитият и с най

част от фонда е масивен. Застрояването е хетерогенно 

североизточната част и класически, спокойни квартали с еднофамилни къщи в двор 

северозападната и югоизточната част на централната зона. Системното неподдържане на сградите и 

амортизираните инженерни мрежи формират потребности от инвестиции в обновяване, срав

направените до сега за изграждането им. За разлика от големите градове, където обитаването 

системно се изтласква от центъра, Добрич съхранява тази функция. Не липсва стихийно съчетаване на 

обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и ко

зоната от паркиране/гариране влошава не само транспортната проходимост, но и екологичните 

качества на средата. По “коридорите” на тангиращите Центъра главни улици се формират 

“враждебни” зони/ивици, които би трябвало да се о

Първа дъга (същинската част на компактния град)

От запад на изток, тази територия включва 7 жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», 

«Север 1», «Русия 3-4», «Русия 1» и «Русия 2». В обхвата на дъгата (515,4 ха) живеят 24600 обитатели в 

11800 жилища. С изключение на югоизточната част на «Русия 1»

предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна квартална структура. Тази дъга е основният 

носител на градския характер на средата за обитаване. За разлика от централната зона, жилищните 

функции тук доминират. Резервит

отделни или група съседни парцели и то в условия на реконструкция при подмяна на амортизиран 

фонд. Имотната структура е изключително удребнена 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са:

В близките години Добрич ще разчита основно на съществуващия фонд;

Независимо от привидния излишък, съществува потребност от терени за нови еднофамилни къщи 

Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени, за да се удължи физическия 

илищния сектор, е крайно недостатъчен. Бъдещият ИПГВР трябва да 

изисква активна и адекватна общинска жилищна политика; 

Изявени са териториални диспропорции и рискова неравномерност в усвояването на градската 

територия (включително околоградския район); 

симално широка газификация на жилищния фонд. 

Анализ на жилищните територии по структурни единици (квартали) и 

идентифициране на онези от тях, които са подходящи за номиниране като зони за 

Добрич е «млад» град, развил се в ясна концентрична схема. Жилищните територии могат да се 

централна зона и две концентрични дъги.  

В територия от около 220 ха, наред с обществените функции, е съсредоточен значителен жилищен 

фонд (9952) и обитатели (20225). Обитаването се облагодетелства от възможно най

развитият и с най-високи ценови нива пазар на недвижимости. Преобладаващата 

част от фонда е масивен. Застрояването е хетерогенно – предимно блоково в централната, южната и 

източната част и класически, спокойни квартали с еднофамилни къщи в двор 

северозападната и югоизточната част на централната зона. Системното неподдържане на сградите и 

амортизираните инженерни мрежи формират потребности от инвестиции в обновяване, срав

направените до сега за изграждането им. За разлика от големите градове, където обитаването 

системно се изтласква от центъра, Добрич съхранява тази функция. Не липсва стихийно съчетаване на 

обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. Острата потребност в 

зоната от паркиране/гариране влошава не само транспортната проходимост, но и екологичните 

качества на средата. По “коридорите” на тангиращите Центъра главни улици се формират 

“враждебни” зони/ивици, които би трябвало да се отстъпят за други функции.

Първа дъга (същинската част на компактния град) 

От запад на изток, тази територия включва 7 жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», 

4», «Русия 1» и «Русия 2». В обхвата на дъгата (515,4 ха) живеят 24600 обитатели в 

11800 жилища. С изключение на югоизточната част на «Русия 1» (ж.к. «Югоизток»), застрояването е 

предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна квартална структура. Тази дъга е основният 

носител на градския характер на средата за обитаване. За разлика от централната зона, жилищните 

функции тук доминират. Резервите за ново жилищно строителство са силно ограничени 

отделни или група съседни парцели и то в условия на реконструкция при подмяна на амортизиран 

фонд. Имотната структура е изключително удребнена – средната големина на парцелите е около 500 
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Основните констатации и изводи от този раздел, имащи пряк устройствен адрес са: 

съществуващия фонд; 

Независимо от привидния излишък, съществува потребност от терени за нови еднофамилни къщи 

Панелните комплекси трябва да бъдат преструктурирани и обновени, за да се удължи физическия 

илищния сектор, е крайно недостатъчен. Бъдещият ИПГВР трябва да 

Изявени са териториални диспропорции и рискова неравномерност в усвояването на градската 

Анализ на жилищните територии по структурни единици (квартали) и 

щи за номиниране като зони за 

ма. Жилищните територии могат да се 

В територия от около 220 ха, наред с обществените функции, е съсредоточен значителен жилищен 

нето се облагодетелства от възможно най-пълния комплекс 

високи ценови нива пазар на недвижимости. Преобладаващата 

предимно блоково в централната, южната и 

източната част и класически, спокойни квартали с еднофамилни къщи в двор – в 

северозападната и югоизточната част на централната зона. Системното неподдържане на сградите и 

амортизираните инженерни мрежи формират потребности от инвестиции в обновяване, сравними с 

направените до сега за изграждането им. За разлика от големите градове, където обитаването 

системно се изтласква от центъра, Добрич съхранява тази функция. Не липсва стихийно съчетаване на 

мпромисно. Острата потребност в 

зоната от паркиране/гариране влошава не само транспортната проходимост, но и екологичните 

качества на средата. По “коридорите” на тангиращите Центъра главни улици се формират 

тстъпят за други функции. 

От запад на изток, тази територия включва 7 жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», 

4», «Русия 1» и «Русия 2». В обхвата на дъгата (515,4 ха) живеят 24600 обитатели в 

(ж.к. «Югоизток»), застрояването е 

предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна квартална структура. Тази дъга е основният 

носител на градския характер на средата за обитаване. За разлика от централната зона, жилищните 

е за ново жилищно строителство са силно ограничени – само в 

отделни или група съседни парцели и то в условия на реконструкция при подмяна на амортизиран 

средната големина на парцелите е около 500 
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

м2. С изключение на северната част на «Русия 3

сравнително добра. Озеленените пространства за широк обществен достъп са оскъдни. Донякъде този 

дефицит е компенсиран от дворното и улично озеленяване, както и лесния достъп 

кварталите7 до градския парк «Св. Георги». 

Втора дъга (жилищните комплекси)

Втората дъга е градската тъкан от периода на индустриализираното строителство (1960

кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към тази дъга

необлагодетелствани квартала 

функции, на обща площ от 335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Доминантата са 

комплексите, като «Балик» и «Строител» носят белега 

“периферия”. Има два ясно обособени сегмента на дъгата 

(доказва го и огледалото на пазарните цени). В северния сегмент е съсредоточен най

проблем на система обитаване 

разположени и най-бедните квартали на гр. Добрич 

обитатели).  

Поради специфичните им проблеми и голям мащаб, 

детайли: 

(+) Сравнително добра инфраструктурна съоръженост;

(+) Добра ослънченост и проветряемост;

(+) Умерена плътност и интензивност на застрояване, умерени гъстоти на обитаване;

(+) Добри пространствени условия за озеленяване и доизграждане на “обслужващ пар

(-) Функционална, комуникационна и пространствена неинтегрираност в заварената градска структура 

(нито органични части, нито обособени сателити);

(-) Недоизградена инфраструктура, особено в обслужващата и социалната сфера; 

(-) Недостиг на гаражи- предвидените полу

негатив; 

(-) Големи празни пространства 

несанкционирани сметища; 

(-) Липса на добри пространствени възможности и градоу

стопански, търговски, културни и др. инициативи на обитателите;

(-) Лоши експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и естетически качества на блоковете, 

амортизираност на инженерните инсталации;

(-) Конфликтно “съжителство” на частна собственост върху жилищата и общинска 

(-) Трайни тенденции към криминализиране и цялостно деградиране на средата;
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

ключение на северната част на «Русия 3-4», изградеността и стандарта на средата е 

сравнително добра. Озеленените пространства за широк обществен достъп са оскъдни. Донякъде този 

дефицит е компенсиран от дворното и улично озеленяване, както и лесния достъп 

до градския парк «Св. Георги».  

Втора дъга (жилищните комплекси) 

Втората дъга е градската тъкан от периода на индустриализираното строителство (1960

кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към тази дъга

необлагодетелствани квартала – «Иглика» и «Изгрев». Наред с обслужващи и производствени 

функции, на обща площ от 335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Доминантата са 

комплексите, като «Балик» и «Строител» носят белега и на пространствена и на функционална 

“периферия”. Има два ясно обособени сегмента на дъгата – сравнително добър южен и лош северен 

(доказва го и огледалото на пазарните цени). В северния сегмент е съсредоточен най

проблем на система обитаване – синдромът “жилищен комплекс – 

бедните квартали на гр. Добрич – «Изгрев» (1497 обитатели) и «Иглика» (1674 

Поради специфичните им проблеми и голям мащаб, жилищните комплекси

(+) Сравнително добра инфраструктурна съоръженост; 

(+) Добра ослънченост и проветряемост; 

(+) Умерена плътност и интензивност на застрояване, умерени гъстоти на обитаване;

(+) Добри пространствени условия за озеленяване и доизграждане на “обслужващ пар

) Функционална, комуникационна и пространствена неинтегрираност в заварената градска структура 

(нито органични части, нито обособени сателити); 

) Недоизградена инфраструктура, особено в обслужващата и социалната сфера; 

предвидените полу-подземни са недоизизградени и внасят още един визуален 

) Големи празни пространства - неблагоустроени, неподдържани, стихийно усвоявани с бараки и 

) Липса на добри пространствени възможности и градоустройствена обезпеченост за реализиране на 

стопански, търговски, културни и др. инициативи на обитателите; 

) Лоши експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и естетически качества на блоковете, 

амортизираност на инженерните инсталации; 

тно “съжителство” на частна собственост върху жилищата и общинска 

) Трайни тенденции към криминализиране и цялостно деградиране на средата;
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4», изградеността и стандарта на средата е 

сравнително добра. Озеленените пространства за широк обществен достъп са оскъдни. Донякъде този 

дефицит е компенсиран от дворното и улично озеленяване, както и лесния достъп от два от 

Втората дъга е градската тъкан от периода на индустриализираното строителство (1960-90 г.). Обхваща 

кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към тази дъга принадлежат и двата 

«Иглика» и «Изгрев». Наред с обслужващи и производствени 

функции, на обща площ от 335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Доминантата са 

и на пространствена и на функционална 

сравнително добър южен и лош северен 

(доказва го и огледалото на пазарните цени). В северния сегмент е съсредоточен най-мащабният 

 панелна сграда”. Тук са 

«Изгрев» (1497 обитатели) и «Иглика» (1674 

жилищните комплекси се представят с повече 

(+) Умерена плътност и интензивност на застрояване, умерени гъстоти на обитаване; 

(+) Добри пространствени условия за озеленяване и доизграждане на “обслужващ партер”, но 

) Функционална, комуникационна и пространствена неинтегрираност в заварената градска структура 

) Недоизградена инфраструктура, особено в обслужващата и социалната сфера;  

подземни са недоизизградени и внасят още един визуален 

неблагоустроени, неподдържани, стихийно усвоявани с бараки и 

стройствена обезпеченост за реализиране на 

) Лоши експлоатационни, топлотехнически, шумоизолационни и естетически качества на блоковете, 

тно “съжителство” на частна собственост върху жилищата и общинска – върху земята; 

) Трайни тенденции към криминализиране и цялостно деградиране на средата; 
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Кварталите „Изгрев” и „Иглика” са от категорията „проблемни”

такива градски структури: 

• население с доходи под 50% от средните за страната,

• безработица над 50% от средната за страната,

• лош сграден фонд, 

• липсващи елементи на първичната техническа благоустроеност на жилищната среда,

• физическа и културна изолация на оби

Сферите за намеси са: 

• подобряване на инфраструктурата и инженерното оборудване;

• насърчаване създаването на работни места;

• икономическо развитие чрез собствена инициатива;

• подобряване на предлаганите обществени услуги.

Проблемите не могат да бъдат решени само чрез устройствени мерки. Нужен е интегриран подход и 

идентифициране на възможните мерки чрез:

• Определяне на основните фактори за появата и развитието на тези квартали;

• Намеса чрез намаляване равнището на безработица

предприятия на място с местна работна ръка;

• Финансови помощи (субсидии) за обновяване на жилищата;

• Включване в програмите за устойчиво градско развитие 

• Овладяване на неконтролируемата у

спецификата на обитаване);

• Активизиране на обитателите 

решенията, поемане на отговорности и контрол при поддържането им;

• Приближаване на админи

достъпа им до нея. 

1.10. Транспортна инфраструктура

1.10.1. Транспортно-

От различните видове транспорт 

специфичното си разположение, гр. Добрич се обслужва предимно от автомобилния и в малка степен 

от железопътния транспорт. Транспортни услуги с воден и въздушен транспорт на практика се 

                                                           
8
Като “проблемни” се дефинират териториите и кварталите, в които “обитателите нямат качеството на живот, 

считано от обществото за нормално към същия е

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Кварталите „Изгрев” и „Иглика” са от категорията „проблемни”8. Те покриват всички критерии за 

население с доходи под 50% от средните за страната, 

безработица над 50% от средната за страната, 

липсващи елементи на първичната техническа благоустроеност на жилищната среда,

физическа и културна изолация на обитателите от другите квартали. 

подобряване на инфраструктурата и инженерното оборудване; 

насърчаване създаването на работни места; 

икономическо развитие чрез собствена инициатива; 

подобряване на предлаганите обществени услуги. 

Проблемите не могат да бъдат решени само чрез устройствени мерки. Нужен е интегриран подход и 

идентифициране на възможните мерки чрез: 

Определяне на основните фактори за появата и развитието на тези квартали;

Намеса чрез намаляване равнището на безработицата в тях, стимулиране създаването на 

предприятия на място с местна работна ръка; 

Финансови помощи (субсидии) за обновяване на жилищата; 

Включване в програмите за устойчиво градско развитие – интегриране на различните нива;

Овладяване на неконтролируемата урбанизация (планова и проектна готовност, адекватни на 

спецификата на обитаване); 

Активизиране на обитателите – демократично съучастие при вземането и изпълняването на 

решенията, поемане на отговорности и контрол при поддържането им; 

Приближаване на администрацията до обитателите на проблемните квартали и увеличаване на 

Транспортна инфраструктура 

-комуникационна инфраструктура 

От различните видове транспорт – автомобилен, железопътен, воден и въздушен, поради 

зположение, гр. Добрич се обслужва предимно от автомобилния и в малка степен 

от железопътния транспорт. Транспортни услуги с воден и въздушен транспорт на практика се 

                   
Като “проблемни” се дефинират териториите и кварталите, в които “обитателите нямат качеството на живот, 

считано от обществото за нормално към същия етап от развитието си”. 
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. Те покриват всички критерии за 

липсващи елементи на първичната техническа благоустроеност на жилищната среда, 

Проблемите не могат да бъдат решени само чрез устройствени мерки. Нужен е интегриран подход и 

Определяне на основните фактори за появата и развитието на тези квартали; 

та в тях, стимулиране създаването на 

интегриране на различните нива; 

(планова и проектна готовност, адекватни на 

демократично съучастие при вземането и изпълняването на 

 

страцията до обитателите на проблемните квартали и увеличаване на 

автомобилен, железопътен, воден и въздушен, поради 

зположение, гр. Добрич се обслужва предимно от автомобилния и в малка степен 

от железопътния транспорт. Транспортни услуги с воден и въздушен транспорт на практика се 

Като “проблемни” се дефинират териториите и кварталите, в които “обитателите нямат качеството на живот, 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

осъществяват посредством относително близките международно летище и пристанища в гр.Варна

Балчик. 

Комуникационно-транспортната система на гр. Добрич обхваща автомобилния, железопътния, и 

масовия градски обществен транспорт (автобуси и тролейбуси), таксиметров транспорт (маршрутни 

таксита и таксита), пътната и уличната мрежа със съоръженията 

гариране и съоръженията за регулиране. Транспортната инфраструктура включва железопътната гара, 

автогарата, тролейбусната инфраструктура, автобусния транспорт, няколко велоалеи за велосипеден 

транспорт и  зони обособени за пешеходно движение.

Автомобилен транспорт

Като цяло пътната инфраструктура в града има висока степен на изграденост, създава добри условия 

за автомобилен транспорт и може да поеме търсенето, но качеството на транспортните услуги е 

незадоволително най-вече поради лошото състояние на пътната настилка и нехомогенното развитие 

на наличната пътна мрежа. 

Анализа на гъстотата на републиканската пътна мрежа по области според класа на пътя показва, че:

• Област Добрич е една от 18

• гъстотата на първокласните пътища 17, 586 (km/1000m2) е значително под средната за страната 

26,756; 

• гъстотата на второкласните пътища 51,274 е над средната за страната 36,306 и

• гъстотата на третокласните пътища 106,363 е съизмерима съ

Републиканската пътна мрежа в региона на Добрич не попада в обхвата на трансевропейските 

коридори. Пътищата са предимно II и III клас, а единствения път в TEN

област Добрич е част от първокласния п

Дуранкулак, който обаче по интензивност на движението и по обслужване отстъпва в значителна 

степен на направлението Варна

Поради равниния характер на терена се е обособила и е ясно

структура с околовръстен път, за провеждане и преразпределяне на транзитното движение (II

второкласни пътища включващи се към него, както следва:

II-29 – по тази връзка се осъществява движението между Добрич и Варна, 

потенциал в района естествено привлича и излъчва значителен обем кореспонденции, както трудови, 

така и пътувания с цел рекреация или обучение. Пътят е важен и изобщо за направлението на трафика 

по оста север юг в източната част 

„Хемус“, която от своя страна предоставя възможност за по

запад.По този път се осъществява и трансграничния преход Добрич 

II-71 – основна връзка към туристическия комплекс черноморски комплекс Албена, където особено 

през летния сезон намира препитание значителна част от трудоспособното население на Добрич. На 

север пътя води до гр. Силистра, където се очаква да бъде построен следващия мост на р.

подобри трансграничната свързаност;

II-27 – директна връзка към другия по

Балчик. Посредством този път жителите на Добрич имат относително лесен и бърз достъп до 
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осъществяват посредством относително близките международно летище и пристанища в гр.Варна

транспортната система на гр. Добрич обхваща автомобилния, железопътния, и 

масовия градски обществен транспорт (автобуси и тролейбуси), таксиметров транспорт (маршрутни 

таксита и таксита), пътната и уличната мрежа със съоръженията за обслужване, местата за паркиране и 

гариране и съоръженията за регулиране. Транспортната инфраструктура включва железопътната гара, 

автогарата, тролейбусната инфраструктура, автобусния транспорт, няколко велоалеи за велосипеден 

и за пешеходно движение. 

Автомобилен транспорт 

Като цяло пътната инфраструктура в града има висока степен на изграденост, създава добри условия 

за автомобилен транспорт и може да поеме търсенето, но качеството на транспортните услуги е 

вече поради лошото състояние на пътната настилка и нехомогенното развитие 

Анализа на гъстотата на републиканската пътна мрежа по области според класа на пътя показва, че:

Област Добрич е една от 18-те области без автомагистрали в нея; 

гъстотата на първокласните пътища 17, 586 (km/1000m2) е значително под средната за страната 

гъстотата на второкласните пътища 51,274 е над средната за страната 36,306 и

гъстотата на третокласните пътища 106,363 е съизмерима със средната в страната 108,277.

Републиканската пътна мрежа в региона на Добрич не попада в обхвата на трансевропейските 

коридори. Пътищата са предимно II и III клас, а единствения път в TEN-T мрежата на територията на 

област Добрич е част от първокласния път I-9, осъществяващ крайбрежната връзка Бургас 

Дуранкулак, който обаче по интензивност на движението и по обслужване отстъпва в значителна 

степен на направлението Варна-Добрич-Констанца. 

Поради равниния характер на терена се е обособила и е ясно изразена радиалната транспортна 

структура с околовръстен път, за провеждане и преразпределяне на транзитното движение (II

второкласни пътища включващи се към него, както следва: 

по тази връзка се осъществява движението между Добрич и Варна, който като център най

потенциал в района естествено привлича и излъчва значителен обем кореспонденции, както трудови, 

така и пътувания с цел рекреация или обучение. Пътят е важен и изобщо за направлението на трафика 

по оста север юг в източната част на страната, а освен това посредством него се достига и до АМ 

„Хемус“, която от своя страна предоставя възможност за по-бърз транспорт по направлението изток

запад.По този път се осъществява и трансграничния преход Добрич – Констанца;

ка към туристическия комплекс черноморски комплекс Албена, където особено 

през летния сезон намира препитание значителна част от трудоспособното население на Добрич. На 

север пътя води до гр. Силистра, където се очаква да бъде построен следващия мост на р.

подобри трансграничната свързаност; 

директна връзка към другия по-голям град и туристически център на брега на Черно море 

Балчик. Посредством този път жителите на Добрич имат относително лесен и бърз достъп до 
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осъществяват посредством относително близките международно летище и пристанища в гр.Варна и 

транспортната система на гр. Добрич обхваща автомобилния, железопътния, и 

масовия градски обществен транспорт (автобуси и тролейбуси), таксиметров транспорт (маршрутни 

за обслужване, местата за паркиране и 

гариране и съоръженията за регулиране. Транспортната инфраструктура включва железопътната гара, 

автогарата, тролейбусната инфраструктура, автобусния транспорт, няколко велоалеи за велосипеден 

Като цяло пътната инфраструктура в града има висока степен на изграденост, създава добри условия 

за автомобилен транспорт и може да поеме търсенето, но качеството на транспортните услуги е 

вече поради лошото състояние на пътната настилка и нехомогенното развитие 

Анализа на гъстотата на републиканската пътна мрежа по области според класа на пътя показва, че: 

гъстотата на първокласните пътища 17, 586 (km/1000m2) е значително под средната за страната 

гъстотата на второкласните пътища 51,274 е над средната за страната 36,306 и 

с средната в страната 108,277. 

Републиканската пътна мрежа в региона на Добрич не попада в обхвата на трансевропейските 

T мрежата на територията на 

9, осъществяващ крайбрежната връзка Бургас – Варна - 

Дуранкулак, който обаче по интензивност на движението и по обслужване отстъпва в значителна 

изразена радиалната транспортна 

структура с околовръстен път, за провеждане и преразпределяне на транзитното движение (II-97) и 

който като център най-голям 

потенциал в района естествено привлича и излъчва значителен обем кореспонденции, както трудови, 

така и пътувания с цел рекреация или обучение. Пътят е важен и изобщо за направлението на трафика 

на страната, а освен това посредством него се достига и до АМ 

бърз транспорт по направлението изток- 

Констанца; 

ка към туристическия комплекс черноморски комплекс Албена, където особено 

през летния сезон намира препитание значителна част от трудоспособното население на Добрич. На 

север пътя води до гр. Силистра, където се очаква да бъде построен следващия мост на р.Дунав и да 

голям град и туристически център на брега на Черно море – 

Балчик. Посредством този път жителите на Добрич имат относително лесен и бърз достъп до 
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пристанището в Балчик. Има индикации, че и летището в Балчик ще бъде реновирано, което 

респективно ще увеличи възможностите за ползване и на въздушен транспорт. Същия път е връзка и 

към вътрешността на старта в западна посока  

Останалите третокласни пътища и тези от общинската пътна мрежа обслужват трафик с локален 

характер и имат само местно значение. 

Железопътен транспорт.

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара 

Добрич е с 12 основни коловоза. Тази

задоволяване на намаляващото търсене на жп услуги. Едновременно с това трябва да се посочи, че 

поради просрочените ремонти, състоянието на железопътната инфраструктура като цяло е 

незадоволително, което води от една страна до намаляване на средната скорост и комфорта при 

пътуване, а от друга увеличаване на експлоатационните разходи и времето за пътуване. В голямата си 

част осигурителните, телекомуникационните и енергозахранващите системи са остарели и

технологично ниво, което пък води до проблеми свързани с осигуряването на безопасността на 

пасажерите. Всичко това води до незадоволително качество на железопътната транспортна услуга и 

понижава нейната атрактивност и респективно търсенето и.

Въздушен и воден транспорт

Близостта на град Добрич до град Варна /летище, пристанище 

км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт.

Има известен нереализиран потенциал по отношение на въздушния тра

община Добрич има старо летище, което поради слабо търсене на подобен тип услуги и 

незадоволително състояние към настоящия момент не е разработено и е неизползваемо.

Автобусен транспорт

Автобусният транспорт в града се осъществяв

месечно се извършват около 200 хил. км. пробег. Автомобилният, тролейбусният парк и контактната 

тролейбусна мрежа са силно амортизирани, с незадоволителни експлоатационни характеристики, 

водещи до увеличавана на замърсяването на околната среда и разходите необходими за поддръжка и 

експлоатация. 

Основният разпределителен транспортен център в областта е Автогара

инфраструктурата около нея са в изключително лошо състояние, неудобни и непривлекат

жителите, гостите и туристите на града. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се 

извършват около 200 междуселищни курса.

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: “Пътнически превози” 

ЕООД, “Тролейбусен транспорт” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в 

междуселишните направления участват 

”Спринт”, ЕТ “Агро транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД.

Транспортно-комуникационната схема е стара и не отразява реалните потребности на населението от 

превози. Маршрутите не са оптимални, част от тях се дублират и не предлагат ефективно обслужване 

съобразно променените реалности в икономиката и структурата на 

спазването на разписанията от автобусите не е на необходимото ниво. Чистотата и комфорта при 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

а индикации, че и летището в Балчик ще бъде реновирано, което 

респективно ще увеличи възможностите за ползване и на въздушен транспорт. Същия път е връзка и 

към вътрешността на старта в западна посока  - Нови Пазар, Шумен, Търговище.

пътища и тези от общинската пътна мрежа обслужват трафик с локален 

характер и имат само местно значение.  

Железопътен транспорт. 

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара 

Добрич е с 12 основни коловоза. Тази железопътна свързаност и изграденост дава възможност за 

задоволяване на намаляващото търсене на жп услуги. Едновременно с това трябва да се посочи, че 

поради просрочените ремонти, състоянието на железопътната инфраструктура като цяло е 

ето води от една страна до намаляване на средната скорост и комфорта при 

пътуване, а от друга увеличаване на експлоатационните разходи и времето за пътуване. В голямата си 

част осигурителните, телекомуникационните и енергозахранващите системи са остарели и

технологично ниво, което пък води до проблеми свързани с осигуряването на безопасността на 

пасажерите. Всичко това води до незадоволително качество на железопътната транспортна услуга и 

понижава нейната атрактивност и респективно търсенето и. 

Въздушен и воден транспорт 

Близостта на град Добрич до град Варна /летище, пристанище - 45 км./ и град Балчик /пристанище 

км./ прави удобно използването на въздушния и морски транспорт. 

Има известен нереализиран потенциал по отношение на въздушния транспорт 

община Добрич има старо летище, което поради слабо търсене на подобен тип услуги и 

незадоволително състояние към настоящия момент не е разработено и е неизползваемо.

Автобусен транспорт 

града се осъществява от 13 автобусни и 10 тролейбусни линии, като 

месечно се извършват около 200 хил. км. пробег. Автомобилният, тролейбусният парк и контактната 

тролейбусна мрежа са силно амортизирани, с незадоволителни експлоатационни характеристики, 

на замърсяването на околната среда и разходите необходими за поддръжка и 

Основният разпределителен транспортен център в областта е Автогара

инфраструктурата около нея са в изключително лошо състояние, неудобни и непривлекат

жителите, гостите и туристите на града. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се 

извършват около 200 междуселищни курса. 

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: “Пътнически превози” 

ен транспорт” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в 

междуселишните направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ 

”Спринт”, ЕТ “Агро транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” ООД. 

комуникационната схема е стара и не отразява реалните потребности на населението от 

превози. Маршрутите не са оптимални, част от тях се дублират и не предлагат ефективно обслужване 

съобразно променените реалности в икономиката и структурата на града. Честотата на следене и 

спазването на разписанията от автобусите не е на необходимото ниво. Чистотата и комфорта при 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

78/555 

а индикации, че и летището в Балчик ще бъде реновирано, което 

респективно ще увеличи възможностите за ползване и на въздушен транспорт. Същия път е връзка и 

Нови Пазар, Шумен, Търговище. 

пътища и тези от общинската пътна мрежа обслужват трафик с локален 

Железопътен възел свързва Добрич със столицата‚ крайбрежието и европейски страни. ЖП гара 

железопътна свързаност и изграденост дава възможност за 

задоволяване на намаляващото търсене на жп услуги. Едновременно с това трябва да се посочи, че 

поради просрочените ремонти, състоянието на железопътната инфраструктура като цяло е 

ето води от една страна до намаляване на средната скорост и комфорта при 

пътуване, а от друга увеличаване на експлоатационните разходи и времето за пътуване. В голямата си 

част осигурителните, телекомуникационните и енергозахранващите системи са остарели и са на ниско 

технологично ниво, което пък води до проблеми свързани с осигуряването на безопасността на 

пасажерите. Всичко това води до незадоволително качество на железопътната транспортна услуга и 

45 км./ и град Балчик /пристанище - 36 

нспорт – на територията на 

община Добрич има старо летище, което поради слабо търсене на подобен тип услуги и 

незадоволително състояние към настоящия момент не е разработено и е неизползваемо. 

а от 13 автобусни и 10 тролейбусни линии, като 

месечно се извършват около 200 хил. км. пробег. Автомобилният, тролейбусният парк и контактната 

тролейбусна мрежа са силно амортизирани, с незадоволителни експлоатационни характеристики, 

на замърсяването на околната среда и разходите необходими за поддръжка и 

Основният разпределителен транспортен център в областта е Автогара-Добрич. Сградата и 

инфраструктурата около нея са в изключително лошо състояние, неудобни и непривлекателни за 

жителите, гостите и туристите на града. От автогара Добрич по различните направления ежедневно се 

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: “Пътнически превози” 

ен транспорт” ЕООД, “Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД като в 

”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус експрес” ООД, ЕТ 

комуникационната схема е стара и не отразява реалните потребности на населението от 

превози. Маршрутите не са оптимални, част от тях се дублират и не предлагат ефективно обслужване 

града. Честотата на следене и 

спазването на разписанията от автобусите не е на необходимото ниво. Чистотата и комфорта при 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

пътуване с градски транспорт е крайно незадоволителен, което прави този вид превоз 

непривлекателен и стимулира увеличаването на прево

страна води до повече задръствания и екологични проблеми, като увеличаване на вредните емисии и 

допълнително шумово натоварване.

Няма автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на превозните средства. Липсват 

електронни информационни табла по автобусните спирки и вътре в превозните средства за 

предоставяне на информация в реално време. Голяма част от спирките се нужд

и реновиране.  

Таксиметров транспорт

Таксиметровият транспорт 

таксита. Няма маршрутни таксита. С оглед подобряване на организацията и безопасността на 

движението има необходимост от преразглеждане на местостоянките на такситата и режимите за 

спиране и паркиране в различните зони на града. Друга възможност за бъдещо развитие е 

използването на електро транспорт, особено като се има предвид, че гр. Добрич е втория град в 

страната след София в който вече има действаща електрозарядна станция и предстои да бъде 

изградена цяла мрежа в региона.

1.10.2. Пешеходно движение

Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа 

пътните платна), по пешеход

пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното движение. Добрич 

разполага с една от най-големите обособени зони за пешеходно движение в центъра на града, която е 

възстановена в предните няколко години и в момента се ползва активно за рекреация.

Пешеходното движение в кварталите обаче не е достатъчно добре организирано. На места е 

затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали автомобили, 

намаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното ситуиране на 

спирките, лошата осветеност и обезопасеност.

1.10.3. Велосипедно движение

Развитието на велосипедните трасета

те са пренебрегнати при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 

разрастващата се автомобилна инфраструктура.

В процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите 

вече са налични и предстои 

адекватна на нуждите велоалейна мрежа. Община Добрич разполага със „Схема за организация на 

велосипедното движение в градските и крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и 

приета на ОбЕСУТ. От анализа на актуализираната схема за организация на велосипедното движение 

може да се заключи, че предложените трасета следват радиално

мрежа. Те са класифицирани условно по предназначение и степен на важно

трасета имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на града. В 

зоните с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидени мрежа от маршрути, която 

отвежда към главната велоалейна мрежа. М

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

пътуване с градски транспорт е крайно незадоволителен, което прави този вид превоз 

непривлекателен и стимулира увеличаването на превозите с лични автомобили. Последното от своя 

страна води до повече задръствания и екологични проблеми, като увеличаване на вредните емисии и 

допълнително шумово натоварване. 

Няма автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на превозните средства. Липсват 

електронни информационни табла по автобусните спирки и вътре в превозните средства за 

предоставяне на информация в реално време. Голяма част от спирките се нужд

Таксиметров транспорт 

 на територията на общината се реализира посредством около 400 леки 

таксита. Няма маршрутни таксита. С оглед подобряване на организацията и безопасността на 

еобходимост от преразглеждане на местостоянките на такситата и режимите за 

спиране и паркиране в различните зони на града. Друга възможност за бъдещо развитие е 

използването на електро транспорт, особено като се има предвид, че гр. Добрич е втория град в 

траната след София в който вече има действаща електрозарядна станция и предстои да бъде 

изградена цяла мрежа в региона. 

Пешеходно движение 

се осъществява по наличната улична мрежа - по тротоарите (и често по 

пътните платна), по пешеходни алеи в парковете, места за отдих и развлечение; в обособени 

пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното движение. Добрич 

големите обособени зони за пешеходно движение в центъра на града, която е 

ановена в предните няколко години и в момента се ползва активно за рекреация.

Пешеходното движение в кварталите обаче не е достатъчно добре организирано. На места е 

затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали автомобили, 

амаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното ситуиране на 

спирките, лошата осветеност и обезопасеност. 

Велосипедно движение 

велосипедните трасета на територията на общината е много слабо. В повечето случаи 

са пренебрегнати при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 

разрастващата се автомобилна инфраструктура. 

В процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите 

 да бъдат изградени стоянките за тяхното паркиране, липсва обаче 

адекватна на нуждите велоалейна мрежа. Община Добрич разполага със „Схема за организация на 

велосипедното движение в градските и крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и 

ета на ОбЕСУТ. От анализа на актуализираната схема за организация на велосипедното движение 

може да се заключи, че предложените трасета следват радиално-кръговата ориентация на уличната 

мрежа. Те са класифицирани условно по предназначение и степен на важно

трасета имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на града. В 

зоните с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидени мрежа от маршрути, която 

към главната велоалейна мрежа. Маршрутите в обособените зони са класифицирани според 
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пътуване с градски транспорт е крайно незадоволителен, което прави този вид превоз 

зите с лични автомобили. Последното от своя 

страна води до повече задръствания и екологични проблеми, като увеличаване на вредните емисии и 

Няма автоматизирана диспечерска система за управление и контрол на превозните средства. Липсват 

електронни информационни табла по автобусните спирки и вътре в превозните средства за 

предоставяне на информация в реално време. Голяма част от спирките се нуждаят от облагородяване 

на територията на общината се реализира посредством около 400 леки 

таксита. Няма маршрутни таксита. С оглед подобряване на организацията и безопасността на 

еобходимост от преразглеждане на местостоянките на такситата и режимите за 

спиране и паркиране в различните зони на града. Друга възможност за бъдещо развитие е 

използването на електро транспорт, особено като се има предвид, че гр. Добрич е втория град в 

траната след София в който вече има действаща електрозарядна станция и предстои да бъде 

по тротоарите (и често по 

ни алеи в парковете, места за отдих и развлечение; в обособени 

пешеходни зони, организирани специално или чрез забрана на автомобилното движение. Добрич 

големите обособени зони за пешеходно движение в центъра на града, която е 

ановена в предните няколко години и в момента се ползва активно за рекреация. 

Пешеходното движение в кварталите обаче не е достатъчно добре организирано. На места е 

затруднено или блокирано, поради разположените заведения, магазини, паркирали автомобили, 

амаления габарит на тротоарите и лошото състояние на настилките, неправилното ситуиране на 

на територията на общината е много слабо. В повечето случаи 

са пренебрегнати при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 

В процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите 

да бъдат изградени стоянките за тяхното паркиране, липсва обаче 

адекватна на нуждите велоалейна мрежа. Община Добрич разполага със „Схема за организация на 

велосипедното движение в градските и крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и 

ета на ОбЕСУТ. От анализа на актуализираната схема за организация на велосипедното движение 

кръговата ориентация на уличната 

мрежа. Те са класифицирани условно по предназначение и степен на важност. Главните велосипедни 

трасета имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на града. В 

зоните с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидени мрежа от маршрути, която 

шрутите в обособените зони са класифицирани според 
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предназначението си - за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за спорт и тренировки. 

Предвидени са и междуселищни вело маршрути. Обозначени са местата на 

зони, велокръстовища и велоподлези.  

Те трябва да бъдат разглеждани като предложение за развитие на главна велоалейна 

мрежа.Реализираната велоалея в обособената 

недостатъчна за обслужване 

административни услуги. От друга страна изграждането на велоалеи в зоните с преобладаващ 

социален характер, където по отношение на транспортното обслужване има най

би довело да максимизиране

активното население на града.

Предвид на специфичните особености на града, е необходимо в бъдеще така предложената 

велоалейна мрежа да се сгъсти и уплътни. 

фигура 7: Велоалейна мрежа – схема

Източник: Община град Добрич
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за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за спорт и тренировки. 

Предвидени са и междуселищни вело маршрути. Обозначени са местата на 

зони, велокръстовища и велоподлези.   

Те трябва да бъдат разглеждани като предложение за развитие на главна велоалейна 

мрежа.Реализираната велоалея в обособената пешеходна зона в централната градска част е крайно 

недостатъчна за обслужване на гражданите за осъществяване на техния достъп до публични и 

административни услуги. От друга страна изграждането на велоалеи в зоните с преобладаващ 

социален характер, където по отношение на транспортното обслужване има най

максимизиране на ефекта поради факта, че ще бъде обслужена най

активното население на града. 

Предвид на специфичните особености на града, е необходимо в бъдеще така предложената 

велоалейна мрежа да се сгъсти и уплътни.  

схема за развитие 

Община град Добрич 
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за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за спорт и тренировки. 

Предвидени са и междуселищни вело маршрути. Обозначени са местата на специални велоцентрове и 

Те трябва да бъдат разглеждани като предложение за развитие на главна велоалейна 

зона в централната градска част е крайно 

на гражданите за осъществяване на техния достъп до публични и 

административни услуги. От друга страна изграждането на велоалеи в зоните с преобладаващ 

социален характер, където по отношение на транспортното обслужване има най-много проблеми, пък 

на ефекта поради факта, че ще бъде обслужена най-голяма част от 

Предвид на специфичните особености на града, е необходимо в бъдеще така предложената 
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Необходимо е да се предвидят и разработят, и съответните технически проекти за изграждането на 

конкретните велоаейни трасета. Изграждането им би допринесло в значителна 

на условия, за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на град Добрич, 

както и достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация. Не на последно място 

създаването на инфраструктура за немоторизиран тран

намаляване на използването на личен автомобил, за сметка на по

на придвижване пеша или с велосипед.

1.10.4. Улична мрежа

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни

на железопътна линия, като схемата на града е радиално

правоъгълна в отделни райони.

Класовете на улиците по данни на Община гр. Добрич са следните: 

Градски магистрали ІІ-ри клас (с прекъснат режим

• бул. “3-ти март” от началото на пешеходната зона (бул. “25

Булевардът има две платна за движение с по 7,50 метра широчина (на отделни участъци до 7,30 

метра) със средна разделителн

• бул. “Добричка епопея” има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

разделителна ивица; 

• бул. “Добруджа” (от кв. “Рилци” посока Балчик) има две платна за движение с променлива 

широчина – от 7,50 метра до 10,50 метра със средна раз

• бул. “25-ти септември” като продължение на пешеходната зона в посока Варна и в посока север 

КПП "Йовково" - Румъния 

разделителна ивица и 

• бул. “Русия”, обхождащ част от южна

септември”-юг и бул. "25-ти септември"

платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна ивица.

Районни артерии ІІІ-ти клас: 

• ул. “Отец Паисий” в участъка от бул. “Добруджа” до бул. “25

малка част от ул. “Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 до 10,50 метра широчина 

• ул. “Кирил и Методий” от бул. “Добричка епопея” до ул. "Максим Горки"

широчина; 

• ул. “Сан Стефано” - едно платно с 10,50 метра широчина; 

• ул. “Васил Левски” от ул. “Сан Стефано” до ул. “Цар Петър” 

• ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,00 метра широчина. 

• ул. “Максим Горки” - едно платно с динамичен профил 8,00 

• ул. “Хан Аспарух” с едно платно от 6,00 метра широчина (в момента), а съгласно ПУП 
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на условия, за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на град Добрич, 

както и достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация. Не на последно място 

създаването на инфраструктура за немоторизиран транспорт е възможност и начин за ефективно 

намаляване на използването на личен автомобил, за сметка на по-екологичния и здравословен начин 

на придвижване пеша или с велосипед. 

Улична мрежа 

на град Добрич е развита съобразно характерните теренни

на железопътна линия, като схемата на града е радиално-кръгова с елементи на свободна или 

правоъгълна в отделни райони. 

Класовете на улиците по данни на Община гр. Добрич са следните:  

ри клас (с прекъснат режим на движение - светлинно регулиране

ти март” от началото на пешеходната зона (бул. “25-ти септември”) в посока към Силистра. 

Булевардът има две платна за движение с по 7,50 метра широчина (на отделни участъци до 7,30 

метра) със средна разделителна ивица; 

бул. “Добричка епопея” има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

бул. “Добруджа” (от кв. “Рилци” посока Балчик) има две платна за движение с променлива 

от 7,50 метра до 10,50 метра със средна разделителна ивица;

ти септември” като продължение на пешеходната зона в посока Варна и в посока север 

Румъния - има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

бул. “Русия”, обхождащ част от южната и изцяло източната страна на ЦГЧ,свързващ бул. “25

ти септември"- север,  в посока към Генерал Тошево. Булевардът има две 

платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна ивица.

 

ул. “Отец Паисий” в участъка от бул. “Добруджа” до бул. “25-ти септември” (тук е включена и 

малка част от ул. “Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 до 10,50 метра широчина 

ул. “Кирил и Методий” от бул. “Добричка епопея” до ул. "Максим Горки"

едно платно с 10,50 метра широчина;  

ул. “Васил Левски” от ул. “Сан Стефано” до ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,50 метра широчина и 

едно платно с 8,00 метра широчина.  

едно платно с динамичен профил 8,00 - 8,50 м; 

ул. “Хан Аспарух” с едно платно от 6,00 метра широчина (в момента), а съгласно ПУП 
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Необходимо е да се предвидят и разработят, и съответните технически проекти за изграждането на 

конкретните велоаейни трасета. Изграждането им би допринесло в значителна степен и за създаване 

на условия, за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на град Добрич, 

както и достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация. Не на последно място 

спорт е възможност и начин за ефективно 

екологичния и здравословен начин 

на град Добрич е развита съобразно характерните теренни дадености и наличието 

кръгова с елементи на свободна или 

светлинно регулиране): 

ти септември”) в посока към Силистра. 

Булевардът има две платна за движение с по 7,50 метра широчина (на отделни участъци до 7,30 

бул. “Добричка епопея” има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

бул. “Добруджа” (от кв. “Рилци” посока Балчик) има две платна за движение с променлива 

делителна ивица; 

ти септември” като продължение на пешеходната зона в посока Варна и в посока север - 

има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна 

та и изцяло източната страна на ЦГЧ,свързващ бул. “25-ти 

север,  в посока към Генерал Тошево. Булевардът има две 

платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна ивица. 

ти септември” (тук е включена и 

малка част от ул. “Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 до 10,50 метра широчина - (по ПУП 12м); 

ул. “Кирил и Методий” от бул. “Добричка епопея” до ул. "Максим Горки"- едно платно с 8,00 метра 

едно платно с 8,50 метра широчина и  

ул. “Хан Аспарух” с едно платно от 6,00 метра широчина (в момента), а съгласно ПУП - 8,00 м.; 
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Главни улици ІV-ти клас: 

• ул. “Васил Левски” от ул. “Цар Петър” до ул. “Страцин” 

• ул. “Страцин” с едно платно от 5,00 метра широчина;

• ул. “Вардар” от ул. “Ген. Попов” до бул. “Русия” 

• ул. “Гоце Делчев” от ул. “Батак” до бул. “Русия” 

• ул. “Батак” от ул.“Отец Паисий” до ул. “Гоце Делчев” 

• ул. “Дунав” от бул. “Русия” до ул. “Вардар” 

Второстепенни улици: Останалите улици в ЦГЧ на гр. Добрич са събирател
обслужващи улици VІ клас. 

Общата дължина на уличната мрежа в ЦГЧ е 36,100 км., а на главната улична мрежа 

Главните улици имат необходимата плътност според Наредба № 2, която трябва да бъде 3

или със средно разстояние между тях от 650 до 500 м. При обща площ за ЦГЧ на Добрич от 228 ха (2,28 

км²) и обща дължина на главните  улици 14,6 км. плътността е 6,4 км/ км

нормативните изисквания и е много добър показател за нивото на 

достъпност от автомобили. Независимо от това кореспонденциите в ЦГЧ са затруднени в посоки Север 

- Юг и Изток - Запад и се налага значително (заобикаляне) удължаване на пътуванията, поради 

наличието на "дълги" пешеходни зони.

Правени са ремонти и реконструкции, но всички градски артерии и главни улици са изградени преди 

повече от 25-30 години и експлоатационният им срок отдавна е изтекъл. Главните входно

улици и булеварди се явяват естествено продължение на републиканските пътища от о

път към центъра на града. Те са с достатъчен габарит за п

добре, но от друга страна се явява недостатък, защото довежда значително по

центъра на града, където вече се създават 

През изградената на територията на град Добрич комуникационно

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по 

околовръстния път, който е с подходящ габа

Техническата инфраструктура е в изключително лошо състояние. Не е решен проблема с паркоместата 

и паркингите. Липсва шумо и прахо изолация от намиращите се в непосредствена близост големи 

пътни артерии. Във всички квартали е необходимо комплексно разр

проблеми – улици и тротоари, паркинги, детски и спортни площадки, спортни зали и комплекси, места 

за отдих, квартални центрове за обществени прояви, велоалеи, достъпна обществена среда, 

озеленяване и оформяне на междублоковите 

улици с интензивен трафик, подобряване и оптимизиране на обществения транспорт, повишаване на 

безопасността и сигурността на градската среда.

Транспортната система в града се нуждае от актуализация и оп

уличните трасета е изоставащ или блокиран. 
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ул. “Васил Левски” от ул. “Цар Петър” до ул. “Страцин” - едно платно с 8,50 метра 

ул. “Страцин” с едно платно от 5,00 метра широчина; 

ул. “Вардар” от ул. “Ген. Попов” до бул. “Русия” - едно платно с 7,00 метра широчина; /в Русия 2/

ул. “Гоце Делчев” от ул. “Батак” до бул. “Русия” - едно платно с 9,00 метра широчина; 

ул. “Батак” от ул.“Отец Паисий” до ул. “Гоце Делчев” - едно платно с 6,00 метра широчина 

ул. “Дунав” от бул. “Русия” до ул. “Вардар” - едно платно с динамичен профил с ширина 8 

Останалите улици в ЦГЧ на гр. Добрич са събирател

Общата дължина на уличната мрежа в ЦГЧ е 36,100 км., а на главната улична мрежа 

Главните улици имат необходимата плътност според Наредба № 2, която трябва да бъде 3

разстояние между тях от 650 до 500 м. При обща площ за ЦГЧ на Добрич от 228 ха (2,28 

и обща дължина на главните  улици 14,6 км. плътността е 6,4 км/ км

нормативните изисквания и е много добър показател за нивото на транспортн

Независимо от това кореспонденциите в ЦГЧ са затруднени в посоки Север 

Запад и се налага значително (заобикаляне) удължаване на пътуванията, поради 

наличието на "дълги" пешеходни зони. 

нти и реконструкции, но всички градски артерии и главни улици са изградени преди 

30 години и експлоатационният им срок отдавна е изтекъл. Главните входно

улици и булеварди се явяват естествено продължение на републиканските пътища от о

път към центъра на града. Те са с достатъчен габарит за провеждане на трафика,което от една страна е 

добре, но от друга страна се явява недостатък, защото довежда значително по

центъра на града, където вече се създават затруднения и задръствания. 

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна система в момента се 

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по 

околовръстния път, който е с подходящ габарит. 

Техническата инфраструктура е в изключително лошо състояние. Не е решен проблема с паркоместата 

и паркингите. Липсва шумо и прахо изолация от намиращите се в непосредствена близост големи 

пътни артерии. Във всички квартали е необходимо комплексно разрешаване на инфраструктурните 

улици и тротоари, паркинги, детски и спортни площадки, спортни зали и комплекси, места 

за отдих, квартални центрове за обществени прояви, велоалеи, достъпна обществена среда, 

озеленяване и оформяне на междублоковите пространства, изграждане на „зелена защита” по главни 

улици с интензивен трафик, подобряване и оптимизиране на обществения транспорт, повишаване на 

безопасността и сигурността на градската среда. 

Транспортната система в града се нуждае от актуализация и оптимизация. Темпът за изграждане на 

уличните трасета е изоставащ или блокиран.  
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82/555 

едно платно с 8,50 метра широчина;  

едно платно с 7,00 метра широчина; /в Русия 2/ 

едно платно с 9,00 метра широчина;  

едно платно с 6,00 метра широчина  

едно платно с динамичен профил с ширина 8 - 10 м. 

Останалите улици в ЦГЧ на гр. Добрич са събирателни улици V-ти клас или 

Общата дължина на уличната мрежа в ЦГЧ е 36,100 км., а на главната улична мрежа - около 14,600 км. 

Главните улици имат необходимата плътност според Наредба № 2, която трябва да бъде 3÷4 км/км² 

разстояние между тях от 650 до 500 м. При обща площ за ЦГЧ на Добрич от 228 ха (2,28 

и обща дължина на главните  улици 14,6 км. плътността е 6,4 км/ км², което е значително над 

транспортно обслужване и 

Независимо от това кореспонденциите в ЦГЧ са затруднени в посоки Север 

Запад и се налага значително (заобикаляне) удължаване на пътуванията, поради 

нти и реконструкции, но всички градски артерии и главни улици са изградени преди 

30 години и експлоатационният им срок отдавна е изтекъл. Главните входно-изходни 

улици и булеварди се явяват естествено продължение на републиканските пътища от околовръстния 

овеждане на трафика,което от една страна е 

добре, но от друга страна се явява недостатък, защото довежда значително по-количество движение в 

транспортна система в момента се 

осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит се осъществява изцяло по 

Техническата инфраструктура е в изключително лошо състояние. Не е решен проблема с паркоместата 

и паркингите. Липсва шумо и прахо изолация от намиращите се в непосредствена близост големи 

ешаване на инфраструктурните 

улици и тротоари, паркинги, детски и спортни площадки, спортни зали и комплекси, места 

за отдих, квартални центрове за обществени прояви, велоалеи, достъпна обществена среда, 

пространства, изграждане на „зелена защита” по главни 

улици с интензивен трафик, подобряване и оптимизиране на обществения транспорт, повишаване на 

тимизация. Темпът за изграждане на 
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1.10.5. Паркиране 

Паркирането се извършва преди всичко по уличните платна. Наблюдава се безразборно паркиране в 

активните ленти за движение, което намалява допълнително пропускателната 

първостепенната улична мрежа (

Специално построени паркинги има единствено в централната градска част, които обаче са крайно 

недостатъчни и не удовлетворяват потребностите от паркиране. В кварталите със социални функции се 

забелязва тенденция при благоустрояване на междублоковите пространства да се обособ

паркоместа или гаражи съгласно действащ ПУП

Паркирането в ЦГЧ е с голямо търсене. Поради радиално

предлаганите услуги тя при

паркирането към момента са 

проучване, след анализ на ПУП въз основа на кой

решаване на проблемите свързани с паркирането, както посредством инвестиции в изграждане на 

паркинги, така и чрез неговото по

почасово зоново паркиране “синя зона”.

Обобщените изводи от състоянието на уличн

настилките при над 40% от случаите, лоша видимост, светофарни секции с недобра разпознаваемост 

на сигнала, препятствия по настилката, липса на знаци за престрояване и на комплексна сигнализация 

при 60% от случаите. Липсват улеснения и секции за велосипедисти и пешеходци.

1.10.6. Организация на движението

В Добрич има 20 кръстовища със светофарни уредби и пешеходни пътеки. Светофарните уредби 

работят на твърд цикъл на управление на сигналите 

съобразно неравномерното дневно, седмично и месечно натоварване. Няма централизирана система 

за управление и/или контрол на трафика. Няма видеонаблюдение или каквито и да е транспортни 

детектори, както по отношение на контрола, 

Действащата организация на движението е ниско ефективна и трябва да бъде осъвременена за да се 

подобри пропускателната способност на ПУМ съобразно натоварването от движението. Необходимо е 

да се разработи нов генерален план за организация на движението.  Няма въведени или реализирани 

интелигентни транспортни системи.

От разгледаните различни видове транспорт преобладаващ е общественият транспорт, който през 

последните 10 години се е намалил с около 15%, докато ролята н

Ходенето пеша остава с постоянен дял 

поради липсата на безопасна инфраструктурна среда. 

Пътно-транспортни произшествия

Пътно-транспортните произшествия

член на ЕС и с 10-12% по-високи от средното за общността. Над 50% от тежките ПТП са в населените 

места, като основната част от тях с фатален край са на пешеходци. 

са автобусните спирки, пешеходните път

големи елементи от обслужващата сфера като: административни, търговски, здравни и учебни 

учреждения. Именно поради това е необходимо да се обърне внимание
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се извършва преди всичко по уличните платна. Наблюдава се безразборно паркиране в 

активните ленти за движение, което намалява допълнително пропускателната 

първостепенната улична мрежа (ПУМ)  

Специално построени паркинги има единствено в централната градска част, които обаче са крайно 

недостатъчни и не удовлетворяват потребностите от паркиране. В кварталите със социални функции се 

зва тенденция при благоустрояване на междублоковите пространства да се обособ

съгласно действащ ПУП. 

Паркирането в ЦГЧ е с голямо търсене. Поради радиално-кръговата структура и публичния характер на 

предлаганите услуги тя привлича големи количества трафик. Организацията и контрола на 

паркирането към момента са недостатъчно ефективни и е необходимо да бъде извършено ново 

след анализ на ПУП въз основа на който да се предприемат мерки 

облемите свързани с паркирането, както посредством инвестиции в изграждане на 

паркинги, така и чрез неговото по-ефективно организиране и контролиране с помощта на техники като 

почасово зоново паркиране “синя зона”. 

Обобщените изводи от състоянието на уличната мрежа при кръстовищата показват лошо състояние на 

настилките при над 40% от случаите, лоша видимост, светофарни секции с недобра разпознаваемост 

на сигнала, препятствия по настилката, липса на знаци за престрояване и на комплексна сигнализация 

от случаите. Липсват улеснения и секции за велосипедисти и пешеходци.

Организация на движението 

В Добрич има 20 кръстовища със светофарни уредби и пешеходни пътеки. Светофарните уредби 

работят на твърд цикъл на управление на сигналите – т.е. липсва адаптивно регулиране на движението 

съобразно неравномерното дневно, седмично и месечно натоварване. Няма централизирана система 

за управление и/или контрол на трафика. Няма видеонаблюдение или каквито и да е транспортни 

детектори, както по отношение на контрола, така и с цел управление на движението.

Действащата организация на движението е ниско ефективна и трябва да бъде осъвременена за да се 

подобри пропускателната способност на ПУМ съобразно натоварването от движението. Необходимо е 

н план за организация на движението.  Няма въведени или реализирани 

интелигентни транспортни системи. 

От разгледаните различни видове транспорт преобладаващ е общественият транспорт, който през 

последните 10 години се е намалил с около 15%, докато ролята на личните автомобили се е увеличила 

Ходенето пеша остава с постоянен дял - 10%, а делът на велосипедното движение е незначителен, 

поради липсата на безопасна инфраструктурна среда.  

транспортни произшествия 

транспортните произшествия в България са 2 пъти по-високи от най

високи от средното за общността. Над 50% от тежките ПТП са в населените 

места, като основната част от тях с фатален край са на пешеходци. Основните места на които става т

са автобусните спирки, пешеходните пътеки и местата на пресичане на пешеходни потоци в близост до 

големи елементи от обслужващата сфера като: административни, търговски, здравни и учебни 

Именно поради това е необходимо да се обърне внимание и да се предложат мерки и 
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се извършва преди всичко по уличните платна. Наблюдава се безразборно паркиране в 

активните ленти за движение, което намалява допълнително пропускателната способност на част от 

Специално построени паркинги има единствено в централната градска част, които обаче са крайно 

недостатъчни и не удовлетворяват потребностите от паркиране. В кварталите със социални функции се 

зва тенденция при благоустрояване на междублоковите пространства да се обособяват нови 

кръговата структура и публичния характер на 

влича големи количества трафик. Организацията и контрола на 

ефективни и е необходимо да бъде извършено ново 

то да се предприемат мерки при необходимост за 

облемите свързани с паркирането, както посредством инвестиции в изграждане на 

ефективно организиране и контролиране с помощта на техники като 

ата мрежа при кръстовищата показват лошо състояние на 

настилките при над 40% от случаите, лоша видимост, светофарни секции с недобра разпознаваемост 

на сигнала, препятствия по настилката, липса на знаци за престрояване и на комплексна сигнализация 

от случаите. Липсват улеснения и секции за велосипедисти и пешеходци. 

В Добрич има 20 кръстовища със светофарни уредби и пешеходни пътеки. Светофарните уредби 

но регулиране на движението 

съобразно неравномерното дневно, седмично и месечно натоварване. Няма централизирана система 

за управление и/или контрол на трафика. Няма видеонаблюдение или каквито и да е транспортни 

така и с цел управление на движението. 

Действащата организация на движението е ниско ефективна и трябва да бъде осъвременена за да се 

подобри пропускателната способност на ПУМ съобразно натоварването от движението. Необходимо е 

н план за организация на движението.  Няма въведени или реализирани 

От разгледаните различни видове транспорт преобладаващ е общественият транспорт, който през 

а личните автомобили се е увеличила 

10%, а делът на велосипедното движение е незначителен, 

високи от най-добре представящия се 

високи от средното за общността. Над 50% от тежките ПТП са в населените 

Основните места на които става това 

пешеходни потоци в близост до 

големи елементи от обслужващата сфера като: административни, търговски, здравни и учебни 

и да се предложат мерки и 
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мероприятия за обезопасяване на зоните с активно пешеходни движение в близост до големите 

обекти от градско значение в Добрич 

Улица „Отец Паисий“ и зоната около градския пазар се нуждаят от спец

възможност за реализация на предвижданията на ПУП с цел осигуряване на постоянен профил на 

улицата в участъка "25-ти септември"

Изводи и препоръки: 

1. Степента на изграденост на уличната мрежа е задоволителна.

2. Състоянието на уличните настилки е незадоволително и лошо. Липсва стратегия за поддържане.

3. Концепцията за изпълнение на градски магистрали, водещи до вътрешния централен ринг, от една 

страна обезпечава достъпа до централната градска част (ЦГЧ), но от друга стр

капацитет обезпечен от „богатия“ съществуващ габарит (2х2ленти за движение) 

за лесни кореспонденции "периферия

4. Големия капацитет на съществуващите градски магистрали създава предпоставки и за дос

(който дори в някои случаи може да е нерегламентиран) на тежко товарно движение, което 

поради своя характер също може да бъде причина за намаляване на пропускателната способност и 

понижаване на безопасността.

5. Посредством светлинно регулираните кръстови

извършва адаптивно регулиране на движението, съобразно неговата променлива интензивност и 

се генерират опашки и задръствания в часовете на върхово натоварване.

6. Увеличаването на моторизацията на населението, 

обществения превоз, поради което пък се  увеличава дела на използването на лични превозни 

средства, в комбинация с нерешения проблем с паркирането в и около ЦГЧ води отново до 

намаляване на капацитета, изразяващ се в намал

на транспортната система и задръствания и опашки по светофарно

7. Необходимо е да се инвестира в развитие и изграждане на транспортна инфраструктура за 

велосипеден транспорт. 

8. Препоръчваме да се набележат мерки за стимулиране развитието и използването на нови по

екологични видове транспорт 

9. Наложително е да се реализира интегриран проект за модернизация на масовия обществен 

транспорт, включващ възстановяване на 

транспорта, подмяна на подвижния състав, внедряване на системи за управление на трафика и 

актуализиране на транспортната схема, съобразно новите потребности на населението.

10. Необходимо е да се обърне внимание 

условия за развитието на публично

реализация на устойчив масов обществен транспорт и управление на автомобилния трафик 

предоставяне на обществени 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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мероприятия за обезопасяване на зоните с активно пешеходни движение в близост до големите 

Добрич – пазара и други в близост до ЦГЧ. 

Улица „Отец Паисий“ и зоната около градския пазар се нуждаят от специално 

възможност за реализация на предвижданията на ПУП с цел осигуряване на постоянен профил на 

ти септември"-бул. "Добруджа". 

Степента на изграденост на уличната мрежа е задоволителна. 

оянието на уличните настилки е незадоволително и лошо. Липсва стратегия за поддържане.

Концепцията за изпълнение на градски магистрали, водещи до вътрешния централен ринг, от една 

страна обезпечава достъпа до централната градска част (ЦГЧ), но от друга стр

капацитет обезпечен от „богатия“ съществуващ габарит (2х2ленти за движение) 

за лесни кореспонденции "периферия-център" и "обитаване-труд".  

Големия капацитет на съществуващите градски магистрали създава предпоставки и за дос

(който дори в някои случаи може да е нерегламентиран) на тежко товарно движение, което 

поради своя характер също може да бъде причина за намаляване на пропускателната способност и 

понижаване на безопасността. 

Посредством светлинно регулираните кръстовища с твърд режим на управление не може да се 

извършва адаптивно регулиране на движението, съобразно неговата променлива интензивност и 

се генерират опашки и задръствания в часовете на върхово натоварване.

Увеличаването на моторизацията на населението, намаляването на атрактивността на 

обществения превоз, поради което пък се  увеличава дела на използването на лични превозни 

средства, в комбинация с нерешения проблем с паркирането в и около ЦГЧ води отново до 

намаляване на капацитета, изразяващ се в намалена пропускателната способност и проводимост 

на транспортната система и задръствания и опашки по светофарно-регулираните кръстовища.

Необходимо е да се инвестира в развитие и изграждане на транспортна инфраструктура за 

а се набележат мерки за стимулиране развитието и използването на нови по

екологични видове транспорт – електро и велосипеден. 

Наложително е да се реализира интегриран проект за модернизация на масовия обществен 

транспорт, включващ възстановяване на пътна инфраструктурата, елементи на сгради, обслужващи 

, подмяна на подвижния състав, внедряване на системи за управление на трафика и 

актуализиране на транспортната схема, съобразно новите потребности на населението.

Необходимо е да се обърне внимание и да се потърси начин за създаване на благоприятни 

условия за развитието на публично-частните партньорства, като бъдеща форма и инструмент за 

реализация на устойчив масов обществен транспорт и управление на автомобилния трафик 

предоставяне на обществени услуги. 
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мероприятия за обезопасяване на зоните с активно пешеходни движение в близост до големите 

иално внимание и търсене на 

възможност за реализация на предвижданията на ПУП с цел осигуряване на постоянен профил на 

оянието на уличните настилки е незадоволително и лошо. Липсва стратегия за поддържане. 

Концепцията за изпълнение на градски магистрали, водещи до вътрешния централен ринг, от една 

страна обезпечава достъпа до централната градска част (ЦГЧ), но от друга страна значителния 

капацитет обезпечен от „богатия“ съществуващ габарит (2х2ленти за движение) дава възможност 

Големия капацитет на съществуващите градски магистрали създава предпоставки и за достъп 

(който дори в някои случаи може да е нерегламентиран) на тежко товарно движение, което 

поради своя характер също може да бъде причина за намаляване на пропускателната способност и 

ща с твърд режим на управление не може да се 

извършва адаптивно регулиране на движението, съобразно неговата променлива интензивност и 

се генерират опашки и задръствания в часовете на върхово натоварване. 

намаляването на атрактивността на 

обществения превоз, поради което пък се  увеличава дела на използването на лични превозни 

средства, в комбинация с нерешения проблем с паркирането в и около ЦГЧ води отново до 

ена пропускателната способност и проводимост 

регулираните кръстовища. 

Необходимо е да се инвестира в развитие и изграждане на транспортна инфраструктура за 

а се набележат мерки за стимулиране развитието и използването на нови по-

Наложително е да се реализира интегриран проект за модернизация на масовия обществен 

елементи на сгради, обслужващи 

, подмяна на подвижния състав, внедряване на системи за управление на трафика и 

актуализиране на транспортната схема, съобразно новите потребности на населението. 

и да се потърси начин за създаване на благоприятни 

частните партньорства, като бъдеща форма и инструмент за 

реализация на устойчив масов обществен транспорт и управление на автомобилния трафик – 
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.10.7. Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие

Като цяло улиците в ЦГЧ са в по

Независимо от това обаче, на някои улици или

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки 

“Добруджа” северния тротоар между “Добричка епопея” и “Цар Петър”; по “Добричка епопея” между 

п.в. с “3-ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановя

настилките в нея има висока степен на социално

за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите с паркирането би 

допринесло най-много за подобряване на достъпността се

- на север от бул. „Добруджа“;

- на юг от бул.“3-ти март“;

- на изток от бул. „Добричка епопея“;

- на запад от бул. „Русия“.

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

с много лошо състояние на уличните настилки и най

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

наложителна най-вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства п

това, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

населението. Конкретно това са най

Строител, ЖК Христо Ботев, ЖК Балик, ЖК Дружба 1 и 2.

Необходимо е също така да бъдат ремонтирани и уличните настилки в индустриалните зони, като 

особено лошо е състоянието на ул. „6

индустриална зона. 

Към момента на анализа, стартира изпълнението на "Интегриран прое

сектор в гр. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

колектори и на пречиствателната станция за о

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

изкопните работи. Поради тази особеност в резултат на изпълнението на проекта се очаква в крайната 

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълне

фуги между стара и нова настилка предполага възникването на 

транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

засегнати от проекта показа, че ще бъде засегната б

предполагаем публичен, социален и индустриален характер, което е показано на следващата фигура.
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя

номиниране като зони за въздействие 

Като цяло улиците в ЦГЧ са в по-добро състояние, в сравнение с кварталите от периферията. 

Независимо от това обаче, на някои улици или техни участъци настилката е компрометирана и се 

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки 

тротоар между “Добричка епопея” и “Цар Петър”; по “Добричка епопея” между 

ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановя

степен на социално-икономически ефект за града и е обосновано. Зоната 

за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите с паркирането би 

много за подобряване на достъпността се ограничава, както следва:

на север от бул. „Добруджа“; 

ти март“; 

на изток от бул. „Добричка епопея“; 

на запад от бул. „Русия“. 

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

състояние на уличните настилки и най-много проблеми по отношение на степен на 

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства п

това, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

населението. Конкретно това са най-гъсто налените и квартали на града а именно: кв. Изгрев, кв. 

Строител, ЖК Христо Ботев, ЖК Балик, ЖК Дружба 1 и 2. 

ъщо така да бъдат ремонтирани и уличните настилки в индустриалните зони, като 

лошо е състоянието на ул. „6-ти септември“  и ул. "Ген. м-р Стефан Попов" в северната 

Към момента на анализа, стартира изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водния 

сектор в гр. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Важно обстоятелство, 

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

ти. Поради тази особеност в резултат на изпълнението на проекта се очаква в крайната 

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълне

фуги между стара и нова настилка предполага възникването на деформации

експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

засегнати от проекта показа, че ще бъде засегната близо 36км улична мрежа, попадаща в зоните с 

предполагаем публичен, социален и индустриален характер, което е показано на следващата фигура.
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Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходящи за 

добро състояние, в сравнение с кварталите от периферията. 

техни участъци настилката е компрометирана и се 

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки - например по 

тротоар между “Добричка епопея” и “Цар Петър”; по “Добричка епопея” между 

ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановяването на 

за града и е обосновано. Зоната 

за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите с паркирането би 

ограничава, както следва: 

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

много проблеми по отношение на степен на 

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства поради 

това, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

гъсто налените и квартали на града а именно: кв. Изгрев, кв. 

ъщо така да бъдат ремонтирани и уличните настилки в индустриалните зони, като 

р Стефан Попов" в северната 

кт за подобряване на водния 

сектор в гр. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е включена 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

тпадъчни води в село Врачанци. Важно обстоятелство, 

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

ти. Поради тази особеност в резултат на изпълнението на проекта се очаква в крайната 

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки - комбинация на ивици от 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълнение наличието на 

деформации, слягане и влошаване 

експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

лизо 36км улична мрежа, попадаща в зоните с 

предполагаем публичен, социален и индустриален характер, което е показано на следващата фигура. 
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фигура 8:  Улици за възстановяване

Източник: Община град Добрич

С оглед идентифициране и границите на зоните с публичен и социален характер в следващите фигури 

е предложено локализиране на улиците според характера на обслужването, което предлагат.
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:  Улици за възстановяване 

точник: Община град Добрич 

границите на зоните с публичен и социален характер в следващите фигури 

е предложено локализиране на улиците според характера на обслужването, което предлагат.
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 
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границите на зоните с публичен и социален характер в следващите фигури 

е предложено локализиране на улиците според характера на обслужването, което предлагат. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

фигура 9: Улици за възстановяване в ЦГЧ и р

Източник: Община град Добрич
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

: Улици за възстановяване в ЦГЧ и р-н Русия 1. 

на град Добрич 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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фигура 10: Улици за възстановяване в ж.к. Балик, ж.к. Строител и кв. Изгрев.

Източник: Община град Добрич

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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: Улици за възстановяване в ж.к. Балик, ж.к. Строител и кв. Изгрев.

Източник: Община град Добрич 
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: Улици за възстановяване в ж.к. Балик, ж.к. Строител и кв. Изгрев. 
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фигура 111: Улици за възстановяване

Източник: Община град Добрич

Пълният списък на улиците, включително техните 

включени е представен в Приложения 1,

1.10.8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В 

№ Наименование

1 бул. Добричка епопея

2 бул. Русия 

3 бул. Добруджа 

4 бул. 3-ти март 

5 ул. Св. Св. Кирил и Методий

6 ул. Панайот Хитов 

7 ул. Панайот Волов 

8 ул. Любен Каравелов

9 ул. Георги Кирков 

10 ул. Максим Горки 

11 ул. Хан Аспарух 

12 ул. Захари Стоянов 

13 ул. Независимост 

14 ул. Васил Петлешков 
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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възстановяване в Северна промишлена зона. 

град Добрич 

Пълният списък на улиците, включително техните дължини и видът зона, в която се предлага да бъдат 

Приложения 1, 2 и 3 към настоящия анализ. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В ЦГЧ И Ж.К. 

Наименование Дължина (м) 

бул. Добричка епопея 1250 Зона с публични функции

330 Зона с публични функции

309 Зона с публични функции

459 Зона с публични функции

ул. Св. Св. Кирил и Методий 1158 Зона с 

795 Зона с публични функции

212 Зона с публични функции

 678 Зона с публични функции

439 Зона с публични функции

265 Зона с публични 

434 Зона с публични функции

811 Зона с публични функции

500 Зона с публични функции

 471 Зона с публични функции
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и видът зона, в която се предлага да бъдат 

ЦГЧ И Ж.К. РУСИЯ 1 

Зона за въздействие 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 
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15 ул. Иван Вазов 

16 ул. Княз Дондуков 

17 ул. Хан Омуртаг 

18 ул. Стоян Михайловски

19 ул. Цар Самуил 

20 ул. Екзарх Йосиф I 

21 ул. Неофит Бозвели 

22 ул. Йордан Йовков 

23 ул. Хан Крум 

24 ул. Кап. Димитър Списаревски

25 ул. Ген. Цимерман 

26 ул. Витоша 

27 ул. Даскал Димитър Попов

28 ул. Абрид 

29 ул. Даме Груев 

30 ул. Георги Бенковски 

31 ул. Кап. Андреев 

32 ул. Райко Даскалов 

33 ул. Цар Иван Шишман

34 ул. Методий Кусевич 

35 ул. Димитър Петков 

36 ул. Бачо Киро 

37 пл. Македония - паркинг КООП

38 ул. "Цар Калоян" 

1.10.9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВ

ИЗГРЕВ, Ж.К. ИГЛИКА, ДРУЖБА 1, 2, 3 и 4 и

№ Наименование

1 ул. Никола Петков 

2 ул. Агликина поляна 

3 ул. Каменица 

4 ул. Опълченец Димитър Ковачев

5 ул. Боряна 

6 ул. Бойчо Огнянов 

7 ул. Суха река 

8 ул. Емона 

9 ул. Теменуга 
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537 Зона с публични функции

398 Зона с публични функции

186 Зона с публични функции

ул. Стоян Михайловски 376 Зона с публични функции

369 Зона с публични функции

305 Зона с публични функции

279 Зона с публични функции

298 Зона с публични функции

257 Зона с публични функции

ул. Кап. Димитър Списаревски 241 Зона с публични функции

242 Зона с публични функции

278 Зона с публични функции

ул. Даскал Димитър Попов 215 Зона с публични функции

218 Зона с публични функции

206 Зона с публични функции

 197 Зона с публични функции

179 Зона с публични функции

182 Зона с публични функции

ул. Цар Иван Шишман 174 Зона с публични функции

 154 Зона с публични функции

323 Зона с публични функции

693 Зона с публични функции

паркинг КООП 61 Зона с публични функции

144 Зона с публични функции

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В Ж.К. БАЛИК, Ж.К. СТРОИТЕЛ И КВ. 

, Ж.К. ИГЛИКА, ДРУЖБА 1, 2, 3 и 4 и Ж.К.РУСИЯ 2 (ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ)

Наименование Дължина (м) Зона за въздействие

1795 Зона със социален характер

1229 Зона със социален характер

1143 Зона със социален характер

Димитър Ковачев 1180 Зона със социален характер

1113 Зона със социален характер

804 Зона със социален характер

735 Зона със социален характер

668 Зона със социален характер

1325 Зона със социален характер
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Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

Зона с публични функции 

АНЕ В Ж.К. БАЛИК, Ж.К. СТРОИТЕЛ И КВ. 

Ж.К.РУСИЯ 2 (ЧЕРВЕНАТА ПРЪСТ) 

Зона за въздействие 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 
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10 ул. Цар Освободител 

11 ул. Ясна поляна 

12 ул. Росица 

13 ул. Орфей 

14 ул. Детелина 

15 ул. Ропотамо 

16 ул. Стефан Стамболов 

17 ул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина 

поляна до околовръстно)

18 ул. Любомир Бобевски

19 улицата в страни на СОУ Кл. 

Охридски и СУ Г. С. Раковски 

(стръмната улица пресечна на ул. Н. 

Петков и бул. Русия в момента е без 

име ще бъде наименувана)

1.10.10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В СЕВЕРНА 

№ Наименование

1 ул.”Ген. л-т Г.Кантарджиев” (бул. 25

Септември - ген. Ст. Попов)

2 ул. „Калиакра” – „Нова бирена 

фабрика”  

3 ул. „6-ти септември”  (до 

хлебозавод) 

4 ул. „Ген. м-р Ст. Попов”

5 ул. „Ангел Стоянов” 

6 бул. „25-ти септември” 

Ветеринарен техникум

7 ул. „Войвода Димитър Калъчлията”

8 бул. „25-ти септември” 

техника” 

9 ул. „6-ти септември” –

„Добруджански хляб” 
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 953 Зона със социален характер

731 Зона със социален характер

480 Зона със социален характер

879 Зона със социален характер

413 Зона със социален характер

419 Зона със социален характер

 804 Зона със социален характер

ул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина 

поляна до околовръстно) 

543 Зона със социален характер

ул. Любомир Бобевски 127 Зона със социален характер

улицата в страни на СОУ Кл. 

Охридски и СУ Г. С. Раковски 

(стръмната улица пресечна на ул. Н. 

Петков и бул. Русия в момента е без 

име ще бъде наименувана) 

244 Зона със социален характер

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: УЛИЦИ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ В СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА

Наименование Дължина (м) Зона за въздействие

т Г.Кантарджиев” (бул. 25-

ген. Ст. Попов) 

759 Зона за икономическо 

развитие

„Нова бирена 775 Зона за икономическо 

развитие

септември”  (до 284 Зона за икономическо 

развитие

р Ст. Попов” 503 Зона за икономическо 

развитие

1684 Зона за икономическо 

развитие

ти септември” – 

Ветеринарен техникум 

651 Зона за икономическо 

развитие

ул. „Войвода Димитър Калъчлията” 274 Зона за икономическо 

развитие

ти септември” – „Битова 653 Зона за икономическо 

развитие

– 

 

545 Зона за икономическо 

развитие
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Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

Зона със социален характер 

социален характер 

Зона със социален характер 

ПРОМИШЛЕНА ЗОНА 

Зона за въздействие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 

Зона за икономическо 

развитие 
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1.11. Друга техническа 

1.11.1. Водопровод и канализация

Водоснабдителна мрежа

Град Добрич, подобно на всички  големи областни центрове в Р България, е с изцяло изградена 

водоснабдителна система, която  е изградена като сключена система. Населението на града е 

обхванато  и  на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. С малки изключения, на 100 %  се 

обезпечават с вода  и действащите фирми от производствения сектор и услугите/ само частично  някои 

от тях имат собствени водоизточници и не са абонати на „В и К” ЕООД 

Общото количество на подаваната вода в град Добри варира около 45 

от 5 групи кладенци  в района на Шабла / Макединка, Батово, Богдан, Алмалии / Одринци,  Приморци. 

Анализите показват , че основната част  от тези количес

Шабла/Македонка и останалата от крайградските водоизточници 

Водоснабдителната система на град Добрич разчита единствено и само на   вода, добита от подземни 

водоизточници – шахтови и  сон

/горен / и валанж /дълбок/. Количествата се добиват чрез помпени агрегати и се доставят  до града с 

помпени  и хидрофорни станции. Добивът на вода е  свързан с огромен разход на ел

алтернативни  водоизточници  град Добрич и областта не разполагат. Като цяло „ В и К” ЕООД 

Добрич І ,  разполага с 13 помпени  станции / ПС /по основните магистрални водопроводи към  града 

Шабла, Горичане, Македонка, Гурково, Дъбрава, Приморци, 

Богдан,Одринци и на 5-ти км-

ЖК”Запад”/ и Дружба /ЖК”Дружба 

Според анализите качествата на добива

на ЕС  и националната ни Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно

Предвид този факт, не се налага допълнително  пречистване на добиваната  вода  и в тази връзка  

изградени и действат седем станции за хлориране, намиращи се  в  или  близо до част от основните ПС 

за града. 

Добитото и доставено  водно количество /с изключение на това от ПС Алмалии/  за  град Добрич се 

акумулира в три основни  резервоара  : 

• Резервоар 16000 м3 – при 5

• Резервоар  3000 м3  -  при 5

• Резервоар  3000 м3  - при м

Анализите  показват , че и в настоящият момент и за в бъдеще  наличните застроени обеми 

на резервоарите ,са недостатъчни за града. Това в 

част от кварталите на  Добрич. Недостатъчните обеми за бъдещи периоди трябва да прецизират, да  се 

обвържат и преизчислят  с тенденциите и демографските  анализи за  развитието на града. По данни 

на консултантка фирма по  изготвяне на ПИП 

Добрич, необходими са резервоари за още около 16000 м

Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за  Добрич са 

изградени  изцяло. Общата дължи
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Друга техническа инфраструктура 

Водопровод и канализация 

Водоснабдителна мрежа 

Град Добрич, подобно на всички  големи областни центрове в Р България, е с изцяло изградена 

водоснабдителна система, която  е изградена като сключена система. Населението на града е 

на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. С малки изключения, на 100 %  се 

обезпечават с вода  и действащите фирми от производствения сектор и услугите/ само частично  някои 

от тях имат собствени водоизточници и не са абонати на „В и К” ЕООД – Доб

Общото количество на подаваната вода в град Добри варира около 45 – 50000 м

от 5 групи кладенци  в района на Шабла / Макединка, Батово, Богдан, Алмалии / Одринци,  Приморци. 

Анализите показват , че основната част  от тези количества се подава от помпените станции на групите 

Шабла/Македонка и останалата от крайградските водоизточници – основно от Приморци.

Водоснабдителната система на град Добрич разчита единствено и само на   вода, добита от подземни 

шахтови и  сондажни кладенци от двата основни водоносни хоризонта 

/горен / и валанж /дълбок/. Количествата се добиват чрез помпени агрегати и се доставят  до града с 

помпени  и хидрофорни станции. Добивът на вода е  свързан с огромен разход на ел

алтернативни  водоизточници  град Добрич и областта не разполагат. Като цяло „ В и К” ЕООД 

Добрич І ,  разполага с 13 помпени  станции / ПС /по основните магистрални водопроводи към  града 

Шабла, Горичане, Македонка, Гурково, Дъбрава, Приморци, Минково, Алмалии, Ботево, 

- Водна кула  и  3 хидрофорни станции – Реджия / в ЖК”Север”/, 2

ЖК”Запад”/ и Дружба /ЖК”Дружба -3”/,които осигуряват питейна  вода за високите сгради  в града. 

Според анализите качествата на добиваните водни количества отговарят на клаузите на  Директивата 

на ЕС  и националната ни Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно

Предвид този факт, не се налага допълнително  пречистване на добиваната  вода  и в тази връзка  

изградени и действат седем станции за хлориране, намиращи се  в  или  близо до част от основните ПС 

Добитото и доставено  водно количество /с изключение на това от ПС Алмалии/  за  град Добрич се 

акумулира в три основни  резервоара  :  

при 5-ти км 

при 5-ти км  

при м-ст „Кобаклъка” 

Анализите  показват , че и в настоящият момент и за в бъдеще  наличните застроени обеми 

на резервоарите ,са недостатъчни за града. Това в не малко случаи води до  режимно водоподаване в 

част от кварталите на  Добрич. Недостатъчните обеми за бъдещи периоди трябва да прецизират, да  се 

обвържат и преизчислят  с тенденциите и демографските  анализи за  развитието на града. По данни 

тка фирма по  изготвяне на ПИП – окончателно  проучване  за водния сектор на град 

Добрич, необходими са резервоари за още около 16000 м3. 

Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за  Добрич са 

изградени  изцяло. Общата дължина на  магистралните водопроводи   е около 104 км, от които по 
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Град Добрич, подобно на всички  големи областни центрове в Р България, е с изцяло изградена 

водоснабдителна система, която  е изградена като сключена система. Населението на града е 

на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. С малки изключения, на 100 %  се 

обезпечават с вода  и действащите фирми от производствения сектор и услугите/ само частично  някои 

Добрич./ 

50000 м3/ ден и се осигурява 

от 5 групи кладенци  в района на Шабла / Макединка, Батово, Богдан, Алмалии / Одринци,  Приморци. 

тва се подава от помпените станции на групите 

основно от Приморци. 

Водоснабдителната система на град Добрич разчита единствено и само на   вода, добита от подземни 

дажни кладенци от двата основни водоносни хоризонта – сармат 

/горен / и валанж /дълбок/. Количествата се добиват чрез помпени агрегати и се доставят  до града с 

помпени  и хидрофорни станции. Добивът на вода е  свързан с огромен разход на ел-енергия, но с  

алтернативни  водоизточници  град Добрич и областта не разполагат. Като цяло „ В и К” ЕООД – район 

Добрич І ,  разполага с 13 помпени  станции / ПС /по основните магистрални водопроводи към  града – 

Минково, Алмалии, Ботево, 

Реджия / в ЖК”Север”/, 2-9 / 

3”/,които осигуряват питейна  вода за високите сгради  в града.  

ните водни количества отговарят на клаузите на  Директивата 

на ЕС  и националната ни Наредба 9 за качествата на водата, предназначена за питейно- битови  цели. 

Предвид този факт, не се налага допълнително  пречистване на добиваната  вода  и в тази връзка  има 

изградени и действат седем станции за хлориране, намиращи се  в  или  близо до част от основните ПС 

Добитото и доставено  водно количество /с изключение на това от ПС Алмалии/  за  град Добрич се 

Анализите  показват , че и в настоящият момент и за в бъдеще  наличните застроени обеми -  22000 м3 

не малко случаи води до  режимно водоподаване в 

част от кварталите на  Добрич. Недостатъчните обеми за бъдещи периоди трябва да прецизират, да  се 

обвържат и преизчислят  с тенденциите и демографските  анализи за  развитието на града. По данни 

окончателно  проучване  за водния сектор на град 

Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за  Добрич са 

на на  магистралните водопроводи   е около 104 км, от които по 
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материал на тръбите   -    73.5 % са от стомана,   22.2%  

периода на изграждане на  стоманените и етернитови участъци 

състоянието им  е незадоволително 

износени гумени уплътнители и липса на антикорозионна защита. Това налага и   реконструкцията им.

Вътрешноградската разпределителна мрежа  на Добрич се за

водопровода с обща дължина  от около 21 км. От тях  три са директно  свързани с водопроводния 

пръстен  около центъра на град Добрич: 

• Стоманен водопровод DN 630 

• Чугунен водопровод   DN 400 

• Етернитов водопровод DN 400 

Останалите две връзки  - довеждащ водопровод от  водната кула на 5

изграден със стоманени тръби 

ЖК „Балик – Йовково” -  със стоманени тръби   

връзки не липсват. 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич / около 60 % / е пос

1954 – 1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  70 %,    стоманените тръби са  12 % 

в  тази мрежа. Съществена част

и  с  цолови тръби  от  ½” до  2” и до 80 мм  

за стоманата.  ПЕВП  тръбите  се появяват от 2001 година, когато благодарение на субсидия от 

Световна банка започва  влагането им в разпределителната мрежа и  вече представляват 15 % от нея. 

Като цяло дължината на разпределителната мрежа/ 

града /  е приблизително 205 км.

Според българската Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводните 

системи  / 22.03.2005/, минималният вътрешен диаметър на уличните водопроводи за тери

население под 100 000 жители , трябва да е 80 мм. Това означава, че има за подмяна  приблизително  

67 км от уличната мрежа, чийто диаметър е  до 80 мм.

В  централната градска част  на Добрич има основен  водопроводен  пръстен, който снабдява 

част от разпределителната мрежа с питейна вода. Той е изграден с тръби  от етернит, чугун, ПЕВП .

Разпределителната водопроводна мрежа  в ЦГЧ, /която е най

амортизирана  и се нуждае от реконструкция. В периода от

инвестиране от Световна банка  и  Община Добрич, се  изграждат частични обекти  по реконструкция 

на водопроводната мрежа.  В частност  се изграждат и обекти с пряко  финансиране от „В и К” ЕООД , 

но загубите на вода  си остават над 80 %. Основният принос за това  е    значителният процент на 

етернитови  и стоманени  водопроводи :

• уплътняващият материал на тръбите от  етернит  е напълно амортизиран . Използваната гума е 

износена  и втвърдена и не уплътнява  добре  връзките  

• липсата на катодна защита при  тръбите от стомана , води до интензивна  електро 

температурна  корозия и   влошава качествата на  тръбопроводите .
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73.5 % са от стомана,   22.2%  -  етернит и 4.3 %  

периода на изграждане на  стоманените и етернитови участъци – 70-80 –

състоянието им  е незадоволително – с чести аварии и големи загуби на вода 

износени гумени уплътнители и липса на антикорозионна защита. Това налага и   реконструкцията им.

Вътрешноградската разпределителна мрежа  на Добрич се захранва от  пет довеждащи до града  

водопровода с обща дължина  от около 21 км. От тях  три са директно  свързани с водопроводния 

пръстен  около центъра на град Добрич:  

Стоманен водопровод DN 630 – от резервоар 16000 м3 при 5-ти км 

400 – от резервоар   3000 м3 при 5-ти км  

Етернитов водопровод DN 400 – от резервоар  3000 м3 при м-ст „Кобаклъка”

довеждащ водопровод от  водната кула на 5-ти км  до ЖК”Добротица” е 

изграден със стоманени тръби -  DN 400, а водопроводът  от     резервоар    16000 м

със стоманени тръби   -   DN 700 / DN 800. Проблеми и аварии и  по  петте 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич / около 60 % / е пос

1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  70 %,    стоманените тръби са  12 % 

в  тази мрежа. Съществена част- около 67 км  от  тези водопроводи, са  с диаметър  60 мм 

2” и до 80 мм   

за стоманата.  ПЕВП  тръбите  се появяват от 2001 година, когато благодарение на субсидия от 

Световна банка започва  влагането им в разпределителната мрежа и  вече представляват 15 % от нея. 

Като цяло дължината на разпределителната мрежа/ в това число и  водопроводите от резервоарите до 

града /  е приблизително 205 км. 

Според българската Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводните 

системи  / 22.03.2005/, минималният вътрешен диаметър на уличните водопроводи за тери

000 жители , трябва да е 80 мм. Това означава, че има за подмяна  приблизително  

67 км от уличната мрежа, чийто диаметър е  до 80 мм. 

В  централната градска част  на Добрич има основен  водопроводен  пръстен, който снабдява 

част от разпределителната мрежа с питейна вода. Той е изграден с тръби  от етернит, чугун, ПЕВП .

Разпределителната водопроводна мрежа  в ЦГЧ, /която е най-дълголетна / и не само там,  е силно 

амортизирана  и се нуждае от реконструкция. В периода от 2001 до 2011 година  по линия на 

инвестиране от Световна банка  и  Община Добрич, се  изграждат частични обекти  по реконструкция 

на водопроводната мрежа.  В частност  се изграждат и обекти с пряко  финансиране от „В и К” ЕООД , 

тават над 80 %. Основният принос за това  е    значителният процент на 

етернитови  и стоманени  водопроводи : 

уплътняващият материал на тръбите от  етернит  е напълно амортизиран . Използваната гума е 

износена  и втвърдена и не уплътнява  добре  връзките  на тръбите .  

липсата на катодна защита при  тръбите от стомана , води до интензивна  електро 

температурна  корозия и   влошава качествата на  тръбопроводите . 
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етернит и 4.3 %  -   ПЕВП.  Имайки предвид 

–те години на миналия век, 

с чести аварии и големи загуби на вода -  40 – 65 %  поради 

износени гумени уплътнители и липса на антикорозионна защита. Това налага и   реконструкцията им. 

хранва от  пет довеждащи до града  

водопровода с обща дължина  от около 21 км. От тях  три са директно  свързани с водопроводния 

ст „Кобаклъка” 

ти км  до ЖК”Добротица” е 

оводът  от     резервоар    16000 м3      при 5-ти км     до  

DN 700 / DN 800. Проблеми и аварии и  по  петте 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич / около 60 % / е построена през периода  

1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  70 %,    стоманените тръби са  12 % 

около 67 км  от  тези водопроводи, са  с диаметър  60 мм – за етернита  

за стоманата.  ПЕВП  тръбите  се появяват от 2001 година, когато благодарение на субсидия от 

Световна банка започва  влагането им в разпределителната мрежа и  вече представляват 15 % от нея. 

в това число и  водопроводите от резервоарите до 

Според българската Наредба 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водопроводните 

системи  / 22.03.2005/, минималният вътрешен диаметър на уличните водопроводи за териториите с 

000 жители , трябва да е 80 мм. Това означава, че има за подмяна  приблизително  

В  централната градска част  на Добрич има основен  водопроводен  пръстен, който снабдява всяка  

част от разпределителната мрежа с питейна вода. Той е изграден с тръби  от етернит, чугун, ПЕВП . 

дълголетна / и не само там,  е силно 

2001 до 2011 година  по линия на 

инвестиране от Световна банка  и  Община Добрич, се  изграждат частични обекти  по реконструкция 

на водопроводната мрежа.  В частност  се изграждат и обекти с пряко  финансиране от „В и К” ЕООД , 

тават над 80 %. Основният принос за това  е    значителният процент на 

уплътняващият материал на тръбите от  етернит  е напълно амортизиран . Използваната гума е 

липсата на катодна защита при  тръбите от стомана , води до интензивна  електро –химическа и  
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Всичко това  наложи  през последните години  при  редица реконструкции  на водопро

влагането предимно  на    ПЕВП  тръби.   Необходимостта от подмяна на разпределителната мрежа на 

град Добрич е  наложителна. Липсата на  финанси е основния проблем за осъществяването й. Община 

град Добрич по линия на собствено финансиране   

улици или за цели  квартали- ул. „Хр. Ботев”, „Сан Стефано”, „В. Левски”, „ Калиакра”, „Отец Паисий”, 

бул. „3-ти март”,”Ген. Попов”, „Иглика” и редица по

заключен между ул.”Дунав”, бул” Русия” и ул. „Вардар”.

През последните години  по линия на   Оперативна програма  по опазване на природната среда  2007 

2013 година  - приоритетна ос  1 

старт  проектосметна документация  за водния сектор на града,  с  който   ще се реконструират и 

изградят над 87 км  В и К мрежи  и   реконструират съоръженията на градската пречиствателна станция 

за отпадъчни води.    

Канализационна мрежа

Канализационната  мрежа на град До

актуализиран през 1986 и 1993 година . На базата на този план  са изградени  един основен Главен 

колектор І, единадесет събиратели и  второстепенна мрежа  с обща дължина 210 км, включително и 23 

км дъждовна канализация. Канализационната мрежа е изградена като смесена система за ЦГЧ и  част 

от жилищните квартали - „Запад” „Север 1 и 2”, „Русия 3, 4”, а разделна е в ЖК”Балик

„Строител”, „ Дружба 1,2,3,4” и  „Добротица”. Всички основни  канализацио

колектор І  и Събиратели от І до ХІ  са с бетонови тръби 

2000 мм и  от 60/90 см до 90/135 см.

Степента на изграденост на канализацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението 

Значителен брой улици  в  някой от кварталите 

Без канализационна мрежа е и квартал „Рилци”, с обща дължина на уличната мрежа 12 км. През 2008

2009 г Община Добрич  възложи  и бе разработен  работен п

последните години  Община Добрич изгради и канализационна мрежа 

полиетиленови тръби. 

Основата на канализационната мрежа на град Добрич е  Гл. колектор І, който започва с кръгли 

бетонови тръби с  диаметър 400 мм в западната част на града, обхожда по

района на бившата зеленчукова градина на север от града,където се н

ПСОВ на града, преминава в отвеждащия колектор  към новата  ГПСОВ. 

Към Гл. колектор І или към  3–

основните събиратели от  І до ХІ. Те създават гръбнака на кана

насочват и заустват водите си второстепенните  улични  профили, които са изградени основно с 

бетонови тръби с диаметри от 200 

300  при разширението на канали

канализацията на ЖК „Русия”. 

В канализационната   мрежа на град Добрич  работят три канализационни  помпени станции 

Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за  повдигане и заустване  на отпадъчнит

ниските точки в града , в основните събиратели .   Общото състояние на станциите е сравнително 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Всичко това  наложи  през последните години  при  редица реконструкции  на водопро

влагането предимно  на    ПЕВП  тръби.   Необходимостта от подмяна на разпределителната мрежа на 

град Добрич е  наложителна. Липсата на  финанси е основния проблем за осъществяването й. Община 

град Добрич по линия на собствено финансиране   изгражда частични реконструкции по отделни 

ул. „Хр. Ботев”, „Сан Стефано”, „В. Левски”, „ Калиакра”, „Отец Паисий”, 

ти март”,”Ген. Попов”, „Иглика” и редица по- малки, през 2010 година 

у ул.”Дунав”, бул” Русия” и ул. „Вардар”. 

През последните години  по линия на   Оперативна програма  по опазване на природната среда  2007 

приоритетна ос  1 – за град Добрич беше изготвена , одобрена и вече  е пред реален 

тна документация  за водния сектор на града,  с  който   ще се реконструират и 

изградят над 87 км  В и К мрежи  и   реконструират съоръженията на градската пречиствателна станция 

Канализационна мрежа 

Канализационната  мрежа на град Добрич  е изградена по изработен Ген. план през 1954 и 

актуализиран през 1986 и 1993 година . На базата на този план  са изградени  един основен Главен 

колектор І, единадесет събиратели и  второстепенна мрежа  с обща дължина 210 км, включително и 23 

вна канализация. Канализационната мрежа е изградена като смесена система за ЦГЧ и  част 

„Запад” „Север 1 и 2”, „Русия 3, 4”, а разделна е в ЖК”Балик

„Строител”, „ Дружба 1,2,3,4” и  „Добротица”. Всички основни  канализацио

колектор І  и Събиратели от І до ХІ  са с бетонови тръби – кръгли и яйцевидни  с диаметри от 200 мм до 

2000 мм и  от 60/90 см до 90/135 см. 

Степента на изграденост на канализацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението 

Значителен брой улици  в  някой от кварталите – ЖК”Балик-Йовково” – юг, все още са без канализация. 

Без канализационна мрежа е и квартал „Рилци”, с обща дължина на уличната мрежа 12 км. През 2008

2009 г Община Добрич  възложи  и бе разработен  работен проект за жилищната зона „Рилци”. В 

последните години  Община Добрич изгради и канализационна мрежа 

Основата на канализационната мрежа на град Добрич е  Гл. колектор І, който започва с кръгли 

бетонови тръби с  диаметър 400 мм в западната част на града, обхожда по

района на бившата зеленчукова градина на север от града,където се намира площадката на старата 

ПСОВ на града, преминава в отвеждащия колектор  към новата  ГПСОВ.  

–те канализационни  помпени станции  отвеждат и заустват водите си и 

основните събиратели от  І до ХІ. Те създават гръбнака на канализационната мрежа на града. Към тях 

насочват и заустват водите си второстепенните  улични  профили, които са изградени основно с 

бетонови тръби с диаметри от 200 – до 400 мм. Напоследък има вложени и полиетиленови тръби с ф 

300  при разширението на канализационната мрежа в кв. „Изгрев” и при реконструкцията на  

 

В канализационната   мрежа на град Добрич  работят три канализационни  помпени станции 

Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за  повдигане и заустване  на отпадъчнит

ниските точки в града , в основните събиратели .   Общото състояние на станциите е сравнително 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

94/555 

Всичко това  наложи  през последните години  при  редица реконструкции  на водопроводни  обекти  

влагането предимно  на    ПЕВП  тръби.   Необходимостта от подмяна на разпределителната мрежа на 

град Добрич е  наложителна. Липсата на  финанси е основния проблем за осъществяването й. Община 

изгражда частични реконструкции по отделни 

ул. „Хр. Ботев”, „Сан Стефано”, „В. Левски”, „ Калиакра”, „Отец Паисий”, 

малки, през 2010 година – на ЖК” Югоизток” – 

През последните години  по линия на   Оперативна програма  по опазване на природната среда  2007 - 

за град Добрич беше изготвена , одобрена и вече  е пред реален 

тна документация  за водния сектор на града,  с  който   ще се реконструират и 

изградят над 87 км  В и К мрежи  и   реконструират съоръженията на градската пречиствателна станция 

брич  е изградена по изработен Ген. план през 1954 и 

актуализиран през 1986 и 1993 година . На базата на този план  са изградени  един основен Главен 

колектор І, единадесет събиратели и  второстепенна мрежа  с обща дължина 210 км, включително и 23 

вна канализация. Канализационната мрежа е изградена като смесена система за ЦГЧ и  част 

„Запад” „Север 1 и 2”, „Русия 3, 4”, а разделна е в ЖК”Балик-Йовково”, 

„Строител”, „ Дружба 1,2,3,4” и  „Добротица”. Всички основни  канализационна колектори – Гл. 

кръгли и яйцевидни  с диаметри от 200 мм до 

Степента на изграденост на канализацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението – 97%. 

юг, все още са без канализация. 

Без канализационна мрежа е и квартал „Рилци”, с обща дължина на уличната мрежа 12 км. През 2008-

роект за жилищната зона „Рилци”. В 

последните години  Община Добрич изгради и канализационна мрежа – 2340 м в ЖК ”Изгрев”с 

Основата на канализационната мрежа на град Добрич е  Гл. колектор І, който започва с кръгли 

бетонови тръби с  диаметър 400 мм в западната част на града, обхожда по-голяма част от града и в 

амира площадката на старата 

те канализационни  помпени станции  отвеждат и заустват водите си и 

лизационната мрежа на града. Към тях 

насочват и заустват водите си второстепенните  улични  профили, които са изградени основно с 

до 400 мм. Напоследък има вложени и полиетиленови тръби с ф 

зационната мрежа в кв. „Изгрев” и при реконструкцията на  

В канализационната   мрежа на град Добрич  работят три канализационни  помпени станции – 

Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за  повдигане и заустване  на отпадъчните води от най- 

ниските точки в града , в основните събиратели .   Общото състояние на станциите е сравнително 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

добро , но за всички е необходимо да се  инсталират уреди за  измерване на оттока  и диспечерско 

управление. 

В кварталите, където има изградена  д

си в корекцията на  Суха река.  

Канализационната мрежа на града   страда от висока степен на инфилтрация. Течовете  по 

водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това . Високата инфи

преливане в дъждопреливниците дори и при сухи времеви условия и е  причина за замърсяване на 

околната среда. 

Малките диаметри основно в ЦГЧ  не отговарят на съвременните  стандарти за проектиране. По време 

на дъжд те не могат да поема

някои  участъци  са затлачени  и се характеризират с намалена хидравлична проводимост. Липсата на   

поддръжка и профилактика  също е причина  за наводнения в някои части на града по време н

Община град Добрич  предстои да стартира   основния проект за водния сектор на града, с който част    

от проблемите ще се решат.    

Пречистване на отпадъчните води

Отпадъчните води от град Добрич се насочват към основните единадесет събиратели и   

включват в Главен колектор І, който зауства и преминава  в отвеждащ колектор към градската 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Водите от града достигат площадката на ГПСОВ  па 

гравитачен път,  по трасе със стоманобетонни тръби с ф 2000 мм

ГПСОВ  на Добрич е пусната в експлоатация през 1986 година. Тя се намира на около 7.0 км 

северозападно от  града , до село  Врачанци и е построена  върху площ от  9.96 ха.

ГПСОВ е проектирана и  изградена  съгласно  стандартите за проек

1986 година. Станцията е изградена  за механично и  биологично пречистване. По данни на „В и К 

ЕООД,   в нея постъпват средно  около 25000 м

Пречистените  води от ГПСОВ се оттичат  в коритото на 

С  проекта за водния сектор на град Добрич по ОПОС  2007 

модернизация на съоръженията  и на станцията.

Изводи 

Водоснабдителна мрежа  

Като цяло за градската мрежа /с много малки изключения/ основен проблем е, че е изградена с 

тръби, които са силно амортизирани и 

диаметри.  Това първоетапно ще се случи в териториите одобрени за 

цикъл.   

Канализационна мрежа  

При канализационната мрежа на гр. Добрич основните проблеми са по 

част, където тя е смесена система и диаметрите на тръбите са сравнително малки. Необходима е 

пълна профилактика на мрежата и дублиране на част от профилите. За кварталите , където 

канализационната система е разделен тип изниква необходимостта от доизграждане на битови и 

дъждовни канализационни профили в районите, където канализация липсва напълно. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

добро , но за всички е необходимо да се  инсталират уреди за  измерване на оттока  и диспечерско 

В кварталите, където има изградена  дъждовна канализационна мрежа тя е насочена и зауства водите 

си в корекцията на  Суха река.   

Канализационната мрежа на града   страда от висока степен на инфилтрация. Течовете  по 

водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това . Високата инфи

преливане в дъждопреливниците дори и при сухи времеви условия и е  причина за замърсяване на 

Малките диаметри основно в ЦГЧ  не отговарят на съвременните  стандарти за проектиране. По време 

на дъжд те не могат да поемат  смесения поток и са основна причина за  наводнения. Освен това  

някои  участъци  са затлачени  и се характеризират с намалена хидравлична проводимост. Липсата на   

поддръжка и профилактика  също е причина  за наводнения в някои части на града по време н

Община град Добрич  предстои да стартира   основния проект за водния сектор на града, с който част    

 

Пречистване на отпадъчните води 

Отпадъчните води от град Добрич се насочват към основните единадесет събиратели и   

включват в Главен колектор І, който зауства и преминава  в отвеждащ колектор към градската 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Водите от града достигат площадката на ГПСОВ  па 

гравитачен път,  по трасе със стоманобетонни тръби с ф 2000 мм и дължина 7.5 км. 

ГПСОВ  на Добрич е пусната в експлоатация през 1986 година. Тя се намира на около 7.0 км 

северозападно от  града , до село  Врачанци и е построена  върху площ от  9.96 ха.

ГПСОВ е проектирана и  изградена  съгласно  стандартите за проектиране и  строителство , в сила  през 

1986 година. Станцията е изградена  за механично и  биологично пречистване. По данни на „В и К 

ЕООД,   в нея постъпват средно  около 25000 м3/ден  отпадъчни води.  

Пречистените  води от ГПСОВ се оттичат  в коритото на   Суха  река. 

С  проекта за водния сектор на град Добрич по ОПОС  2007 – 2013 г, предстои реконструкция и 

модернизация на съоръженията  и на станцията. 

Като цяло за градската мрежа /с много малки изключения/ основен проблем е, че е изградена с 

тръби, които са силно амортизирани и  е необходима пълната им замяна с РЕ 

диаметри.  Това първоетапно ще се случи в териториите одобрени за намеса по проекта за Водния 

При канализационната мрежа на гр. Добрич основните проблеми са по - често в централната градска 

част, където тя е смесена система и диаметрите на тръбите са сравнително малки. Необходима е 

офилактика на мрежата и дублиране на част от профилите. За кварталите , където 

канализационната система е разделен тип изниква необходимостта от доизграждане на битови и 

дъждовни канализационни профили в районите, където канализация липсва напълно. 
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добро , но за всички е необходимо да се  инсталират уреди за  измерване на оттока  и диспечерско 

ъждовна канализационна мрежа тя е насочена и зауства водите 

Канализационната мрежа на града   страда от висока степен на инфилтрация. Течовете  по 

водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това . Високата инфилтрация  причинява и  

преливане в дъждопреливниците дори и при сухи времеви условия и е  причина за замърсяване на 

Малките диаметри основно в ЦГЧ  не отговарят на съвременните  стандарти за проектиране. По време 

т  смесения поток и са основна причина за  наводнения. Освен това  

някои  участъци  са затлачени  и се характеризират с намалена хидравлична проводимост. Липсата на   

поддръжка и профилактика  също е причина  за наводнения в някои части на града по време на дъжд. 

Община град Добрич  предстои да стартира   основния проект за водния сектор на града, с който част    

Отпадъчните води от град Добрич се насочват към основните единадесет събиратели и   чрез тях се 

включват в Главен колектор І, който зауства и преминава  в отвеждащ колектор към градската 

пречиствателна станция за отпадъчни води. Водите от града достигат площадката на ГПСОВ  па 

и дължина 7.5 км.  

ГПСОВ  на Добрич е пусната в експлоатация през 1986 година. Тя се намира на около 7.0 км 

северозападно от  града , до село  Врачанци и е построена  върху площ от  9.96 ха. 

тиране и  строителство , в сила  през 

1986 година. Станцията е изградена  за механично и  биологично пречистване. По данни на „В и К 

2013 г, предстои реконструкция и 

Като цяло за градската мрежа /с много малки изключения/ основен проблем е, че е изградена с  АЦ 

е необходима пълната им замяна с РЕ тръби със съответни 

намеса по проекта за Водния 

често в централната градска 

част, където тя е смесена система и диаметрите на тръбите са сравнително малки. Необходима е 

офилактика на мрежата и дублиране на част от профилите. За кварталите , където 

канализационната система е разделен тип изниква необходимостта от доизграждане на битови и 

дъждовни канализационни профили в районите, където канализация липсва напълно.  
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Очаква се решаване на проблемите по ВиК системите на града в по 

осъществяването на ВиК цикъла на града. 

1.11.2. Електроснабдяване

Състояние 

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции: 

• Подстанция "Добрич" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА;

• Подстанция "Фаворит" - 110/20 кV с мощност 2 х 40 кVА; 

• Подстанция "Нона" - 110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА.

За нуждите само на промишлени потребители функционира подстанция "Маяк" 

1 х 25 кVА. 

Подстанция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два електропровода 

110 кV (извод Ботево и извод Дончево).

Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством 

електропроводни връзки 110 кV 

Трите подстанции - "Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропроводи 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

Добричка област посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал 

Тошево, Каварна, Балчик и Шабла.

Строително-монтажните работи  на  подстанция "Център" 110/20 кV завършено. Оборудването и 

присъединяването към преминаващият през гр.Добрич е

този етап не може да се разчита, чрез нея да се ликвидират недостатъците на електроснабдителната 

схема, налагащи прехвърляне на енергия чрез мрежата 20 кV.

През града преминава въздушния пръстен от електропроводи 1

подстанция "Фаворит” и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до 

булевард "Русия". 

Комунално-битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV 

ВС "Добрич-1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя 

възлови (заводски) подстанции 20 кV.

На територията на община град Добрич функционират 345 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с 

обща инсталирана мощност 326

на битовите товари - съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в 

трафопостовете е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена.

В разработените през последните години планове за регулация и застрояване на голяма част от 

жилищните квартали на гр.Добрич, както и за „

трафопостове, които ще се изградят при доказана необходимост .
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се решаване на проблемите по ВиК системите на града в по - голямата си част да се решат с 

осъществяването на ВиК цикъла на града.  

Електроснабдяване 

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции: 

110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА; 

110/20 кV с мощност 2 х 40 кVА;  

110/20 кV с мощност 2 х 25 кVА. 

За нуждите само на промишлени потребители функционира подстанция "Маяк" 

нция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два електропровода 

110 кV (извод Ботево и извод Дончево). 

Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством 

електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла.

"Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропроводи 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

ласт посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал 

Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 

монтажните работи  на  подстанция "Център" 110/20 кV завършено. Оборудването и 

присъединяването към преминаващият през гр.Добрич електропровод  110 кV не са изпълнени. На 

този етап не може да се разчита, чрез нея да се ликвидират недостатъците на електроснабдителната 

схема, налагащи прехвърляне на енергия чрез мрежата 20 кV. 

През града преминава въздушния пръстен от електропроводи 110 кV , свързващ подстанция "Добрич" 

подстанция "Фаворит” и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до 

битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV 

1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя 

възлови (заводски) подстанции 20 кV. 

На територията на община град Добрич функционират 345 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с 

обща инсталирана мощност 326.55 МVА. Дългогодишен и задълбочаващ се проблем е осигуряването 

съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в 

е е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена.

В разработените през последните години планове за регулация и застрояване на голяма част от 

жилищните квартали на гр.Добрич, както и за „БИЗНЕС-ПАРК” - гр. Добрич са предвидени но

трафопостове, които ще се изградят при доказана необходимост . 
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голямата си част да се решат с 

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 20 кV от три подстанции:  

За нуждите само на промишлени потребители функционира подстанция "Маяк" - 110/20 кV с мощност 

нция "Добрич" е свързана с националната енергийна система посредством два електропровода 

Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на Добричка област посредством 

чрез подстанции в Тервел, Генерал Тошево, Каварна, Балчик и Шабла. 

"Добрич", "Фаворит" и "Нона", са свързани с енергиен пръстен чрез 

електропроводи 110 кV. Енергийният пръстен на град Добрич е свързан с енергийния пръстен на 

ласт посредством електропроводни връзки 110 кV чрез подстанции в Тервел, Генерал 

монтажните работи  на  подстанция "Център" 110/20 кV завършено. Оборудването и 

лектропровод  110 кV не са изпълнени. На 

този етап не може да се разчита, чрез нея да се ликвидират недостатъците на електроснабдителната 

10 кV , свързващ подстанция "Добрич" 

подстанция "Фаворит” и подстанция "Нона", като трасето ползва земната ивица по суходолията до 

битовите потребители се осигуряват от четири възлови подстанции 20 кV - ВС "Болницата", 

1", ВС "Балик" и ВС "Йовково". Потребителите от промишлеността се осигуряват от 15 броя 

На територията на община град Добрич функционират 345 броя трансформаторни постове 20/0.4 кV с 

.55 МVА. Дългогодишен и задълбочаващ се проблем е осигуряването 

съществуващи и перспективни, поради недостатъчни преносни възможности на 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. Общата трансформаторна мощност в 

е е достатъчна за съществуващите товари, но е много неравномерно натоварена. 

В разработените през последните години планове за регулация и застрояване на голяма част от 

гр. Добрич са предвидени нови петна за 
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Разпределителната мрежа 20 кV в зона обитаване е кабелна, а в Централната градска част  е изграден 

колектор за инженерната инфраструктура. 

Електроснабдителната мрежа ниско напрежен

въздушна мрежа ниско напрежение постоянно се обновява, чрез подмяна на съществуващите 

стълбове и проводници, съответно оразмерени да поемат новите по

Основен вътрешен резерв на ел

товари, определени от липсата на централно топлоснабдяване. Масовото му внедряване обаче е 

икономически проблем, чието решение ще изостане от електроснабдителните нужди. Изход за 

решаване на проблема  се търси в създаване на условия за газифициране на комунално

потребители и пряко газифициране на домакинствата.

Съществуващите трафопостове в обособените промишлени зони „Север” и „Запад” в голямата си част 

не са собственост на електроразп

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя¬щи за 
номиниране като зони за въздействие

Съществуващата електроснабдителна мрежа в голяма част жилищните квартали  е сравнително нова и 

с достатъчни възможности да поеме  и допълнителни електрически товари. Проблемни са квартали 

ЖК „Иглика”; ЖК „Изгрев” и отчасти ЖК „Запад”, където броя на трафопостовете е недостатъчен, 

захранващите линии са предимно въздушни, амортизирани, с малки сечения на проводниците и 

разстоянията до консуматорите са големи. Това много често е причина за ниско ниво на напрежението 

до крайните потребители. В някои от горепосочените квартали се извършва частична 

съществуващите главни захранващи линии НН.

В  промишлените зони на града голяма част от трафопостовете са частна собственост и това е сериозен 

проблем. Много от обектите в тези зони не са абонати на Електроразпределителното дружество.

Улично осветление 

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с отворена магистрална 

схема, като мрежата е смесена 

Мрежата за улично осветление се стопанисва от Община гр.Добрич.  При извършване на  строителн

монтажните работи по проектите за благоустрояване на градския парк „Свети Георги” и централната 

пешеходната зона са подменени всички съществуващи осветителни тела. 

Община гр.Добрич работи усилено върху по

осветление, при запазване на качеството. 

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез реализиране на 

целенасочени мерки за икономия на енергия се вписва в цялостната общинска политика.

1.11.3. Комуникационни мрежи 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги, от които един Централна поща 

пълният набор от пощенски и телефонно телеграфни услуги, а другите клонове са специализирани в 

извършването на основните услуги в тази сфера. Те

и напълно задоволяват нуждите.
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07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Разпределителната мрежа 20 кV в зона обитаване е кабелна, а в Централната градска част  е изграден 

колектор за инженерната инфраструктура.  

Електроснабдителната мрежа ниско напрежение в голямата си част е кабелна. Съществуващата 

въздушна мрежа ниско напрежение постоянно се обновява, чрез подмяна на съществуващите 

стълбове и проводници, съответно оразмерени да поемат новите по-големи електрически товари. 

Основен вътрешен резерв на електроснабдителната система в общината са високите индивидуални 

товари, определени от липсата на централно топлоснабдяване. Масовото му внедряване обаче е 

икономически проблем, чието решение ще изостане от електроснабдителните нужди. Изход за 

облема  се търси в създаване на условия за газифициране на комунално

потребители и пряко газифициране на домакинствата. 

Съществуващите трафопостове в обособените промишлени зони „Север” и „Запад” в голямата си част 

не са собственост на електроразпределителното дружество.  

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя¬щи за 
номиниране като зони за въздействие 

Съществуващата електроснабдителна мрежа в голяма част жилищните квартали  е сравнително нова и 

сти да поеме  и допълнителни електрически товари. Проблемни са квартали 

ЖК „Иглика”; ЖК „Изгрев” и отчасти ЖК „Запад”, където броя на трафопостовете е недостатъчен, 

захранващите линии са предимно въздушни, амортизирани, с малки сечения на проводниците и 

зстоянията до консуматорите са големи. Това много често е причина за ниско ниво на напрежението 

до крайните потребители. В някои от горепосочените квартали се извършва частична 

съществуващите главни захранващи линии НН. 

рада голяма част от трафопостовете са частна собственост и това е сериозен 

проблем. Много от обектите в тези зони не са абонати на Електроразпределителното дружество.

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с отворена магистрална 

схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване.  

Мрежата за улично осветление се стопанисва от Община гр.Добрич.  При извършване на  строителн

монтажните работи по проектите за благоустрояване на градския парк „Свети Георги” и централната 

пешеходната зона са подменени всички съществуващи осветителни тела.  

Община гр.Добрич работи усилено върху по-икономично стопанисване на мрежите за улично 

светление, при запазване на качеството.  

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез реализиране на 

целенасочени мерки за икономия на енергия се вписва в цялостната общинска политика.

Комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и телевизия

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги, от които един Централна поща 

пълният набор от пощенски и телефонно телеграфни услуги, а другите клонове са специализирани в 

извършването на основните услуги в тази сфера. Териториално обектите покриват цялата градска зона 

и напълно задоволяват нуждите. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Разпределителната мрежа 20 кV в зона обитаване е кабелна, а в Централната градска част  е изграден 

ие в голямата си част е кабелна. Съществуващата 

въздушна мрежа ниско напрежение постоянно се обновява, чрез подмяна на съществуващите 

големи електрически товари.  

ектроснабдителната система в общината са високите индивидуални 

товари, определени от липсата на централно топлоснабдяване. Масовото му внедряване обаче е 

икономически проблем, чието решение ще изостане от електроснабдителните нужди. Изход за 

облема  се търси в създаване на условия за газифициране на комунално-битовите 

Съществуващите трафопостове в обособените промишлени зони „Север” и „Запад” в голямата си част 

Изводи за наличие на територии с проблеми и потенциал, които са подходя¬щи за 

Съществуващата електроснабдителна мрежа в голяма част жилищните квартали  е сравнително нова и 

сти да поеме  и допълнителни електрически товари. Проблемни са квартали 

ЖК „Иглика”; ЖК „Изгрев” и отчасти ЖК „Запад”, където броя на трафопостовете е недостатъчен, 

захранващите линии са предимно въздушни, амортизирани, с малки сечения на проводниците и 

зстоянията до консуматорите са големи. Това много често е причина за ниско ниво на напрежението 

до крайните потребители. В някои от горепосочените квартали се извършва частична подмяна на 

рада голяма част от трафопостовете са частна собственост и това е сериозен 

проблем. Много от обектите в тези зони не са абонати на Електроразпределителното дружество. 

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с отворена магистрална 

Мрежата за улично осветление се стопанисва от Община гр.Добрич.  При извършване на  строително - 

монтажните работи по проектите за благоустрояване на градския парк „Свети Георги” и централната 

икономично стопанисване на мрежите за улично 

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез реализиране на 

целенасочени мерки за икономия на енергия се вписва в цялостната общинска политика. 

дио и телевизия 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги, от които един Централна поща - извършва 

пълният набор от пощенски и телефонно телеграфни услуги, а другите клонове са специализирани в 

риториално обектите покриват цялата градска зона 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова 

централи. Общия брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 

аналогови номера, от които 25% са незаети.

Всички фирмени телефони в града са подновени с цифрови номера. Вече не съществуват райони в 

града, в които не могат да се удовлетворят молбите за стационарни телефонни постове.

В града функционират четири моб

на "Мобиком". 

Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. 

на "Булфон" и "Мобика", а с жетони /само за селищни разговори/ 

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио 

телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония.

В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за 

четири радиорелейни линии. 

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се осигуряват качествени 

телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

1.12. Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с 

регионално и национално значени

на общината. 

За община Добрич, най-голямо влияние върху градското развитие ще окаже реализацията на 

Интегриран  проект за подобряване на водния сектор 2012

86 км водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на ПСОВ в с. 

Врачанци. Чрез този проект значително ще бъдат редуцирани загубите на вода при преноса й 

до около 36%. Освен намаляването на загубите ще се повиши цялостното качество на пит

за жителите на гр. Добрич. С рехабилитацията на канализационните колектори и ПСОВ ще се намали 

цялостното замърсяване на отпадните води, които се заустват, а това ще доведе до цялостно 

подобряване на  екологичните условия в района. 

За в бъдеще е предвидена реализацията на няколко проекта, които, въпреки че не се реализират в 

рамките на общината ще имат голямо значение за нея. Един от тях е изграждането на регионално депо 

за ТБО Стожер, част от проекта „

регион Добрич“, в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал 

Тошево, Крушари и Никола Козлево. То ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за 

компостиране, третиране на строителни и едрогабаритни о

съхранение на опасни и специфични отпадъци. Въвеждането в експлоатация на депото ще гарантира 

по-добрата чистота в града. 

В областта на енергийния сектор, се планира изграждане на подстанция „Свобода“ (400/110kV), което 

е част от 10 годишния план за развитие на електроенергийната мрежа в страната. Чрез нея ще се 

гарантира по-добър пренос на електроенергия към общината.

На територията на общината преминава трасето на предвидения газопровод „Добрич

км), който има за цел да осигури достъп до ефективен енергиен източник за промишлеността, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова 

централи. Общия брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 

аналогови номера, от които 25% са незаети. 

Всички фирмени телефони в града са подновени с цифрови номера. Вече не съществуват райони в 

града, в които не могат да се удовлетворят молбите за стационарни телефонни постове.

В града функционират четири мобилни мрежи - цифрови на "М-тел", "ГлоБул" и "Вива тел" и аналогова 

Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. 

на "Булфон" и "Мобика", а с жетони /само за селищни разговори/ - 80 броя. 

телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио 

телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. 

В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за 

 

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се осигуряват качествени 

телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина. 

Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с 

регионално и национално значение, предвидени за реализация на територията 

голямо влияние върху градското развитие ще окаже реализацията на 

Интегриран  проект за подобряване на водния сектор 2012-2014 г. Той предвижда реконструкцията на 

на мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на ПСОВ в с. 

Врачанци. Чрез този проект значително ще бъдат редуцирани загубите на вода при преноса й 

до около 36%. Освен намаляването на загубите ще се повиши цялостното качество на пит

за жителите на гр. Добрич. С рехабилитацията на канализационните колектори и ПСОВ ще се намали 

цялостното замърсяване на отпадните води, които се заустват, а това ще доведе до цялостно 

подобряване на  екологичните условия в района.  

е предвидена реализацията на няколко проекта, които, въпреки че не се реализират в 

рамките на общината ще имат голямо значение за нея. Един от тях е изграждането на регионално депо 

за ТБО Стожер, част от проекта „Изграждане на регионална система за управл

регион Добрич“, в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал 

Тошево, Крушари и Никола Козлево. То ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за 

компостиране, третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, както и склад за временно 

съхранение на опасни и специфични отпадъци. Въвеждането в експлоатация на депото ще гарантира 

В областта на енергийния сектор, се планира изграждане на подстанция „Свобода“ (400/110kV), което 

част от 10 годишния план за развитие на електроенергийната мрежа в страната. Чрез нея ще се 

добър пренос на електроенергия към общината. 

На територията на общината преминава трасето на предвидения газопровод „Добрич

ма за цел да осигури достъп до ефективен енергиен източник за промишлеността, 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири аналогови и цифрова 

централи. Общия брой на монтирания капацитет е 6 090 броя цифрови номера и 42 000 броя 

Всички фирмени телефони в града са подновени с цифрови номера. Вече не съществуват райони в 

града, в които не могат да се удовлетворят молбите за стационарни телефонни постове. 

тел", "ГлоБул" и "Вива тел" и аналогова 

Апаратите за обществено ползване за селищни и междуселищни разговори с чип карта са над 130 бр. 

 

телевизионна станция за пренасяне и разпространение на радио 

В станцията са монтирани четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за 

Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се осигуряват качествени 

Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни проекти с 

е, предвидени за реализация на територията 

голямо влияние върху градското развитие ще окаже реализацията на 

2014 г. Той предвижда реконструкцията на 

на мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на ПСОВ в с. 

Врачанци. Чрез този проект значително ще бъдат редуцирани загубите на вода при преноса й - от 78% 

до около 36%. Освен намаляването на загубите ще се повиши цялостното качество на питейната вода 

за жителите на гр. Добрич. С рехабилитацията на канализационните колектори и ПСОВ ще се намали 

цялостното замърсяване на отпадните води, които се заустват, а това ще доведе до цялостно 

е предвидена реализацията на няколко проекта, които, въпреки че не се реализират в 

рамките на общината ще имат голямо значение за нея. Един от тях е изграждането на регионално депо 

Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Добрич“, в партньорство с общините Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал 

Тошево, Крушари и Никола Козлево. То ще включва инсталация за сепариране, съоръжения за 

тпадъци, както и склад за временно 

съхранение на опасни и специфични отпадъци. Въвеждането в експлоатация на депото ще гарантира 

В областта на енергийния сектор, се планира изграждане на подстанция „Свобода“ (400/110kV), което 

част от 10 годишния план за развитие на електроенергийната мрежа в страната. Чрез нея ще се 

На територията на общината преминава трасето на предвидения газопровод „Добрич-Силистра“ (80 

ма за цел да осигури достъп до ефективен енергиен източник за промишлеността, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

обществени сгради и жителите на града. Реализацията на тази връзка е важен фактор за подобряване 

на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособност

1.13. Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива 

получили финансиране или реализирани в последно време.

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

средства както от структурните фондове на ЕС (чрез националните оперативни програми), така и от 

други донори.  Проектите, с които се кандидатства за финансиране, са основно с публичен характер. 

Бизнесът, макар и все още с ниска активност, също е бенефициент по редица проекти, 

основно по Оперативна програма “Конкурентоспособност”.

От 2007 г. до средата на 2012 г. в област Добрич  по основните  национални оперативни програми са 

сключени договори за  общо 86 проекта на обща стойност 161,4 млн. лв. От тях само в община До

договорите реализирани и текущи/ са общо .59 бр.,  на обща стойност 36,7 млн. лв. Същевременно са 

депозирани и нови проекти, както с публичен характер, така и в сферата на бизнеса. Само през 

последните 2 години -2010-2011, броят на одобрените проекти 

а не само по националните оперативни програми) на обща стойност  около 16 млн. лв.  

За целите на ИПГВР с по-голяма значимост са проектите, които са с публичен характер и са насочени 

както към подобряване на физическит

духовното развитие. В същото 

бенефициент са представители на бизнеса. С тяхната реализация са създават условия за общо 

развитие на икономиката на гр. Добрич, което е предпоставка за подобряване на доходите, на 

заетостта и от там на условията за живот.

1.13.1. Проекти с публичен характер

таблица 24: Проекти на община град Добрич, финансирани по донорски 

Наименование на 

проекта 

1. Оперативна програма “Регионално развитие”

1.1. Текущи проекти 

„Йовковият Добрич – 

съвременна 

туристическа 

дестинация” 

Подобрена туристическа инфраструктура 

реставрирани, 

ремонтирани Къща 

паметник „Йордан Йовков” Музей по нова и най

история Етнографска къща Регионален исторически 

музей

„Предотвратяване на 

последиците от 

наводнения на 

територията на гр. 

Добрич чрез укрепване 

на напречното сечение 

на р.Добричка” 

Корекция, укрепване и разширяване на коритото на 

река 

вливането на дере Сердика(пресечна точка между ЖК 

Строител,

„Интегриран план за 

градско 

Определяне на зони за въздействие, и анализ на 

проблемите.Разработване на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

обществени сгради и жителите на града. Реализацията на тази връзка е важен фактор за подобряване 

на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособност

Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива 

получили финансиране или реализирани в последно време.

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

турните фондове на ЕС (чрез националните оперативни програми), така и от 

други донори.  Проектите, с които се кандидатства за финансиране, са основно с публичен характер. 

Бизнесът, макар и все още с ниска активност, също е бенефициент по редица проекти, 

основно по Оперативна програма “Конкурентоспособност”. 

От 2007 г. до средата на 2012 г. в област Добрич  по основните  национални оперативни програми са 

сключени договори за  общо 86 проекта на обща стойност 161,4 млн. лв. От тях само в община До

реализирани и текущи/ са общо .59 бр.,  на обща стойност 36,7 млн. лв. Същевременно са 

депозирани и нови проекти, както с публичен характер, така и в сферата на бизнеса. Само през 

2011, броят на одобрените проекти  е 13 (по различни донорски програми, 

а не само по националните оперативни програми) на обща стойност  около 16 млн. лв.  

голяма значимост са проектите, които са с публичен характер и са насочени 

както към подобряване на физическите качества на градската среда, така и на параметри, свързани с 

духовното развитие. В същото време отношение, макар и с косвен характер имат и проекти, чийто 

бенефициент са представители на бизнеса. С тяхната реализация са създават условия за общо 

на икономиката на гр. Добрич, което е предпоставка за подобряване на доходите, на 

заетостта и от там на условията за живот. 

Проекти с публичен характер    

: Проекти на община град Добрич, финансирани по донорски програми

Кратко описание 

1. Оперативна програма “Регионално развитие” 

Подобрена туристическа инфраструктура – 

реставрирани, консервирани, реконструирани и 

ремонтирани Къща – музей „Йордан Йовков” Дом-

паметник „Йордан Йовков” Музей по нова и най-нова 

история Етнографска къща Регионален исторически 

музей 

Корекция, укрепване и разширяване на коритото на 

река Добричка в участъка от околовръстен път до 

вливането на дере Сердика(пресечна точка между ЖК 

Строител,  ЖК Иглика и река Добричка)  

Определяне на зони за въздействие, и анализ на 

проблемите.Разработване на  Интегриран план за 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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обществени сгради и жителите на града. Реализацията на тази връзка е важен фактор за подобряване 

на бизнес средата и насърчаване на икономическото развитие и конкурентоспособността в района. 

Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени проекти, вкл. такива 

получили финансиране или реализирани в последно време. 

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

турните фондове на ЕС (чрез националните оперативни програми), така и от 

други донори.  Проектите, с които се кандидатства за финансиране, са основно с публичен характер. 

Бизнесът, макар и все още с ниска активност, също е бенефициент по редица проекти, финансирани 

От 2007 г. до средата на 2012 г. в област Добрич  по основните  национални оперативни програми са 

сключени договори за  общо 86 проекта на обща стойност 161,4 млн. лв. От тях само в община Добрич 

реализирани и текущи/ са общо .59 бр.,  на обща стойност 36,7 млн. лв. Същевременно са 

депозирани и нови проекти, както с публичен характер, така и в сферата на бизнеса. Само през 

е 13 (по различни донорски програми, 

а не само по националните оперативни програми) на обща стойност  около 16 млн. лв.   

голяма значимост са проектите, които са с публичен характер и са насочени 

е качества на градската среда, така и на параметри, свързани с 

отношение, макар и с косвен характер имат и проекти, чийто 

бенефициент са представители на бизнеса. С тяхната реализация са създават условия за общо 

на икономиката на гр. Добрич, което е предпоставка за подобряване на доходите, на 

  

програми 

Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

3841,0  2011- 2013 

1052,0 2011-  2013 

500,0  2011-  2013 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Наименование на 

проекта 

възстановяване и 

развитие на град 

Добрич” 

градско възстановяване и развитие

„Добрич – жива 

шевица от таланти” 

Организиране и промотиране

традиционни културни прояви, но реализирани по 

иновативен, интригуващ и неконвенционален

подчертаващ идентичността и неповторимостта на 

града 

Изграждане на 4 броя 

ЦНСТ в гр. Добрич 

 

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и 

възпитание на деца лишени от родителски грижи в 

среда, близка до семейната

1.2. Депозирани проекти 

„Пъстрото лице на 

Добруджа” 

Развитие на общ регионален туристически 

общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и 

постигане на по

маркетинг посредством прилагане на интегриран 

подход

2. Оперативна програма “Околна среда”

2.1. Депозирани проекти 

„Интегриран проект за 

подобряване на водния 

сектор в град Добрич – 

фаза1” 

Реконструкция на водопроводната мрежа с цел 

намаляване загубите на питейна вода както и 

редуциране на разходите на водното дружество, а 

именно: реконструкцията на общо 86 километра 

водопроводна

канализационни колектори и на пречиствателната 

станция за отпадъчни води.

Изграждане на 

регионална система за 

управление на 

отпадъците в регион 

Добрич 

интегрирано управление на отпадъците Изграждане 

на Регионална система за управление на отпадъци на 

регион Добрич чрез построяването на регионално 

депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две 

претоварни станции за отпадъци до градовете Тервел 

и Балчик

3. Оперативна програма “Техническа п

3.1. Текущи проекти 

Създаване и 

функциониране на 

Областен 

информационен 

център – Добрич 

Осигуряване на ефективно функциониране на 

областен информационен център, предоставящи 

информация за кохезионната политика, нейните цели 

и съществуващите в България възможности 

4. Програма “Трансгранично сътрудничество България

4.1. Текущи проекти 

SМART-„Устойчивост, 

мобилност, достъпност 

в трансграничния 

регион Констанца-

Подобряване на трансграничната сухопътна 

инфраструктура в трансграничен регион Добрич

Констанца, предпоставка за 

общностите и икономиките

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Кратко описание 

градско възстановяване и развитие 

Организиране и промотиране  на фестивал с 

традиционни културни прояви, но реализирани по 

иновативен, интригуващ и неконвенционален  начин, 

подчертаващ идентичността и неповторимостта на 

 

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и 

възпитание на деца лишени от родителски грижи в 

среда, близка до семейната 

Развитие на общ регионален туристически продукт в 

общините град Добрич, Балчик, Добричка и Каварна и 

постигане на по-висока ефективност на регионалния 

маркетинг посредством прилагане на интегриран 

подход 

2. Оперативна програма “Околна среда” 

Реконструкция на водопроводната мрежа с цел 

намаляване загубите на питейна вода както и 

редуциране на разходите на водното дружество, а 

именно: реконструкцията на общо 86 километра 

водопроводна мрежа, рехабилитацията на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната 

станция за отпадъчни води. 

интегрирано управление на отпадъците Изграждане 

Регионална система за управление на отпадъци на 

регион Добрич чрез построяването на регионално 

депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две 

претоварни станции за отпадъци до градовете Тервел 

и Балчик 

3. Оперативна програма “Техническа помощ” 

Осигуряване на ефективно функциониране на 

областен информационен център, предоставящи 

информация за кохезионната политика, нейните цели 

и съществуващите в България възможности  

4. Програма “Трансгранично сътрудничество България-Румъния” 

Подобряване на трансграничната сухопътна 

инфраструктура в трансграничен регион Добрич-

Констанца, предпоставка за сближаване на хората, 

общностите и икономиките 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

526,2 2011-  2013 

2800,0 

 
2012-2014 

500,0 2012-2014 

112000,0 20012-2014 

45445,8 2012-2014 

400,0  2011- 2014 

 

15323,2` 

 

2011-2013 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Наименование на 

проекта 

Добрич - Транспортна 

инфраструктура” 

4.2. Депозирани проекти 

"Трафик системи за 

наблюдение в 

трансграничен район 

Констанца-Добрич " 

Мерки за координиране на услугите, свързани с 

трансграничния трафик 

координиране на обществения транспорт

5. Програма “INTERREG IVC” 

5.1. Текущи проекти 

„Имеджин – ниско 

енергийни градове“ 

Водещ партньор 

енергийните градове ще се разработи местна 

Стратегия за устойчиво 

осъществява изпълнението на задълженията по 

Споразумението на Кметовете;

6. Други програми (URBACT JLS/2009

6.1. Текущи проекти 

АЗ СЪМ РОМ 

развитието на европейското общество въз основа на 

зачитането на основните граждански права, 

насърчаването на правата на децата и борбата с 

расизма по отношение на ромите

Посочените в таблица 26 проекти са с подчертан публичен характер. Бенефициент по тях е община 

Добрич. Част от проектите са свързани с:

• подобряване на физическите качества на градската среда 

(транспортна, туристическа, инфраструктура на културата);

•  подобряване на инфраструктурата на водостопанската система (ВиК сектор);

• подобряване на околната среда;

• социално включване на маргинализирани групи от населението и др. 

Очакваните ефекти от реализацията на текущите и на депозираните проекти са в няколко 

направления: 

• нарастване на размера на привлечените инвестиции както по линия на стру

(по линия на действащите в страната Оперативни програми);

• Разкриване на нови работни места за реализация на проектите с инвестиционен характер;

• Подобряване на конкретни параметри на инфраструктурата 

− свеждане на загубите по водопроводната мрежа от 75

се подобри качеството на водите и на водоподаването за населението;

− почистване от растителност, наноси, битови и други отпадъци на около 7,5 км. от корито на 

р. Добричка, с което се

територии;  
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Кратко описание 

Мерки за координиране на услугите, свързани с 

трансграничния трафик - пътните условия, 

координиране на обществения транспорт 

Водещ партньор - Европейската асоциация на 

енергийните градове ще се разработи местна 

Стратегия за устойчиво енергийно развитие и ще се 

осъществява изпълнението на задълженията по 

Споразумението на Кметовете; 

6. Други програми (URBACT JLS/2009-2010/FRAC/AG) 

развитието на европейското общество въз основа на 

зачитането на основните граждански права, 

насърчаването на правата на децата и борбата с 

расизма по отношение на ромите 

Посочените в таблица 26 проекти са с подчертан публичен характер. Бенефициент по тях е община 

проектите са свързани с: 

подобряване на физическите качества на градската среда – подобряване на инфраструктурата 

(транспортна, туристическа, инфраструктура на културата); 

подобряване на инфраструктурата на водостопанската система (ВиК сектор);

е на околната среда; 

социално включване на маргинализирани групи от населението и др.  

от реализацията на текущите и на депозираните проекти са в няколко 

нарастване на размера на привлечените инвестиции както по линия на стру

(по линия на действащите в страната Оперативни програми); 

Разкриване на нови работни места за реализация на проектите с инвестиционен характер;

Подобряване на конкретни параметри на инфраструктурата – обект на въздействие:

на загубите по водопроводната мрежа от 75-80% до 30

се подобри качеството на водите и на водоподаването за населението;

почистване от растителност, наноси, битови и други отпадъци на около 7,5 км. от корито на 

р. Добричка, с което се предпазват от риск от наводнения на прилежащите й градски 
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Стойност 

(хил.лв.) 
Срок 

1042`5 2012-2014 

 

938,4 

 

2012-2014 

1702,4 2011-2013 

Посочените в таблица 26 проекти са с подчертан публичен характер. Бенефициент по тях е община 

подобряване на инфраструктурата 

подобряване на инфраструктурата на водостопанската система (ВиК сектор); 

от реализацията на текущите и на депозираните проекти са в няколко 

нарастване на размера на привлечените инвестиции както по линия на структурните фондове на ЕС 

Разкриване на нови работни места за реализация на проектите с инвестиционен характер; 

обект на въздействие: 

80% до 30-35%, като същевременно 

се подобри качеството на водите и на водоподаването за населението; 

почистване от растителност, наноси, битови и други отпадъци на около 7,5 км. от корито на 

предпазват от риск от наводнения на прилежащите й градски 
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− реконструкция на пътни отсечки в селищните граници на гр. Добрич (обща дължина около 

4,6 км.) , които са “транспортни вход

град Констанца; 

− подобряване на физическата градска среда за провеждане на културни мероприятия на 

открито (възстановяване на розариума в градския парк, художествено осветление, 

реновиране на зелени площи и др. проектиране и създаване на Лапидариум в централната 

градска част и др.);  

− създаване на условия за настаняване на 56 деца в  центровете за настаняване от семеен тип 

и др. 

1.13.2. Проекти в подкрепа на бизнеса

Проектите, по които бенефициенти са представители на бизнеса по размера на финансиране са по

дребномащабни, в сравнение с тези от публичния сектор.  Проектите са насочени към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване качеството на предлаганите  продукти 

(стоки и изделия) и услуги и квалификацията на работниците. 

И по отношение на проектите в подкрепа на бизнеса, на водещо място в областта по общ брой на 

изпълняваните проектите е община град Добрич. Това отново е  индикатор за възможностите на 

капацитета на бизнеса в гр. Добрич, както и за административния капаците

консултантски услуги на фирмите по подготовката на самите проекти. 

Някои от по-значимите проекти в подкрепа на бизнеса в община Добрич, които са финансирани 

основно по Оперативни програми “Конкурентоспособност” и “Техническа пом

Реализирани,  или в процес на реализация, проекти

• “Технологична модернизация на производството 

стойност на проекта – 4164 хил. лв.

• “Подобряване на конкурентоспобността чрез технологична модернизация на Господинов и синове

– бенефициент “Господинов и синове”ООД, стойност на проекта 

• "Разширяване на продуктовата гама на Данибекс чрез закупуване на ново оборудване

на стойност 137 хил. лв.; 

• "Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производство на филтри

бенефициент "Аспект-3" ООД, приключен на стойност 86,4 хил. лв. и др.

Регистрирани проекти 

• “Внедряване на съвременни технологии и оборудване

отговор на икономическата криза” 

хил. лв.; 

• Внедряване на съвременни технологии и оборудване

отговор на икономическата криза 

лв.; 

• “Технологична модернизация в Акумпласт

715 хил. лв. и др. 
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реконструкция на пътни отсечки в селищните граници на гр. Добрич (обща дължина около 

4,6 км.) , които са “транспортни вход-изходи” на града по направлението към румънския 

подобряване на физическата градска среда за провеждане на културни мероприятия на 

открито (възстановяване на розариума в градския парк, художествено осветление, 

реновиране на зелени площи и др. проектиране и създаване на Лапидариум в централната 

 

създаване на условия за настаняване на 56 деца в  центровете за настаняване от семеен тип 

Проекти в подкрепа на бизнеса 

Проектите, по които бенефициенти са представители на бизнеса по размера на финансиране са по

ние с тези от публичния сектор.  Проектите са насочени към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване качеството на предлаганите  продукти 

(стоки и изделия) и услуги и квалификацията на работниците.  

И по отношение на проектите в подкрепа на бизнеса, на водещо място в областта по общ брой на 

изпълняваните проектите е община град Добрич. Това отново е  индикатор за възможностите на 

капацитета на бизнеса в гр. Добрич, както и за административния капаците

консултантски услуги на фирмите по подготовката на самите проекти.  

значимите проекти в подкрепа на бизнеса в община Добрич, които са финансирани 

основно по Оперативни програми “Конкурентоспособност” и “Техническа пом

Реализирани,  или в процес на реализация, проекти 

Технологична модернизация на производството на Металарго” –бенефициент “МЕТАЛАГРО”АД, 

4164 хил. лв. 

конкурентоспобността чрез технологична модернизация на Господинов и синове

бенефициент “Господинов и синове”ООД, стойност на проекта -1052 хил. лв. 

"Разширяване на продуктовата гама на Данибекс чрез закупуване на ново оборудване

"Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производство на филтри

3" ООД, приключен на стойност 86,4 хил. лв. и др. 

Внедряване на съвременни технологии и оборудване- производствена    стабилност и растеж в 

отговор на икономическата криза” – бенефициент фирма “ТЕДИВА”, стойност на проекта 

Внедряване на съвременни технологии и оборудване- производствена стабилност и растеж в 

отговор на икономическата криза –  бенефициент  “БУЛМАТ” ЕООД,  стойност на проекта 843 хил. 

Технологична модернизация в Акумпласт” – бенефициент “АКУМПЛАСТ” АД, стойност на проекта 
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реконструкция на пътни отсечки в селищните граници на гр. Добрич (обща дължина около 

изходи” на града по направлението към румънския 

подобряване на физическата градска среда за провеждане на културни мероприятия на 

открито (възстановяване на розариума в градския парк, художествено осветление, 

реновиране на зелени площи и др. проектиране и създаване на Лапидариум в централната 

създаване на условия за настаняване на 56 деца в  центровете за настаняване от семеен тип 

Проектите, по които бенефициенти са представители на бизнеса по размера на финансиране са по-

ние с тези от публичния сектор.  Проектите са насочени към повишаване 

конкурентоспособността на предприятията чрез подобряване качеството на предлаганите  продукти 

И по отношение на проектите в подкрепа на бизнеса, на водещо място в областта по общ брой на 

изпълняваните проектите е община град Добрич. Това отново е  индикатор за възможностите на 

капацитета на бизнеса в гр. Добрич, както и за административния капацитет на структурите, оказващи 

значимите проекти в подкрепа на бизнеса в община Добрич, които са финансирани 

основно по Оперативни програми “Конкурентоспособност” и “Техническа помощ” са: 

бенефициент “МЕТАЛАГРО”АД, 

конкурентоспобността чрез технологична модернизация на Господинов и синове” 

1052 хил. лв.  

"Разширяване на продуктовата гама на Данибекс чрез закупуване на ново оборудване”, приключен, 

"Дооборудване и модернизация на машинния парк в предприятието за производство на филтри” – 

 

производствена    стабилност и растеж в 

бенефициент фирма “ТЕДИВА”, стойност на проекта – 1954 

производствена стабилност и растеж в 

бенефициент  “БУЛМАТ” ЕООД,  стойност на проекта 843 хил. 

бенефициент “АКУМПЛАСТ” АД, стойност на проекта 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Част от проектите в подкрепа на бизнеса, са прекратени  по различни причини. Техният брой е 4. Някои 

от фирмите, които са бенефициенти 

които са регистрирани или са в процес на реализация (“АКУМПЛАСТ” АД,  “ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС”АД).

1.13.3. SWOT анализ,

                    Силни страни 

• Висока активност на общината при 

подготовката на проекти, финансирани от 

различни донори; 

• Натрупан опит при разработване на проекти

• Създадена мрежа от консултантски фирми, 

оказващи помощ при подготовката на 

• Създадена добра система за наблюдение и 

контрол на реализацията на одобрени проекти

                     Възможности 

• Осигуряване на финансиране на проекти с 

публичен характер насочени към жилищните 

квартали на града; 

• Използване на възможностите на привличане 

на частен инвестиционен ресурс по линия на 

различни форми на  публично

партньорство в публичния сектор 

1.14. Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми.

Някои от предлаганите решения в Общия устройствен план на общината и в 

подробни устройствени планове (Централна градска част и др.)  също имат отношение към целите на 

ИПГВР. С предлаганите в устройствените планове решения се  рамкира  териториалната основа за 

реализация на мерките и дейностите, които ще бъ

планове за гр. Добрич в ИПГВР следва да бъдат отчитани:

• Принципите, заложени в Устройствената концепция на ОУП;

• Устройствените параметри заложени в действащите ПУП на части от територията на града. 

По отношение на плановата готовност, градът има Общ устройствен план, одобрен 1997 година, а 

осигуреността с подробни планове е дадена в следващата таблица:

таблица 25: Осигуреност на територията на гр. Добрич с подробни устройствени 

Наименование 

кв.„Рилци“ 

ж.к „Запад“ 

ж.к „Север 1“ 

ж.к „Север 2“ 

ЦГЧ 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Част от проектите в подкрепа на бизнеса, са прекратени  по различни причини. Техният брой е 4. Някои 

от фирмите, които са бенефициенти на прекратени проекти, след това кандидатстват с нови проекти, 

които са регистрирани или са в процес на реализация (“АКУМПЛАСТ” АД,  “ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС”АД).

SWOT анализ,касаещ оценката на актуалните проекти, в община  Добрич град 

                       Слаби страни

Висока активност на общината при 

подготовката на проекти, финансирани от 

Натрупан опит при разработване на проекти 

Създадена мрежа от консултантски фирми, 

оказващи помощ при подготовката на проекти; 

Създадена добра система за наблюдение и 

контрол на реализацията на одобрени проекти 

• Относително по-малък опит от страна на 

бизнеса в подготовката на проекти (наличие 

на голям брой отхвърлени и прекратени 

проекти) 

• Насоченост на проектите с публичен

основно в централната градска част на 

Добрич, за сметка на жилищните квартали

                            Заплахи

Осигуряване на финансиране на проекти с 

публичен характер насочени към жилищните 

Използване на възможностите на привличане 

на частен инвестиционен ресурс по линия на 

различни форми на  публично-частното 

партньорство в публичния сектор  

• Продължаване на икономическата и 

финансова криза и намаляване на размера на 

финансовия ресурс 

• Появата на непредвидени фактори, 

ограничаващи възможността за усвояване на 

инвестиционния ресурс

Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми.

Някои от предлаганите решения в Общия устройствен план на общината и в 

подробни устройствени планове (Централна градска част и др.)  също имат отношение към целите на 

ИПГВР. С предлаганите в устройствените планове решения се  рамкира  териториалната основа за 

реализация на мерките и дейностите, които ще бъдат заложени в ИПГВР. От действащите устройствени 

планове за гр. Добрич в ИПГВР следва да бъдат отчитани: 

Принципите, заложени в Устройствената концепция на ОУП; 

Устройствените параметри заложени в действащите ПУП на части от територията на града. 

шение на плановата готовност, градът има Общ устройствен план, одобрен 1997 година, а 

осигуреността с подробни планове е дадена в следващата таблица: 

: Осигуреност на територията на гр. Добрич с подробни устройствени 

 Одобрен ПРЗ с цифров модел

Р-ние№ 14-6/26.05.2004 г.

Р-ние№ 444/17.05.2000 г.

Р-ние№ 24-9/28.07.2009 г.

Р-ние№ 24-10/28.07.2009 г.

Р-ние№ 38-3/31.01.2006 г.
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Част от проектите в подкрепа на бизнеса, са прекратени  по различни причини. Техният брой е 4. Някои 

на прекратени проекти, след това кандидатстват с нови проекти, 

които са регистрирани или са в процес на реализация (“АКУМПЛАСТ” АД,  “ЕЛМАРК ИНДУСТРИЕС”АД). 

касаещ оценката на актуалните проекти, в община  Добрич град  

Слаби страни 

малък опит от страна на 

бизнеса в подготовката на проекти (наличие 

на голям брой отхвърлени и прекратени 

Насоченост на проектите с публичен характер 

основно в централната градска част на 

Добрич, за сметка на жилищните квартали 

Заплахи 

Продължаване на икономическата и 

финансова криза и намаляване на размера на 

финансовия ресурс от фондовете на ЕС; 

Появата на непредвидени фактори, 

ограничаващи възможността за усвояване на 

инвестиционния ресурс 

Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми. 

Някои от предлаганите решения в Общия устройствен план на общината и в конкретизиращите го 

подробни устройствени планове (Централна градска част и др.)  също имат отношение към целите на 

ИПГВР. С предлаганите в устройствените планове решения се  рамкира  териториалната основа за 

дат заложени в ИПГВР. От действащите устройствени 

Устройствените параметри заложени в действащите ПУП на части от територията на града.  

шение на плановата готовност, градът има Общ устройствен план, одобрен 1997 година, а 

: Осигуреност на територията на гр. Добрич с подробни устройствени планове 

Одобрен ПРЗ с цифров модел 

6/26.05.2004 г. 

ние№ 444/17.05.2000 г. 

9/28.07.2009 г. 

10/28.07.2009 г. 

3/31.01.2006 г. 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

ж.к „Изгрев“ 

ж.к „Балик-Йовково“ - Север 

ж.к „Балик-Йовково“ - Юг 

ж.к „Русия - 1“ 

ж.к „Русия - 2“ 

ж.к „Русия  3-4“ 

ж.к „Дружба 1,2 и 4“ 

ж.к „Добротица“ 

ж.к. „Иглика” 

От анализът на плановата готовност  ясно личи необходимостта от актуализация на всички планове, 

разработени в условията на ЗТСУ /преди влизането в сила на ЗУТ 

да започне със изработване на нов ОУП, който е  основа за цялостното устройство на териториите на  

града. След това трябва да се премине към актуализация на отделни ПУП

на Общинската администрация и строителната инициатива на гражданите.. Най

плановата готовност на производствените зони. Това е сериозен проблем, който е пречка  за бизнес 

инициативите. 

1.15. Инвентаризация на действащи документ

За целите на ИПГВР на гр. Добрич, се предвижда да бъдат представени визия и стратегически цели за 

развитие на града. Методологическата особеност на частта от ИПГВР за визията и целите е, че те 

отчитат същите, които са заложени 

същността на интегрирания план.

1.15.1. Наднационални стратегически документи

Стратегия „Европа 2020“:

Визията на Стратегията „Европа 2020“  

приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване

стъпва на следните три приоритета за развитие: 

• Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

• Устойчив растеж: насърчаване на по

ефективно използване на ресурсите;

• Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе 

до социално и териториално сближаване.

В обхвата на тези три приоритета са 

• Заетост за 75 % от хората на възраст 20 

• Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност 

• Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията:

− 20% намаляване на вредните емисии;

− 20% възобновяеми източници на енергия;
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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Р-ние№ 56-3/29.052007 г.

 Р-ние№ 387/02.05.2000 г.

Р-ние№ 252/27.03.2001 г.

Р-ние№ 986/30.09.1996 г.

Р-ние№ 591/21.07.1997 г.

Р-ние№ 285/27.04.1999 г.

Р-ние№ 3-11/20,12,2011 г.

Р-ние№ 56-4/29.05.2007 г.

Р-ние№ 35-3/29.06.2010 г.

От анализът на плановата готовност  ясно личи необходимостта от актуализация на всички планове, 

ЗТСУ /преди влизането в сила на ЗУТ – 2001 г./. Тази актуализация трябва 

да започне със изработване на нов ОУП, който е  основа за цялостното устройство на териториите на  

града. След това трябва да се премине към актуализация на отделни ПУП-ове в зависим

на Общинската администрация и строителната инициатива на гражданите.. Най

плановата готовност на производствените зони. Това е сериозен проблем, който е пречка  за бизнес 

Инвентаризация на действащи документи със стратегически характер

За целите на ИПГВР на гр. Добрич, се предвижда да бъдат представени визия и стратегически цели за 

развитие на града. Методологическата особеност на частта от ИПГВР за визията и целите е, че те 

отчитат същите, които са заложени в действащите документи, като ги съобразяват и адаптират със 

същността на интегрирания план. 

Наднационални стратегически документи 

Стратегия „Европа 2020“: 

Визията на Стратегията „Европа 2020“  да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване

стъпва на следните три приоритета за развитие:  

изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации;

насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по

ефективно използване на ресурсите; 

стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе 

до социално и териториално сближаване. 

В обхвата на тези три приоритета са очертани пет водещи цели: 

Заетост за 75 % от хората на възраст 20 - 64 г.;  

Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност - 3 % от БВП на ЕС;

Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията: 

20% намаляване на вредните емисии; 

възобновяеми източници на енергия; 
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3/29.052007 г. 

ние№ 387/02.05.2000 г. 

ние№ 252/27.03.2001 г. 

ние№ 986/30.09.1996 г. 

ние№ 591/21.07.1997 г. 

ние№ 285/27.04.1999 г. 

11/20,12,2011 г. 

4/29.05.2007 г. 

3/29.06.2010 г. 

От анализът на плановата готовност  ясно личи необходимостта от актуализация на всички планове, 

2001 г./. Тази актуализация трябва 

да започне със изработване на нов ОУП, който е  основа за цялостното устройство на териториите на  

ове в зависимост от нуждите 

на Общинската администрация и строителната инициатива на гражданите.. Най-остър е проблема с  

плановата готовност на производствените зони. Това е сериозен проблем, който е пречка  за бизнес 

и със стратегически характер 

За целите на ИПГВР на гр. Добрич, се предвижда да бъдат представени визия и стратегически цели за 

развитие на града. Методологическата особеност на частта от ИПГВР за визията и целите е, че те 

в действащите документи, като ги съобразяват и адаптират със 

да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и 

приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване, 

изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации; 

конкурентоспособна икономика с по-

стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе 

3 % от БВП на ЕС; 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

− 20% по-малко загуби на енергия (енергийна ефективност)

• Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше 

образование от най-малко 40 %;

• Намаление на застрашените от бедност с 20 млн.

За да отговори на целите, поставени в стратегията на ЕС „Европа 2020” българското правителство 

определи националните цели за изпълнението й

• Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20

• Увеличаване равнището на комбинира

научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП;

• Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 

16% дела на енергията от възобновяе

подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на 

енергийната интензивност на БВП до 2020 година;

• Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и ув

дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на висше 

образование. 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на целите на ЕС и за 

подпомагане на основните инициативи за политиките на ЕС, включително и на стратегията „Европа 

2020“.  

На базата на комплексен анализ са идентифицирани следните к

• Непосредствено съседство с държавите от Изтока

• Добре развита образователна система

на институциите на нуждите на пазара на труд;

• Изключително културно, етническо и природно богатство

световното културно наследство и включва повече столици от която и да е друга река по света;

• Висок потенциал на възобновяемите източници на енергия

подобряване на енергийната ефективност

• Богати природни дадености

забележителни ландшафти;

Според постановките на стратегията,

необходимо да се увеличат сътрудничеството, взаимното планиране, взаимните инвестиции и 

развитието на основни връзки.

Основните насоки на стратегията са групирани в четири стълба. Всеки от тях е съставен от приоритетни 

области и има конкретно определено поле на 
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

малко загуби на енергия (енергийна ефективност) 

Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше 

малко 40 %; 

Намаление на застрашените от бедност с 20 млн. 

да отговори на целите, поставени в стратегията на ЕС „Европа 2020” българското правителство 

определи националните цели за изпълнението й. Те са:  

Повишаване до 76% заетостта на жените и мъжете на възраст от 20-64 години;

Увеличаване равнището на комбинираните (публични и частни) инвестиции в областта на 

научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП;

Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 

16% дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия; 

подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на 

енергийната интензивност на БВП до 2020 година; 

Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и ув

дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на висше 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на целите на ЕС и за 

подпомагане на основните инициативи за политиките на ЕС, включително и на стратегията „Европа 

На базата на комплексен анализ са идентифицирани следните конкурентни предимства на региона:

съседство с държавите от Изтока, към които Европа се отваря;

Добре развита образователна система с много университети. Различно качество и адекватност 

на институциите на нуждите на пазара на труд; 

Изключително културно, етническо и природно богатство. В региона има обекти със статут на 

световното културно наследство и включва повече столици от която и да е друга река по света;

възобновяемите източници на енергия. Съществува и голя

енергийната ефективност; 

Богати природни дадености: изключителна фауна и флора, ценни водни ресурси и 

забележителни ландшафти; 

Според постановките на стратегията,за използването на тези възможности в най

димо да се увеличат сътрудничеството, взаимното планиране, взаимните инвестиции и 

развитието на основни връзки. 

Основните насоки на стратегията са групирани в четири стълба. Всеки от тях е съставен от приоритетни 

области и има конкретно определено поле на действие: 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение с висше 

да отговори на целите, поставени в стратегията на ЕС „Европа 2020” българското правителство 

64 години; 

ните (публични и частни) инвестиции в областта на 

научноизследователската и развойна дейност в рамките от 1.4% до 2% от БВП; 

Намаляване емисиите на парникови газове с 20%, в сравнение с нивата от 1990 г. и увеличаване до 

ми източници в брутното крайно потребление на енергия; 

подобряването на енергийната ефективност приблизително с 25% и намаляването с 50% на 

Снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и увеличаване до 36% на 

дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено висше или равностойно на висше 

Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на целите на ЕС и за 

подпомагане на основните инициативи за политиките на ЕС, включително и на стратегията „Европа 

онкурентни предимства на региона: 

, към които Европа се отваря; 

с много университети. Различно качество и адекватност 

. В региона има обекти със статут на 

световното културно наследство и включва повече столици от която и да е друга река по света; 

. Съществува и голям потенциал за 

: изключителна фауна и флора, ценни водни ресурси и 

за използването на тези възможности в най-голяма степен е 

димо да се увеличат сътрудничеството, взаимното планиране, взаимните инвестиции и 

Основните насоки на стратегията са групирани в четири стълба. Всеки от тях е съставен от приоритетни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1) Създаване на връзки за региона

енергия, дейностите в областта на културата, туризма и преките контакти между хората;

2) Опазване на околната среда в региона

биологичното разнообразие, ландшафтите, качеството на въздуха и почвите;

3) Постигане на благосъстояние в региона

научноизследователски, образователни и информационни технологии, подкрепа за 

конкурентоспособността на предприятията, развитие на клъстери, инвестиране в хора и умения;

4) Укрепване на региона на река Дунав

сътрудничеството, сигурност, действия по въпросите на организираната престъпност и тежките 

престъпления. 

1.15.2. Национални стратегически документи

Национална програма за развитие „България 2020“

Националната програма за развитие „България 2020” се стреми да приведе поетите ангажименти от 

правителството за постигане на споделените цели, заложени в стратег

националните приоритети, в интегрирана рамка за развитие на България в периода до 2020 г. 

Програмата предлага многосекторен подход и съдържа в себе си основните постановки на 

националната политика в различни направления.

Визията предложена в програмата поставя акцент върху 

върху добрите условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация

следва да бъдат налични през 2020 г. За основно средство за постигане на такива условия

определен интелигентният, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

растеж. 

В програмата са определени и три основни цели, към които тя следва да се стреми, а именно:

1) Повишаване на жизнения стандарт

качествена заетост, социално включване, гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;

2) Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и на оптимални условия за развитие на 

икономиката, чрез изграждане и поддърж

3) Повишаване на конкурентоспособността на икономиката

среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигане на така идентифицираните три цели са предложени паке

основни приоритетни направления:

1) Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и 

работната сила, включително: съвременно и адаптивно образование спрямо нуждите на пазара 

на труда, качествени и ефективни здравни услуги;

2) Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

повишаване на доходите, 

адекватност на социалните плащания, пенсионната система, насърчаване на активното стареене, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Създаване на връзки за региона– Мобилност, мултимодалност, възобновяеми източници на 

енергия, дейностите в областта на културата, туризма и преките контакти между хората;

Опазване на околната среда в региона– Качество на водите, управление на рис

биологичното разнообразие, ландшафтите, качеството на въздуха и почвите;

Постигане на благосъстояние в региона – Развитие на обществото на знанието чрез 

научноизследователски, образователни и информационни технологии, подкрепа за 

способността на предприятията, развитие на клъстери, инвестиране в хора и умения;

Укрепване на региона на река Дунав – Увеличаване на институционалния капацитет и 

сътрудничеството, сигурност, действия по въпросите на организираната престъпност и тежките 

Национални стратегически документи 

Национална програма за развитие „България 2020“ 

Националната програма за развитие „България 2020” се стреми да приведе поетите ангажименти от 

правителството за постигане на споделените цели, заложени в стратег

националните приоритети, в интегрирана рамка за развитие на България в периода до 2020 г. 

Програмата предлага многосекторен подход и съдържа в себе си основните постановки на 

националната политика в различни направления. 

жена в програмата поставя акцент върху конкурентоспособността на икономиката

добрите условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация

следва да бъдат налични през 2020 г. За основно средство за постигане на такива условия

интелигентният, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

В програмата са определени и три основни цели, към които тя следва да се стреми, а именно:

Повишаване на жизнения стандарт, - осигуряване на конкурентноспособно образование, 

качествена заетост, социално включване, гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване;

Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и на оптимални условия за развитие на 

, чрез изграждане и поддържане на инфраструктура; 

Повишаване на конкурентоспособността на икономиката - осигуряване на благоприятна бизнес 

среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.

За постигане на така идентифицираните три цели са предложени пакети от мерки, насочени в осем 

основни приоритетни направления: 

Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и 

, включително: съвременно и адаптивно образование спрямо нуждите на пазара 

фективни здравни услуги; 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

, устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги,устойчивост и 

адекватност на социалните плащания, пенсионната система, насърчаване на активното стареене, 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

106/555 

Мобилност, мултимодалност, възобновяеми източници на 

енергия, дейностите в областта на културата, туризма и преките контакти между хората; 

Качество на водите, управление на риска, опазване на 

биологичното разнообразие, ландшафтите, качеството на въздуха и почвите; 

Развитие на обществото на знанието чрез 

научноизследователски, образователни и информационни технологии, подкрепа за 

способността на предприятията, развитие на клъстери, инвестиране в хора и умения; 

Увеличаване на институционалния капацитет и 

сътрудничеството, сигурност, действия по въпросите на организираната престъпност и тежките 

Националната програма за развитие „България 2020” се стреми да приведе поетите ангажименти от 

правителството за постигане на споделените цели, заложени в стратегията „Европа 2020” и 

националните приоритети, в интегрирана рамка за развитие на България в периода до 2020 г. 

Програмата предлага многосекторен подход и съдържа в себе си основните постановки на 

конкурентоспособността на икономиката и 

добрите условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация, които 

следва да бъдат налични през 2020 г. За основно средство за постигане на такива условия в България е 

интелигентният, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически 

В програмата са определени и три основни цели, към които тя следва да се стреми, а именно: 

конкурентноспособно образование, 

качествена заетост, социално включване, гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване; 

Осигуряване на качествена и здравословна околна среда и на оптимални условия за развитие на 

осигуряване на благоприятна бизнес 

среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 

ти от мерки, насочени в осем 

Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието, обучението и 

, включително: съвременно и адаптивно образование спрямо нуждите на пазара 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, чрез заетост и за 

устойчиви, качествени и достъпни междусекторни услуги,устойчивост и 

адекватност на социалните плащания, пенсионната система, насърчаване на активното стареене, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

създаване на условия за осигуряване на равнопоставеност на половете и осигуряване на равни 

възможности за хората с увреждания;

3) Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал, чрез активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 

икономики,устойчиви форми на туризъм, културните и креативни инду

подобряване на околната среда и адаптиране към промените на климата,развитие капацитета на 

публичните власти за стратегическо планиране, трансгранично, междурегионално и 

транснационално сътрудничество, интегрирано устойчиво градско развит

свързаността на българските региони, подобряване качеството на живот в селските райони;

4) Развитие на земеделието 

висока добавена стойност при устойчиво управление на природнит

секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, модернизиране и технологично обновяване 

на стопанствата и инфраструктурата, развитие и ускорено въвеждане на иновации, повишаване на 

професионалната квалификация и информиранос

доходи в селското стопанство, конкурентоспособен рибарски сектор, интегриран подход на 

контрол по цялата хранителна верига;

5) Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

инфраструктура, иновативна активност и научни изследвания

човешкия ресурс за нуждите на иновативните предприятия, изграждане на научна и иновационна 

инфраструктура, усъвършенстване на нормативна база, повишаване на конкурентоспособностт

предприятията, участие на предприятията и научни организации в международни иновационни 

мрежи; 

6) Укрепване на институционалната среда за по

гражданите и бизнеса, чрез подобряване на институционалната среда и ад

знанието, ориентирана към постигане на резултати и към потребителите;

7) Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, повишаване на ресурсната 

ефективност и намаляване на енергийната зависимост

страната, потребление на 16% на енергия от възобновяеми източници, създаване на интегриран 

вътрешен пазар на енергия, повишаване на ефективността на използване на ресурсите;

8) Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари

железопътна и пътна транспортна система и масов обществен транспорт, висока степен на 

безопасност и сигурност на транспорта, ограничаване негативното въздействие на транспорта 

върху околната среда и здравето.

Национална стратегия за регионално развитие на Републик
2022 г (работен вариант, все още неприета официално)

НССР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за периода до 2022 

г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план постановките на 

дневен ред Европа ―2020”. Стратегията предлага териториално фокусирани мерки за ограничаване на 

засилващите се регионални различия вътре в държавата и едновременно с това сближаване с 

останалата част от членовете на Европейския съюз.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

създаване на условия за осигуряване на равнопоставеност на половете и осигуряване на равни 

жности за хората с увреждания; 

Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

, чрез активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 

икономики,устойчиви форми на туризъм, културните и креативни инду

подобряване на околната среда и адаптиране към промените на климата,развитие капацитета на 

публичните власти за стратегическо планиране, трансгранично, междурегионално и 

транснационално сътрудничество, интегрирано устойчиво градско развит

свързаността на българските региони, подобряване качеството на живот в селските райони;

Развитие на земеделието - осигуряване на хранителна сигурност, производство на продукти с 

висока добавена стойност при устойчиво управление на природните ресурси

секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, модернизиране и технологично обновяване 

на стопанствата и инфраструктурата, развитие и ускорено въвеждане на иновации, повишаване на 

професионалната квалификация и информираността, осигуряване на стабилни и справедливи 

доходи в селското стопанство, конкурентоспособен рибарски сектор, интегриран подход на 

контрол по цялата хранителна верига; 

Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

структура, иновативна активност и научни изследвания, включително развитие на 

човешкия ресурс за нуждите на иновативните предприятия, изграждане на научна и иновационна 

инфраструктура, усъвършенстване на нормативна база, повишаване на конкурентоспособностт

предприятията, участие на предприятията и научни организации в международни иновационни 

Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за 

, чрез подобряване на институционалната среда и ад

знанието, ориентирана към постигане на резултати и към потребителите;

Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, повишаване на ресурсната 

ефективност и намаляване на енергийната зависимост, включително енергийна сигурност на 

потребление на 16% на енергия от възобновяеми източници, създаване на интегриран 

вътрешен пазар на енергия, повишаване на ефективността на използване на ресурсите;

Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари

тна и пътна транспортна система и масов обществен транспорт, висока степен на 

безопасност и сигурност на транспорта, ограничаване негативното въздействие на транспорта 

върху околната среда и здравето. 

Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 
2022 г (работен вариант, все още неприета официално) 

НССР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за периода до 2022 

г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план постановките на 

Стратегията предлага териториално фокусирани мерки за ограничаване на 

засилващите се регионални различия вътре в държавата и едновременно с това сближаване с 

останалата част от членовете на Европейския съюз. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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създаване на условия за осигуряване на равнопоставеност на половете и осигуряване на равни 

Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

, чрез активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 

икономики,устойчиви форми на туризъм, културните и креативни индустрии, опазване и 

подобряване на околната среда и адаптиране към промените на климата,развитие капацитета на 

публичните власти за стратегическо планиране, трансгранично, междурегионално и 

транснационално сътрудничество, интегрирано устойчиво градско развитие, подобряване 

свързаността на българските региони, подобряване качеството на живот в селските райони; 

осигуряване на хранителна сигурност, производство на продукти с 

е ресурси, чрез балансирано 

секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, модернизиране и технологично обновяване 

на стопанствата и инфраструктурата, развитие и ускорено въвеждане на иновации, повишаване на 

тта, осигуряване на стабилни и справедливи 

доходи в селското стопанство, конкурентоспособен рибарски сектор, интегриран подход на 

Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

, включително развитие на 

човешкия ресурс за нуждите на иновативните предприятия, изграждане на научна и иновационна 

инфраструктура, усъвършенстване на нормативна база, повишаване на конкурентоспособността на 

предприятията, участие на предприятията и научни организации в международни иновационни 

висока ефективност на публичните услуги за 

, чрез подобряване на институционалната среда и администрация на 

знанието, ориентирана към постигане на резултати и към потребителите; 

Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, повишаване на ресурсната 

, включително енергийна сигурност на 

потребление на 16% на енергия от възобновяеми източници, създаване на интегриран 

вътрешен пазар на енергия, повишаване на ефективността на използване на ресурсите; 

Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари, включително устойчива 

тна и пътна транспортна система и масов обществен транспорт, висока степен на 

безопасност и сигурност на транспорта, ограничаване негативното въздействие на транспорта 

а България за периода 2012 – 

НССР е основният документ от системата за планиране на регионалното развитие за периода до 2022 

г., и инструментът, чрез който са пренесени в национален план постановките на „Териториалния 

Стратегията предлага териториално фокусирани мерки за ограничаване на 

засилващите се регионални различия вътре в държавата и едновременно с това сближаване с 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Според йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Добрич е определен като град от 

трето ниво – среден град, а най

урбанистичната ос на развитие Варна

значение и свързваща основни оси. Стратегията определя агломерацията на град Добрич и като един 

от потенциалните полюси на растеж, като също така дава препоръки за стимулиране на растежа и 

развитието на градовете като Добрич от трето

Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част: „

райони – организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив 

икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхран

културно наследство”. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия, 

насочени в един фокус – сближаване

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в съответствие с тази 

постановка: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с използване на местния 

потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект”

постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно използване 

специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на 

бариерите за развитието им. 

Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни стратегически цели на 

регионалното развитие в България

стратегическата част на Интегрирания план:

1) Икономическо сближаване 

икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм, културните и творчески индустрии, 

инфраструктурата за опазване на околната среда и повишаване на енергийната ефективност;

2) Социално сближаване - подобряване на качеството и осигуряване на широк и свободен достъп до 

образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и прояви, развитие на научно

изследователските центрове и университети, обвързването им с нуждите на бизнеса и разви

капацитета на публичната администрация;

3) Териториално сближаване

сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество; 

4) Балансирано териториално развитие

полицентричната мрежа от градове и подобряване на свързаността.

1.15.3. Регионални стратегически документи

Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на 
Североизточен район 2011

Актуализираният РПР на СИР отчита препоръките на предхождащата го междинна оценка на 

изпълнението на плана, както и промените в институционално отношение на средата 

за регионалното развитие от 2008 г. и промяната в обхвата на СИР 

Разград и Силистра. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Добрич е определен като град от 

среден град, а най-големият близък притегателен център е град Варна. Същевременно, 

урбанистичната ос на развитие Варна-Добрич-Силистра е определена като 

значение и свързваща основни оси. Стратегията определя агломерацията на град Добрич и като един 

от потенциалните полюси на растеж, като също така дава препоръки за стимулиране на растежа и 

развитието на градовете като Добрич от трето ниво. 

Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част: „

организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив 

икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхран

. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия, 

сближаване. 

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в съответствие с тази 

тигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с използване на местния 

потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект”

постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно използване 

специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на 

Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни стратегически цели на 

регионалното развитие в България в периода до 2022 г., които следва да намерят пряко отражение в 

стратегическата част на Интегрирания план: 

 - активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 

икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм, културните и творчески индустрии, 

инфраструктурата за опазване на околната среда и повишаване на енергийната ефективност;

подобряване на качеството и осигуряване на широк и свободен достъп до 

образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и прояви, развитие на научно

изследователските центрове и университети, обвързването им с нуждите на бизнеса и разви

капацитета на публичната администрация; 

Териториално сближаване, за което трябва да допринесат развитието на трансграничното 

сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество; 

Балансирано териториално развитие - интегрирано устойчиво градско развитие, укрепване на 

полицентричната мрежа от градове и подобряване на свързаността. 

Регионални стратегически документи 

Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на 
Североизточен район 2011-2013 г: 

Актуализираният РПР на СИР отчита препоръките на предхождащата го междинна оценка на 

изпълнението на плана, както и промените в институционално отношение на средата 

за регионалното развитие от 2008 г. и промяната в обхвата на СИР – изключван

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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йерархизацията на градовете, заложена в стратегията, град Добрич е определен като град от 

големият близък притегателен център е град Варна. Същевременно, 

Силистра е определена като такава с второстепенно 

значение и свързваща основни оси. Стратегията определя агломерацията на град Добрич и като един 

от потенциалните полюси на растеж, като също така дава препоръки за стимулиране на растежа и 

Дефинираната визия на НССР дава основните постановки на стратегическата част: „Българските 

организирани в национално и европейско сътрудничество за постигане на устойчив 

икономически растеж и заетост, с подобрено качество на живота и съхранено природно и 

. Желаният резултат се очаква да бъде постигнат чрез многосекторни действия, 

Главната стратегическа цел на регионалната политика също е дефинирана в съответствие с тази 

тигане на устойчиво интегрирано регионално развитие с използване на местния 

потенциал и сближаване на районите в икономически, социален и териториален аспект”. За 

постигането на тази цел е необходимо усилията да бъдат фокусирани върху ефективно използване на 

специфичните регионални потенциали, засилване на конкурентните им предимства и премахване на 

Основавайки се на главната стратегическа цел, НСРР поставя и четири конкретни стратегически цели на 

в периода до 2022 г., които следва да намерят пряко отражение в 

активизиране на специфичния потенциал на регионалните и местните 

икономики, развитие на устойчиви форми на туризъм, културните и творчески индустрии, 

инфраструктурата за опазване на околната среда и повишаване на енергийната ефективност; 

подобряване на качеството и осигуряване на широк и свободен достъп до 

образователни, здравни, социални услуги и до културни ценности и прояви, развитие на научно-

изследователските центрове и университети, обвързването им с нуждите на бизнеса и развитие на 

, за което трябва да допринесат развитието на трансграничното 

сътрудничество и развитие на междурегионално и транснационално сътрудничество;  

ано устойчиво градско развитие, укрепване на 

Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на 

Актуализираният РПР на СИР отчита препоръките на предхождащата го междинна оценка на 

изпълнението на плана, както и промените в институционално отношение на средата – новият Закон 

изключването от него на общините 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Преформулирана е визията за развитие на региона, но въпреки това тя остава прекалено общо 

пожелание за бъдещето на региона, в което единствено споменаването на Черно море носи до 

известна степен специфичност.

Определените три стратегически цели са потвърдени, като те се фокусират върху 

икономика основана на конкурентоспособност и иновации, повишаване на човешкия потенциал и 

подобряване на заетостта и жизнената среда и подобряване на управлението, пар

териториалното сътрудничество

Пет са определените приоритетни направления, в които се преследват единадесет специфични цели, а 

именно: 

Приоритет 1: Икономическо развитие основано на растеж и заетост

бизнес среда, насърчаване на научното и технологично развитие и развитие на инфраструктурата;

Приоритет 2: Качествен, атрактивен и териториално балансиран туризъм

туризма в цялата територия на района и разработване на регионален туристически продукт;

Приоритет 3: Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, 

образователната и културната инфраструктура

образованието, насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот;

Приоритет 4: Екологизация на средата и устойчиво градско развитие

инфраструктура, постигане на интегрирано градско развитие и стимулиране на малките градове;

Приоритет 5: Административен и проектен капацитет и по

на координацията, партньорството и услугите предлагани от публичната администрация.

Областна стратегия за развитие, област Добрич:

Областната стратегия за развитие дава стратегическата рамка, в която са разработени общинските 

планове за развитие. В своята визия, която по своето съдържание е по

и нефокусирана, стратегията набляга на необходимостта от утвърждаването на областта като 

привлекателно място за живот, труд и отдих

селско стопанство и осигуряването на 

също е прекалено обща и нефокусирана: 

които биха гарантирали необходимостта на бъдещото устойчиво социално

развитие на област Добрич. 

В рамките на четири стратегически цели са структурирани шест приоритета:

Стратегическа цел 1: Увеличаване на конкурентоспособността, при намаляване на вътрешните и 

външни за областта различия

частично преструктуриране на икономиката основана на икономика на знанието;

Стратегическа цел 2: Повишаване потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на 

заетостта, доходите и постигане на социална интеграция

конкурентоспособността, гъвкавостта и адаптивността на човешките ресурси към пазара на труда и 

укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Преформулирана е визията за развитие на региона, но въпреки това тя остава прекалено общо 

пожелание за бъдещето на региона, в което единствено споменаването на Черно море носи до 

известна степен специфичност. 

еделените три стратегически цели са потвърдени, като те се фокусират върху 

икономика основана на конкурентоспособност и иновации, повишаване на човешкия потенциал и 

подобряване на заетостта и жизнената среда и подобряване на управлението, пар

териториалното сътрудничество. 

Пет са определените приоритетни направления, в които се преследват единадесет специфични цели, а 

Икономическо развитие основано на растеж и заетост - развитие на привлекателна 

насърчаване на научното и технологично развитие и развитие на инфраструктурата;

Качествен, атрактивен и териториално балансиран туризъм

туризма в цялата територия на района и разработване на регионален туристически продукт;

Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, 

образователната и културната инфраструктура - подобряване достъпа и качеството на 

образованието, насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот;

логизация на средата и устойчиво градско развитие 

инфраструктура, постигане на интегрирано градско развитие и стимулиране на малките градове;

Административен и проектен капацитет и по-добри публични услуги

на координацията, партньорството и услугите предлагани от публичната администрация.

Областна стратегия за развитие, област Добрич: 

Областната стратегия за развитие дава стратегическата рамка, в която са разработени общинските 

та визия, която по своето съдържание е по-скоро описателна, многословна 

и нефокусирана, стратегията набляга на необходимостта от утвърждаването на областта като 

привлекателно място за живот, труд и отдих, развитието на многообразни форми на туризъм

и осигуряването на качествени обществени услуги. Главната стратегическа цел 

също е прекалено обща и нефокусирана: Създаване на такива параметри и условия на средата, 

които биха гарантирали необходимостта на бъдещото устойчиво социално

 

В рамките на четири стратегически цели са структурирани шест приоритета: 

Увеличаване на конкурентоспособността, при намаляване на вътрешните и 

външни за областта различия, с приоритети: развитие и модернизация на инфраструктурата и 

частично преструктуриране на икономиката основана на икономика на знанието;

Повишаване потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на 

заетостта, доходите и постигане на социална интеграция, с приоритети: повишаване 

конкурентоспособността, гъвкавостта и адаптивността на човешките ресурси към пазара на труда и 

укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление;

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

109/555 

Преформулирана е визията за развитие на региона, но въпреки това тя остава прекалено общо 

пожелание за бъдещето на региона, в което единствено споменаването на Черно море носи до 

еделените три стратегически цели са потвърдени, като те се фокусират върху развитието на 

икономика основана на конкурентоспособност и иновации, повишаване на човешкия потенциал и 

подобряване на заетостта и жизнената среда и подобряване на управлението, партньорството и 

Пет са определените приоритетни направления, в които се преследват единадесет специфични цели, а 

развитие на привлекателна 

насърчаване на научното и технологично развитие и развитие на инфраструктурата; 

Качествен, атрактивен и териториално балансиран туризъм - активизиране на 

туризма в цялата територия на района и разработване на регионален туристически продукт; 

Повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване на социалната, 

подобряване достъпа и качеството на 

образованието, насърчаване на заетостта и повишаване качеството на живот; 

 - развитие на екологична 

инфраструктура, постигане на интегрирано градско развитие и стимулиране на малките градове; 

добри публични услуги, - подобряване 

на координацията, партньорството и услугите предлагани от публичната администрация. 

Областната стратегия за развитие дава стратегическата рамка, в която са разработени общинските 

скоро описателна, многословна 

и нефокусирана, стратегията набляга на необходимостта от утвърждаването на областта като 

многообразни форми на туризъм, 

. Главната стратегическа цел 

Създаване на такива параметри и условия на средата, 

които биха гарантирали необходимостта на бъдещото устойчиво социално-икономическо 

 

Увеличаване на конкурентоспособността, при намаляване на вътрешните и 

модернизация на инфраструктурата и 

частично преструктуриране на икономиката основана на икономика на знанието; 

Повишаване потенциала на човешките ресурси, увеличаване равнището на 

с приоритети: повишаване 

конкурентоспособността, гъвкавостта и адаптивността на човешките ресурси към пазара на труда и 

укрепване на институционалния капацитет за подобряване процеса на управление; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на околната с

условията на жизнената среда

заплашени от маргинализация;

Стратегическа цел 4: Териториално развитие, трансгранично и транснационално сътрудничество 

за постигане на кохезия, с приоритет: развитие на териториално сътрудничество;

1.15.4. Общински стратегически документи

План „Добрич 2020” 

Още в периода 2002-2003 г. община град Добрич разработва изключително важен стратегически 

документ, направляващ основните постановки на

2020”. Този стратегически документ, разработен от Инициативен комитет, включващ и шест 

специфични Работни групи, има за цел да се превърне в „практическо средство и методическо 

ръководство за управление на града

Документът дефинира и визия за развитие на Добрич до 2020 г, а именно: 

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

пълноценно”. Мисията на община Добрич за осъществяване на визията е:

• Насърчаване и обединяване на усилията на заинтересованите страни за развитие на икономиката;

• Изграждане и поддържане на модерна инфраструктура;

• Създаване на здравословна среда и подобряване на здравния 

• Стимулиране на модерно, качествено и достъпно образование, здравеопазване, отдих и културна 

дейност; 

• Развитие на Добрич като туристически, панаирен и фестивален град;

• Разширяване на възможностите за гражданско участие в местното само

Планът е структуриран в шест тематични направления, в рамките на всяко от които е определена 

стратегическата роля на общината в процеса на развитие:

1)  По отношение на икономическото развитие: 

заетост, мобилизиране на общински ресурс за създаване на работеща икономика, осигуряване на 

условия за привличане на инвестиции, активизиране на сътрудничеството на общината с общини 

от региона, страната и чужбина, насърчаване на малкия и среден бизнес, засилване на 

възможностите на общината като инвеститор;

Едни от поставените стратегически цели са постигането на финансова независимост на общината и 

развитието на града като водещ център на модерното селско стопанство.

2) По отношение на урбанизацията, инфраструктурата и транспорта: 

обектите – паметници на културата, актуализиране на устройствените планове, рационално 

управление на природните и енергийни ресурси, решаване на проблема с водопреносната 

инфраструктура, ограничаване употребата на ЛМПС и стимулиране на велосипедното движение, 

ограничаване на ползването на земеделски земи за промишлени дейности;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Подобряване качеството на околната среда и намаляване на различията в 

условията на жизнената среда, с приоритет: развитие на градовете и въздействие върху райони 

заплашени от маргинализация; 

Териториално развитие, трансгранично и транснационално сътрудничество 

, с приоритет: развитие на териториално сътрудничество;

Общински стратегически документи 

2003 г. община град Добрич разработва изключително важен стратегически 

документ, направляващ основните постановки на бъдещето й развитие, а именно Плана „Добрич 

2020”. Този стратегически документ, разработен от Инициативен комитет, включващ и шест 

специфични Работни групи, има за цел да се превърне в „практическо средство и методическо 

ръководство за управление на града от местните власти, гражданите и техните сдружения”. 

Документът дефинира и визия за развитие на Добрич до 2020 г, а именно: „преуспяващ икономически, 

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

ията на община Добрич за осъществяване на визията е: 

Насърчаване и обединяване на усилията на заинтересованите страни за развитие на икономиката;

Изграждане и поддържане на модерна инфраструктура; 

Създаване на здравословна среда и подобряване на здравния статус на населението;

Стимулиране на модерно, качествено и достъпно образование, здравеопазване, отдих и културна 

Развитие на Добрич като туристически, панаирен и фестивален град; 

Разширяване на възможностите за гражданско участие в местното самоуправление;

Планът е структуриран в шест тематични направления, в рамките на всяко от които е определена 

стратегическата роля на общината в процеса на развитие: 

По отношение на икономическото развитие: обединяване на усилията за осигуряване на 

билизиране на общински ресурс за създаване на работеща икономика, осигуряване на 

условия за привличане на инвестиции, активизиране на сътрудничеството на общината с общини 

от региона, страната и чужбина, насърчаване на малкия и среден бизнес, засилване на 

възможностите на общината като инвеститор; 

Едни от поставените стратегически цели са постигането на финансова независимост на общината и 

развитието на града като водещ център на модерното селско стопанство. 

По отношение на урбанизацията, инфраструктурата и транспорта: 

паметници на културата, актуализиране на устройствените планове, рационално 

управление на природните и енергийни ресурси, решаване на проблема с водопреносната 

нфраструктура, ограничаване употребата на ЛМПС и стимулиране на велосипедното движение, 

ограничаване на ползването на земеделски земи за промишлени дейности;

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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реда и намаляване на различията в 

, с приоритет: развитие на градовете и въздействие върху райони 

Териториално развитие, трансгранично и транснационално сътрудничество 

, с приоритет: развитие на териториално сътрудничество; 

2003 г. община град Добрич разработва изключително важен стратегически 

бъдещето й развитие, а именно Плана „Добрич 

2020”. Този стратегически документ, разработен от Инициативен комитет, включващ и шест 

специфични Работни групи, има за цел да се превърне в „практическо средство и методическо 

от местните власти, гражданите и техните сдружения”.  

„преуспяващ икономически, 

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

Насърчаване и обединяване на усилията на заинтересованите страни за развитие на икономиката; 

статус на населението; 

Стимулиране на модерно, качествено и достъпно образование, здравеопазване, отдих и културна 

управление; 

Планът е структуриран в шест тематични направления, в рамките на всяко от които е определена 

обединяване на усилията за осигуряване на 

билизиране на общински ресурс за създаване на работеща икономика, осигуряване на 

условия за привличане на инвестиции, активизиране на сътрудничеството на общината с общини 

от региона, страната и чужбина, насърчаване на малкия и среден бизнес, засилване на 

Едни от поставените стратегически цели са постигането на финансова независимост на общината и 

По отношение на урбанизацията, инфраструктурата и транспорта: опазване на центъра и 

паметници на културата, актуализиране на устройствените планове, рационално 

управление на природните и енергийни ресурси, решаване на проблема с водопреносната 

нфраструктура, ограничаване употребата на ЛМПС и стимулиране на велосипедното движение, 

ограничаване на ползването на земеделски земи за промишлени дейности; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Някои от поставените стратегически цели са осигуряване на енергийна ефективност на съществуващия 

сграден фонд и на добро обслужване на населението с екологично чист транспорт, както и внедряване 

на нови технологии за управление и контрол на движението;

3) По отношение на опазването на околната среда: 

общинска политика за опазване на природните ресурси и предотвратяване на замърсяването, 

повишаване на информираността на гражданите, изграждане на система за управление на 

отпадъците; 

4) По отношение на здравеопазването, спорта и социалното дело: 

апаратура, децентрализация на здравеопазването по местоживеене, профилактика, свободен 

достъп и пълноценно използване на даденостите за насърчаване на спорта;

5) По отношение на духовното развитие: 

Добрич като привлекателно и перспективно място за пълноценен живот и дейности, интензивен 

обмен с други европейски градове, фокус върху развитие на специалното и висше образование, 

насърчаване на творческата активност на децата и младите хора;

За стратегическа цел е определено изграждането на стройна и гъвкава мрежа от образователни 

институции. 

6) По отношение на градската сигурност и превенцията на престъпността: 

ефикасно сътрудничество между полицията и местната общност, развитие на атмосфера на 

нетърпимост към антисоциалните прояви, възстановяване на доверието и респекта към 

правораздавателната система, осмисляне на свободното време на децата и младите хора;

За стратегическа цел е определено развитието на социална политика, която дава възможности за 

трудова заетост и здравословна среда.

Общински план за развитие на община град Добрич

Общинският план за развитие на община град Добрич се актуализира ежегодно, като се прави преглед 

на постигнато в рамките на предходната година. Въпреки че в сегашния си вид планът

в периода след 2013 г., той поставя основите за бъдещия план за развитие на общината (2014

Дефинираната визия за развитие на общината съвпада със същата от Плана „Добрич 2020”. В рамките 

на стратегическата част на ОПР е определен

стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, 

запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските 

параметри на жизнена среда”.

Пряко отношение към целите (и свързаните с тях мерки и действия) на Интегрирания план имат 

следните стратегически цели и приоритети на ОПР:

• По Приоритет 2 Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекате

- Цел 2: „Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и 

благоустройство на жилищните квартали”;

- Цел 3: “Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и 

околната среда”. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Някои от поставените стратегически цели са осигуряване на енергийна ефективност на съществуващия 

граден фонд и на добро обслужване на населението с екологично чист транспорт, както и внедряване 

на нови технологии за управление и контрол на движението; 

По отношение на опазването на околната среда: разширяване на зелената система, действена 

итика за опазване на природните ресурси и предотвратяване на замърсяването, 

повишаване на информираността на гражданите, изграждане на система за управление на 

По отношение на здравеопазването, спорта и социалното дело: 

паратура, децентрализация на здравеопазването по местоживеене, профилактика, свободен 

достъп и пълноценно използване на даденостите за насърчаване на спорта;

По отношение на духовното развитие: духовно развитие като условие за утвърждаване на 

ривлекателно и перспективно място за пълноценен живот и дейности, интензивен 

обмен с други европейски градове, фокус върху развитие на специалното и висше образование, 

насърчаване на творческата активност на децата и младите хора; 

ределено изграждането на стройна и гъвкава мрежа от образователни 

По отношение на градската сигурност и превенцията на престъпността: 

ефикасно сътрудничество между полицията и местната общност, развитие на атмосфера на 

ъм антисоциалните прояви, възстановяване на доверието и респекта към 

правораздавателната система, осмисляне на свободното време на децата и младите хора;

За стратегическа цел е определено развитието на социална политика, която дава възможности за 

аетост и здравословна среда. 

Общински план за развитие на община град Добрич 

Общинският план за развитие на община град Добрич се актуализира ежегодно, като се прави преглед 

на постигнато в рамките на предходната година. Въпреки че в сегашния си вид планът

в периода след 2013 г., той поставя основите за бъдещия план за развитие на общината (2014

Дефинираната визия за развитие на общината съвпада със същата от Плана „Добрич 2020”. В рамките 

на стратегическата част на ОПР е определена следната основна стратегическа цел: 

стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, 

запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските 

параметри на жизнена среда”. 

яко отношение към целите (и свързаните с тях мерки и действия) на Интегрирания план имат 

следните стратегически цели и приоритети на ОПР: 

Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене

Цел 2: „Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и 

благоустройство на жилищните квартали”; 

Цел 3: “Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Някои от поставените стратегически цели са осигуряване на енергийна ефективност на съществуващия 

граден фонд и на добро обслужване на населението с екологично чист транспорт, както и внедряване 

разширяване на зелената система, действена 

итика за опазване на природните ресурси и предотвратяване на замърсяването, 

повишаване на информираността на гражданите, изграждане на система за управление на 

По отношение на здравеопазването, спорта и социалното дело: осигуряване на здравна 

паратура, децентрализация на здравеопазването по местоживеене, профилактика, свободен 

достъп и пълноценно използване на даденостите за насърчаване на спорта; 

духовно развитие като условие за утвърждаване на 

ривлекателно и перспективно място за пълноценен живот и дейности, интензивен 

обмен с други европейски градове, фокус върху развитие на специалното и висше образование, 

ределено изграждането на стройна и гъвкава мрежа от образователни 

По отношение на градската сигурност и превенцията на престъпността: развитие на 

ефикасно сътрудничество между полицията и местната общност, развитие на атмосфера на 

ъм антисоциалните прояви, възстановяване на доверието и респекта към 

правораздавателната система, осмисляне на свободното време на децата и младите хора; 

За стратегическа цел е определено развитието на социална политика, която дава възможности за 

Общинският план за развитие на община град Добрич се актуализира ежегодно, като се прави преглед 

на постигнато в рамките на предходната година. Въпреки че в сегашния си вид планът няма да действа 

в периода след 2013 г., той поставя основите за бъдещия план за развитие на общината (2014-2020 г.). 

Дефинираната визия за развитие на общината съвпада със същата от Плана „Добрич 2020”. В рамките 

а следната основна стратегическа цел: „Постигане на 

стабилни темпове на икономически растеж, подобряване качеството на живот на хората, 

запазване и валоризиране на природното и културно наследство и достигане на европейските 

яко отношение към целите (и свързаните с тях мерки и действия) на Интегрирания план имат 

Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за 

лността на общината за инвестиции и местоживеене: 

Цел 2: „Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на уличната настилка и 

Цел 3: “Осигуряване на устойчиви дейности по управление на отпадъците и опазването на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

• По Приоритет 3  Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

- Цел 1: “Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност”;

- Цели № 2, 3, 4 и 5  на ОПР могат да се прецизират и модифицират за целите на 

следната формулировка: “Подобряване качествата на обекти на социалната инфраструктура с 

публичен характер и организацията на обслужване в тях съобразно критериите за добри 

практики”; 

- Цел 6:  “Гарантиране на обществен ред и сигурност”

• Цели по Приоритет 4 

управлението: 

- Цел 3: “Постигане на по

- Цел 4: “Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

технологии в областта на публичните услуги и услугите за бизнеса”.

Програма за управление на община град Добрич 2011

Програмата за управление на община град Добрич за мандата 2011 

документ за управление и определяне на политиката на

окаже влияние и върху постановките на Интегрирания план, особено в частта от неговата програма за 

реализация, която се отнася за първите две години от предстоящия планов период.

Програмата подчертава важността на пла

насоки за развитие на общината, като определя 7 основни приоритетни направления:

Приоритет 1: Активно и гъвкаво управление на общинските финанси

поставен акцент върху осигуряването на стабилност и ръст на общинските приходи; разширяване 

обхвата на концесиите с нови обекти и услуги и чрез реализацията на ПЧП; и поддържане на висок 

кредитен рейтинг на общината, с цел ефективно използване на дългови финансови инструменти.

Приоритет 2: Устойчиво икономическо развитие и усвояване на европейски фондове

дейностите в рамките на този приоритет са изключително разнообразни и разнопосочни и показват 

липса на фокус. Много от предвидените дейности в рамките на този приорит

припокриват с такива идентифицирани в рамките на други секторно ориентирани приоритети.. 

Основен акцент в рамките на приоритета е усвояването на средства от фондовете на ЕС, чрез 

реализирането на договорените проекти.

Приоритет 3: Подобряване на инженерната и градска инфраструктура

върху обновяване и развитие на основната градска инфраструктура. Дейностите и конкретните проекти 

обхващат много широк спектър от разнопосочни предложения, като включват идеи за развитие

инфраструктурата, благоустрояване, развитие на зелената система, превенция на риска, подобряване 

на енергийната ефективност, осигуряване на градоустройствена основа.

Приоритет 4: Достъпно, устойчиво и конкурентно образование и възпитание на децата и 

учениците. Акцент е поставен върху оптимизиране на образователната инфраструктура, учебния 

процес и управлението в системата с цел насочване на образованието към пазара на труда.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината

Цел 1: “Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност”;

Цели № 2, 3, 4 и 5  на ОПР могат да се прецизират и модифицират за целите на 

следната формулировка: “Подобряване качествата на обекти на социалната инфраструктура с 

публичен характер и организацията на обслужване в тях съобразно критериите за добри 

Цел 6:  “Гарантиране на обществен ред и сигурност” 

ритет 4 Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 

Цел 3: “Постигане на по-добро и по-ефективно обслужване на гражданите и бизнеса”;

Цел 4: “Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

стта на публичните услуги и услугите за бизнеса”. 

Програма за управление на община град Добрич 2011-2015 г. 

Програмата за управление на община град Добрич за мандата 2011 – 2015 г. е основният оперативен 

документ за управление и определяне на политиката на общината през настоящия мандат. Той ще 

окаже влияние и върху постановките на Интегрирания план, особено в частта от неговата програма за 

реализация, която се отнася за първите две години от предстоящия планов период.

Програмата подчертава важността на плановите решения, които предстои да определят основните 

насоки за развитие на общината, като определя 7 основни приоритетни направления:

Активно и гъвкаво управление на общинските финанси. В рамките на този приоритет е 

уряването на стабилност и ръст на общинските приходи; разширяване 

обхвата на концесиите с нови обекти и услуги и чрез реализацията на ПЧП; и поддържане на висок 

кредитен рейтинг на общината, с цел ефективно използване на дългови финансови инструменти.

Устойчиво икономическо развитие и усвояване на европейски фондове

дейностите в рамките на този приоритет са изключително разнообразни и разнопосочни и показват 

липса на фокус. Много от предвидените дейности в рамките на този приорит

припокриват с такива идентифицирани в рамките на други секторно ориентирани приоритети.. 

Основен акцент в рамките на приоритета е усвояването на средства от фондовете на ЕС, чрез 

реализирането на договорените проекти. 

ване на инженерната и градска инфраструктура. 

върху обновяване и развитие на основната градска инфраструктура. Дейностите и конкретните проекти 

обхващат много широк спектър от разнопосочни предложения, като включват идеи за развитие

инфраструктурата, благоустрояване, развитие на зелената система, превенция на риска, подобряване 

на енергийната ефективност, осигуряване на градоустройствена основа. 

Достъпно, устойчиво и конкурентно образование и възпитание на децата и 

. Акцент е поставен върху оптимизиране на образователната инфраструктура, учебния 

процес и управлението в системата с цел насочване на образованието към пазара на труда.

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Подобряване привлекателността и качеството на живот в общината: 

Цел 1: “Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност”; 

Цели № 2, 3, 4 и 5  на ОПР могат да се прецизират и модифицират за целите на ИПГВР със 

следната формулировка: “Подобряване качествата на обекти на социалната инфраструктура с 

публичен характер и организацията на обслужване в тях съобразно критериите за добри 

Укрепване на институционалния капацитет за подобряване на 

ефективно обслужване на гражданите и бизнеса”; 

Цел 4: “Подобряване достъпа и развитието на информационните и комуникационни 

 

2015 г. е основният оперативен 

общината през настоящия мандат. Той ще 

окаже влияние и върху постановките на Интегрирания план, особено в частта от неговата програма за 

реализация, която се отнася за първите две години от предстоящия планов период. 

новите решения, които предстои да определят основните 

насоки за развитие на общината, като определя 7 основни приоритетни направления: 

. В рамките на този приоритет е 

уряването на стабилност и ръст на общинските приходи; разширяване 

обхвата на концесиите с нови обекти и услуги и чрез реализацията на ПЧП; и поддържане на висок 

кредитен рейтинг на общината, с цел ефективно използване на дългови финансови инструменти. 

Устойчиво икономическо развитие и усвояване на европейски фондове. Целите на 

дейностите в рамките на този приоритет са изключително разнообразни и разнопосочни и показват 

липса на фокус. Много от предвидените дейности в рамките на този приоритет се преплитат и 

припокриват с такива идентифицирани в рамките на други секторно ориентирани приоритети.. 

Основен акцент в рамките на приоритета е усвояването на средства от фондовете на ЕС, чрез 

. Приоритетът се фокусира 

върху обновяване и развитие на основната градска инфраструктура. Дейностите и конкретните проекти 

обхващат много широк спектър от разнопосочни предложения, като включват идеи за развитие на 

инфраструктурата, благоустрояване, развитие на зелената система, превенция на риска, подобряване 

Достъпно, устойчиво и конкурентно образование и възпитание на децата и 

. Акцент е поставен върху оптимизиране на образователната инфраструктура, учебния 

процес и управлението в системата с цел насочване на образованието към пазара на труда. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Приоритет 5: Повишаване качеството на живот чрез достъпни, актуални и качествен

социални услуги.Община град Добрич поставя много сериозен акцент върху развитието на социалните 

услуги в общността като алтернатива на институционалната грижа. Важни моменти са разкриването на 

подходящи работни места за хора с увреждания, подоб

в детски ясли и общото подобряване на здравето на гражданите

Приоритет 6: Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален 

център.Приоритетът акцентира върху насърчаването на различ

съхраняване на нематериалното културно наследство, подпомагане развитието на културните 

институти и самодейните състави, включване на хора в неравностойно положение в културния живот 

на общината, модернизиране на материално

на културен обмен. 

Приоритет 7: Укрепване и развитие на административния капацитет за по 

обслужване на гражданите и бизнеса.

подобряване на административния капацитет и административното обслужване, като акцентира върху 

въвеждането на електронно управление, подобряване на информираността, осигуряване на достъп за 

хора с увреждания и превенцията на престъпността.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги е изключително заема изключително важно 

място сред стратегическите документи на община град Добрич. Стратегията е изключително прецизен 

документ предлагащ набор от ефективни мерки, допринасящи от една страна за подобряване на 

социалния статус на населението и от друга за ограничаване на случаите на социална изолация в 

обществото. Внимателно са изследвани всички възможни уязвими групи и са анализирани технит

потребностите и факторите на риска. Анализът на институционалния капацитет и на социалните услуги, 

предлагани на територията на общината показва редица слабости:

• Специализираните услуги за деца са малко на брой;

• Не са рядкост случаите, когато деца се 

родителите; 

• Необходимо е подобряване на работата със семействата и реинтеграция на деца;

• Необходимо е да се търсят алтернативи на съществуващите институции, най

социални услуги в семейна среда. Нуж

да станат делегирана от държавата дейност;

• Броят на децата ползващи услуги в общността е значително по

институционален тип услуги;

• Приемната грижа не е добре развита;

• Липсват услуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик;

• Липсват услуги в общността за подкрепяне на възрастни, самотни и бездомни лица;

• Липсват услуги в семейна среда за възрастни с увреждания;

За решаването на идентифицираните проблеми, 

жителите на Добрич, стратегията предлага широк набор от мерки и дейности, групирани в четири 

основни и две хоризонтални приоритетни направления. В своята стратегическа част, документът 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Повишаване качеството на живот чрез достъпни, актуални и качествен

.Община град Добрич поставя много сериозен акцент върху развитието на социалните 

услуги в общността като алтернатива на институционалната грижа. Важни моменти са разкриването на 

подходящи работни места за хора с увреждания, подобряването на условията за отглеждане на децата 

в детски ясли и общото подобряване на здравето на гражданите 

Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален 

Приоритетът акцентира върху насърчаването на различни форми на културни дейности, 

съхраняване на нематериалното културно наследство, подпомагане развитието на културните 

институти и самодейните състави, включване на хора в неравностойно положение в културния живот 

на общината, модернизиране на материално-техническата база, подпомагане на творци, реализиране 

Укрепване и развитие на административния капацитет за по 

обслужване на гражданите и бизнеса.Последният седми приоритет от програмата се фокусира върху

подобряване на административния капацитет и административното обслужване, като акцентира върху 

въвеждането на електронно управление, подобряване на информираността, осигуряване на достъп за 

хора с увреждания и превенцията на престъпността. 

гия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги е изключително заема изключително важно 

място сред стратегическите документи на община град Добрич. Стратегията е изключително прецизен 

набор от ефективни мерки, допринасящи от една страна за подобряване на 

социалния статус на населението и от друга за ограничаване на случаите на социална изолация в 

обществото. Внимателно са изследвани всички възможни уязвими групи и са анализирани технит

потребностите и факторите на риска. Анализът на институционалния капацитет и на социалните услуги, 

предлагани на територията на общината показва редица слабости: 

Специализираните услуги за деца са малко на брой; 

Не са рядкост случаите, когато деца се настаняват в такива институции поради бедност на 

Необходимо е подобряване на работата със семействата и реинтеграция на деца;

Необходимо е да се търсят алтернативи на съществуващите институции, най

социални услуги в семейна среда. Нужно е услуги като „личен асистент” и „Социален асистент” 

да станат делегирана от държавата дейност; 

Броят на децата ползващи услуги в общността е значително по

институционален тип услуги; 

Приемната грижа не е добре развита; 

слуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик;

Липсват услуги в общността за подкрепяне на възрастни, самотни и бездомни лица;

Липсват услуги в семейна среда за възрастни с увреждания; 

За решаването на идентифицираните проблеми, и с основна цел повишаване качеството на живот на 

жителите на Добрич, стратегията предлага широк набор от мерки и дейности, групирани в четири 

основни и две хоризонтални приоритетни направления. В своята стратегическа част, документът 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Повишаване качеството на живот чрез достъпни, актуални и качествени здравни и 

.Община град Добрич поставя много сериозен акцент върху развитието на социалните 

услуги в общността като алтернатива на институционалната грижа. Важни моменти са разкриването на 

ряването на условията за отглеждане на децата 

Добрич с европейски измерения на художествената култура и утвърден фестивален 

ни форми на културни дейности, 

съхраняване на нематериалното културно наследство, подпомагане развитието на културните 

институти и самодейните състави, включване на хора в неравностойно положение в културния живот 

ехническата база, подпомагане на творци, реализиране 

Укрепване и развитие на административния капацитет за по – добро управление и 

Последният седми приоритет от програмата се фокусира върху 

подобряване на административния капацитет и административното обслужване, като акцентира върху 

въвеждането на електронно управление, подобряване на информираността, осигуряване на достъп за 

2015 г. 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги е изключително заема изключително важно 

място сред стратегическите документи на община град Добрич. Стратегията е изключително прецизен 

набор от ефективни мерки, допринасящи от една страна за подобряване на 

социалния статус на населението и от друга за ограничаване на случаите на социална изолация в 

обществото. Внимателно са изследвани всички възможни уязвими групи и са анализирани техните 

потребностите и факторите на риска. Анализът на институционалния капацитет и на социалните услуги, 

настаняват в такива институции поради бедност на 

Необходимо е подобряване на работата със семействата и реинтеграция на деца; 

Необходимо е да се търсят алтернативи на съществуващите институции, най-вече чрез 

но е услуги като „личен асистент” и „Социален асистент” 

Броят на децата ползващи услуги в общността е значително по-малък от тези, ползващи 

слуги за деца и младежи с психични проблеми и жертви на насилие и трафик; 

Липсват услуги в общността за подкрепяне на възрастни, самотни и бездомни лица; 

и с основна цел повишаване качеството на живот на 

жителите на Добрич, стратегията предлага широк набор от мерки и дейности, групирани в четири 

основни и две хоризонтални приоритетни направления. В своята стратегическа част, документът 
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конкретизира и стратегическите цели  по Приоритет 3 на ОПР

пряко отношение към ИПГВР на гр. Добрич имат:

• Стратегическа цел: “Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация 

на деца и лица” (по Приоритетно направлени

преодоляване на социалното изключване и изолацията”);

• Стратегическа цел:“Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции”

(по Приоритетно направление “Деинституционализация и подобряване качеството на 

резидентната грижа”); 

• Стратегическа цел: “Създаване на социални услуги в областта водещи до повишаване 

качеството на живот на деца и лица  в неравностойно положение”

направление “Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи 

и лица в неравностойно положение”);

• Стратегическа цел: “Подобряване качеството на живота на старите хора в Община град 

Добрич” (по Приоритетно направление ”Г

• Стратегическа цел: “Повишаване качеството и ефективността на социалните услуги чрез 

изграждане на необходимия капацитет за управление на  общинско ниво и чрез осигуряване на 

квалифициран и компетентен пер

направление “Развитие на човешките ресурси”).

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010
„Енергийно устойчив Добрич 2020”

Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020” е ос

политика в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Той дава добра основа за 

развитие на общината в екологичен план, като поставя обща цел за 

към 2020 г. с минимум 25%, спрямо базовата 2000 г.

енергопотреблението с 25% и 

Планът посочва ключовите фактори за успех при неговата реализации, които са:

1) Ефективно разпределение на ключовия персона

2) Разработване на подробни планове за инвестиции за енергийна ефективност;

3) Иницииране на диалог с потенциални предприемачи;

4) Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в законодателството за ЕЕ и ВЕИ;

5) Наблюдение на напредъка отблизо 

В рамките на четири приоритета, планът определя 13 специфични цели, които общината следва да се 

стреми да постигне. За подобряването на енергийната ефективност в общинския сектор

бъде повишена енергийната ефективност в общинските сгради, да бъде обновена системата на 

уличното осветление, да бъде повишена енергийната ефективност на обществения транспорт, да бъде 

повишен делът на използваната енергия от ВЕИ. За 

жилищните сгради трябва да бъдат активизирани процесите по реновация на жилищния фонд, да 

бъде повишена информираността на обществеността и да бъде повишен делът на използваната 

енергия от ВЕИ. За повишаване на енергийната 

трябва да бъде насърчаван за инвестиции в енергоспестяваща инфраструктура и производства, 
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гическите цели  по Приоритет 3 на ОПР.  От целите (и свързаните с тях мерки), 

пряко отношение към ИПГВР на гр. Добрич имат: 

Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация 

(по Приоритетно направление “Развитие на услуги в общността за превенция и 

преодоляване на социалното изключване и изолацията”); 

:“Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции”

(по Приоритетно направление “Деинституционализация и подобряване качеството на 

Създаване на социални услуги в областта водещи до повишаване 

качеството на живот на деца и лица  в неравностойно положение”

направление “Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи 

и лица в неравностойно положение”); 

“Подобряване качеството на живота на старите хора в Община град 

(по Приоритетно направление ”Грижи за старите хора за по- добър и достоен живот”;

: “Повишаване качеството и ефективността на социалните услуги чрез 

изграждане на необходимия капацитет за управление на  общинско ниво и чрез осигуряване на 

квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги”

направление “Развитие на човешките ресурси”). 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010
„Енергийно устойчив Добрич 2020” 

Планът „Енергийно устойчив Добрич 2020” е основен инструмент за реализиране на общинската 

политика в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Той дава добра основа за 

развитие на общината в екологичен план, като поставя обща цел за намаляване на емисиите на CO

м 25%, спрямо базовата 2000 г. Освен това, той цели и 

и дял на енергопотреблението от ВЕИ 20%.  

Планът посочва ключовите фактори за успех при неговата реализации, които са:

Ефективно разпределение на ключовия персонал и основните финансови ресурси;

Разработване на подробни планове за инвестиции за енергийна ефективност;

Иницииране на диалог с потенциални предприемачи; 

Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в законодателството за ЕЕ и ВЕИ;

редъка отблизо - планиране и стартиране на нови дейности и инициативи;

В рамките на четири приоритета, планът определя 13 специфични цели, които общината следва да се 

подобряването на енергийната ефективност в общинския сектор

бъде повишена енергийната ефективност в общинските сгради, да бъде обновена системата на 

уличното осветление, да бъде повишена енергийната ефективност на обществения транспорт, да бъде 

повишен делът на използваната енергия от ВЕИ. За повишаването на енергийната ефективност в 

трябва да бъдат активизирани процесите по реновация на жилищния фонд, да 

бъде повишена информираността на обществеността и да бъде повишен делът на използваната 

повишаване на енергийната ефективност в местната промишленост

трябва да бъде насърчаван за инвестиции в енергоспестяваща инфраструктура и производства, 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 
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114/555 

От целите (и свързаните с тях мерки), 

Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация 

е “Развитие на услуги в общността за превенция и 

:“Намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции”  

(по Приоритетно направление “Деинституционализация и подобряване качеството на 

Създаване на социални услуги в областта водещи до повишаване 

качеството на живот на деца и лица  в неравностойно положение” (по Приоритетно 

направление “Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи 

“Подобряване качеството на живота на старите хора в Община град 

добър и достоен живот”; 

: “Повишаване качеството и ефективността на социалните услуги чрез 

изграждане на необходимия капацитет за управление на  общинско ниво и чрез осигуряване на 

сонал за предоставяне на услуги” (по Приоритетно 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010-2020 г. 

новен инструмент за реализиране на общинската 

политика в областта на енергийната ефективност и използването на ВЕИ. Той дава добра основа за 

намаляване на емисиите на CO2 

Освен това, той цели и намаляване на 

 

Планът посочва ключовите фактори за успех при неговата реализации, които са: 

л и основните финансови ресурси; 

Разработване на подробни планове за инвестиции за енергийна ефективност; 

Идентифициране и преодоляване на критичните пречки в законодателството за ЕЕ и ВЕИ; 

планиране и стартиране на нови дейности и инициативи; 

В рамките на четири приоритета, планът определя 13 специфични цели, които общината следва да се 

подобряването на енергийната ефективност в общинския сектор трябва да 

бъде повишена енергийната ефективност в общинските сгради, да бъде обновена системата на 

уличното осветление, да бъде повишена енергийната ефективност на обществения транспорт, да бъде 

ергийната ефективност в 

трябва да бъдат активизирани процесите по реновация на жилищния фонд, да 

бъде повишена информираността на обществеността и да бъде повишен делът на използваната 

ефективност в местната промишленост, бизнесът 

трябва да бъде насърчаван за инвестиции в енергоспестяваща инфраструктура и производства, 
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повишаване делът на използваната енергия от ВЕИ и осигуряване на подкрепа за промяна на 

енергийното поведение на бизнеса

на общината – повишаване на капацитета на местната администрация, проучване потенциала за 

енергийна ефективност и добив на енергия от възобновяеми източници и мобилизиране на 

обществена подкрепа за изпълнение на плана. 

Бъдещият Интегриран план следва да се съобразява с така начертаните приоритети и да се стреми, 

чрез стратегическата си и оперативна част да допринесе сериозно за повишаване енергийната 

ефективност във всеки един от идентифицираните п

1.15.5. Други стратегии, планове и програми на община град Добрич

Освен описаните по-горе стратегически планови и програмни документи, община град Добрич има 

разработени редица други документи, които в по

заложени в бъдещия Интегриран план на града. Общината има Стратегия за управление на 

общинската собственост за мандат 2011

Добрич 2009-2014, План за дейности по прозрачно и ефективно упра

на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси град Добрич за периода 

2011-2015 г., Програма за оптимизация на училищната мрежа в община град Добрич, Програма 

„Синди”, План за действие при бедствия 

„Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 2012 

благоустройствени мероприятия върху обекти 

население 2012 – 2015, Програма за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на община град Добрич, Общинска програма за опазване на околната среда 2009

2014 г., Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общин

град Добрич. 

От посочените документи, този, чиито стратегически постановки биха били със значение за 

разработването на стратегията на Интегрирания план на град Добрич са:

Програма на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси г

Добрич за периода 2011-2015 г.

групи и върху изравняването на шансовете на гражданите. Програмата разглежда социалната 

интеграция като условие за ограничаване на бедността и социалната изол

стратегическа цел е Интегриране чрез активна социална, демографска, културна и образователна 

политика, осигуряване на равен достъп и подобряване качеството на живот

предвижда широк набор от дейности в шест основни сфери, а именн

1) Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане;

2) Образование, култура и младежки дейности;

3) Здравеопазване; 

4) Благоустрояване; 

5) Обществен ред и права на гражданите;

6) Роля и място на ромската жена

Програмата за оптимизация на училищната мрежа в община 

основните предизвикателства пред българската образователна система, а именно намаляващият брой 

ученици и влошеното качество на учебния процес, слабият интерес към професионалното 
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повишаване делът на използваната енергия от ВЕИ и осигуряване на подкрепа за промяна на 

енергийното поведение на бизнеса. За въвеждането на управление на енергията на територията 

повишаване на капацитета на местната администрация, проучване потенциала за 

енергийна ефективност и добив на енергия от възобновяеми източници и мобилизиране на 

изпълнение на плана.  

Бъдещият Интегриран план следва да се съобразява с така начертаните приоритети и да се стреми, 

чрез стратегическата си и оперативна част да допринесе сериозно за повишаване енергийната 

ефективност във всеки един от идентифицираните приоритетни сектори. 

Други стратегии, планове и програми на община град Добрич

горе стратегически планови и програмни документи, община град Добрич има 

разработени редица други документи, които в по-малка степен се очаква да повлияят на п

заложени в бъдещия Интегриран план на града. Общината има Стратегия за управление на 

общинската собственост за мандат 2011-2015 г., Общинска стратегия за превенция на наркоманиите 

2014, План за дейности по прозрачно и ефективно управление (2011

на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси град Добрич за периода 

2015 г., Програма за оптимизация на училищната мрежа в община град Добрич, Програма 

„Синди”, План за действие при бедствия и аварии, Стратегически план за дейността на звено 

„Вътрешен одит” в Община град Добрич за периода 2012 – 2014 г., Програма за реализация на 

благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска собственост, с участие на местното 

грама за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на община град Добрич, Общинска програма за опазване на околната среда 2009

2014 г., Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общин

От посочените документи, този, чиито стратегически постановки биха били със значение за 

разработването на стратегията на Интегрирания план на град Добрич са: 

Програма на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси г

2015 г. Програмата акцентира върху взаимната интеграция на етническите 

групи и върху изравняването на шансовете на гражданите. Програмата разглежда социалната 

интеграция като условие за ограничаване на бедността и социалната изол

Интегриране чрез активна социална, демографска, културна и образователна 

политика, осигуряване на равен достъп и подобряване качеството на живот

предвижда широк набор от дейности в шест основни сфери, а именно: 

Икономическо развитие, заетост и социално подпомагане; 

Образование, култура и младежки дейности; 

Обществен ред и права на гражданите; 

Роля и място на ромската жена 

Програмата за оптимизация на училищната мрежа в община град Добрич

основните предизвикателства пред българската образователна система, а именно намаляващият брой 

ученици и влошеното качество на учебния процес, слабият интерес към професионалното 

 
развитие на Добрич 
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повишаване делът на използваната енергия от ВЕИ и осигуряване на подкрепа за промяна на 

въвеждането на управление на енергията на територията 

повишаване на капацитета на местната администрация, проучване потенциала за 

енергийна ефективност и добив на енергия от възобновяеми източници и мобилизиране на 

Бъдещият Интегриран план следва да се съобразява с така начертаните приоритети и да се стреми, 

чрез стратегическата си и оперативна част да допринесе сериозно за повишаване енергийната 

Други стратегии, планове и програми на община град Добрич 

горе стратегически планови и програмни документи, община град Добрич има 

малка степен се очаква да повлияят на постановките 

заложени в бъдещия Интегриран план на града. Общината има Стратегия за управление на 

2015 г., Общинска стратегия за превенция на наркоманиите 

вление (2011-2012 г.), Програма 

на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси град Добрич за периода 

2015 г., Програма за оптимизация на училищната мрежа в община град Добрич, Програма 

и аварии, Стратегически план за дейността на звено 

2014 г., Програма за реализация на 

общинска собственост, с участие на местното 

грама за финансиране на граждански инициативи в полза на местната 

общност от бюджета на община град Добрич, Общинска програма за опазване на околната среда 2009-

2014 г., Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

От посочените документи, този, чиито стратегически постановки биха били със значение за 

Програма на общински съвет за сътрудничество по етническите и демографски въпроси град 

Програмата акцентира върху взаимната интеграция на етническите 

групи и върху изравняването на шансовете на гражданите. Програмата разглежда социалната 

интеграция като условие за ограничаване на бедността и социалната изолация. Основната 

Интегриране чрез активна социална, демографска, културна и образователна 

политика, осигуряване на равен достъп и подобряване качеството на живот. Програмата 

град Добрич се стреми да отговори на 

основните предизвикателства пред българската образователна система, а именно намаляващият брой 

ученици и влошеното качество на учебния процес, слабият интерес към професионалното 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

образование, финансовите затруднения на 

решения, които целят осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за всяко дете и 

ученик, развитие на ефективна и оптимална мрежа от училища и повишаване ефективността на 

публичните разходи за образование.

Програма „Синди” е общинската програма за подобряване на здравния статус на населението. Тя 

поставя за своя стратегическа цел Намаляване 

хронични неинфекциозни болести (ХНБ): сърдечносъдови, ракови т

дихателната система и др., чрез 

практическото постигане на тази цел акцент се поставя върху профилактичните дейности, промоцията 

на здраве и създаването на надеждна информ

на резултатите.  

1.15.6. Заключение 

Обобщените накратко основни стратегически документи ще окажат сериозно влияние върху 

постановките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич и сер

ще допринесат за развитието на неговата стратегическа основа. Освен тях сериозно влияние предстои 

да окажат и бъдещите документи от системата за планиране на регионалното развитие 

Североизточен район, Областна стратегия за развитие на област

От голямо значение са също така бъдещият договор за партньорство за следващия програмен период, 

който Българското правителство предстои да подпише с Европейската комисия, както и конкретните 

оперативни програми за перио

отчита оптимално постановките на тези документи, екипът на консорциум „Добрич 2020” ще следи 

внимателно процесите и решенията взимани при подготовката на тези документ.

1.15.7. SWOT анализ:

 Касаещ оценката на актуалните стратегически и планови документи

Силни страни

• Наличие на добри практики в местната власт 

в разработване на стратегически документи 

за развитие на общината; 

• Добра обвързаност между отделните 

стратегически и планови документи;

Възможности

• Използване на натрупания опит и на 

административния капацитет при 

разработване на стратегически и планови 

документи за следващия програмен период; 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

образование, финансовите затруднения на малките училища. Тя предлага конкретни оперативни 

решения, които целят осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за всяко дете и 

ученик, развитие на ефективна и оптимална мрежа от училища и повишаване ефективността на 

а образование. 

е общинската програма за подобряване на здравния статус на населението. Тя 

поставя за своя стратегическа цел Намаляване заболяемостта и преждевременната смърт от 

хронични неинфекциозни болести (ХНБ): сърдечносъдови, ракови травми, хронични болести на 

, чрез здравословни промени в начина на живот на населението

практическото постигане на тази цел акцент се поставя върху профилактичните дейности, промоцията 

на здраве и създаването на надеждна информационна система за мониторинг на промените и оценка 

Обобщените накратко основни стратегически документи ще окажат сериозно влияние върху 

постановките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич и сер

ще допринесат за развитието на неговата стратегическа основа. Освен тях сериозно влияние предстои 

да окажат и бъдещите документи от системата за планиране на регионалното развитие 

Североизточен район, Областна стратегия за развитие на област Добрич и Общински план за развитие. 

От голямо значение са също така бъдещият договор за партньорство за следващия програмен период, 

който Българското правителство предстои да подпише с Европейската комисия, както и конкретните 

оперативни програми за периода 2014-2020 г. За да може Интегрирания план на град Добрич да 

отчита оптимално постановките на тези документи, екипът на консорциум „Добрич 2020” ще следи 

внимателно процесите и решенията взимани при подготовката на тези документ.

SWOT анализ: 

нката на актуалните стратегически и планови документи 

Силни страни Слаби страни

Наличие на добри практики в местната власт 

в разработване на стратегически документи 

 

Добра обвързаност между отделните 

документи; 

• Недостатъчна обвързаност на 

стратегическите документи в сферата на 

регионалното развитие с тези от сферата на 

устройственото планиране;

• Наличие на определен дисбаланс в 

ориентираността на стратегическите 

документи с повече внимание към 

публичния сектор и по

и неправителствения сектор;

Възможности Заплахи

Използване на натрупания опит и на 

административния капацитет при 

разработване на стратегически и планови 

документи за следващия програмен период;  

- 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

116/555 

Тя предлага конкретни оперативни 

решения, които целят осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование за всяко дете и 

ученик, развитие на ефективна и оптимална мрежа от училища и повишаване ефективността на 

е общинската програма за подобряване на здравния статус на населението. Тя 

заболяемостта и преждевременната смърт от 

равми, хронични болести на 

здравословни промени в начина на живот на населението. За 

практическото постигане на тази цел акцент се поставя върху профилактичните дейности, промоцията 

ационна система за мониторинг на промените и оценка 

Обобщените накратко основни стратегически документи ще окажат сериозно влияние върху 

постановките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич и сериозно 

ще допринесат за развитието на неговата стратегическа основа. Освен тях сериозно влияние предстои 

да окажат и бъдещите документи от системата за планиране на регионалното развитие – РПР на 

Добрич и Общински план за развитие. 

От голямо значение са също така бъдещият договор за партньорство за следващия програмен период, 

който Българското правителство предстои да подпише с Европейската комисия, както и конкретните 

2020 г. За да може Интегрирания план на град Добрич да 

отчита оптимално постановките на тези документи, екипът на консорциум „Добрич 2020” ще следи 

внимателно процесите и решенията взимани при подготовката на тези документ. 

Слаби страни 

Недостатъчна обвързаност на 

стратегическите документи в сферата на 

регионалното развитие с тези от сферата на 

устройственото планиране; 

Наличие на определен дисбаланс в 

ориентираността на стратегическите 

документи с повече внимание към 

сектор и по-слабо - към бизнеса 

и неправителствения сектор; 

Заплахи 
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г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.16. Роля и въздействие на 

контекста на съответния район от ниво 2 като цяло.

1.16.1. Място на гр. Добрич в националната и регионалната селищна мрежа

Мястото на гр. Добрич в националния и регионалния селищно

да бъде анализирано и оценявано  като:

Опорен център в националната и регионалната селищна мрежа

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиции на опорен център от второ йерархично ниво 

(без това на столичния град), което балансира групата от 

(големите градове) в страната. 

В селищно-урбанистичния модел на Североизточния район за планиране, гр. Добрич може да бъде 

разглеждан като балансьор на най

разположението на Добрич (на 51 км. северно от гр. Варна) дава възможност той да се развива като 

опорен селищен център в северната и северозападната част на района.  Тази му позиция, от гледна 

точка на местоположение, благоприятства възможността в гр. Добрич да

функции, които допълват тези на гр. Варна. Най

като опорен център в Североизточния район за планиране е мястото му в структурата на 

университетските центрове в България. Така в границит

Добрич заедно с градовете Варна и Шумен покрива относително равномерно територията с висши 

училища и колежи.  

В националната йерархична система от градове 

степента на развитие на обслужващи функции, гр. Добрич е съизмерим с градове от типа на Шумен, 

Сливен, Велико Търново. 

 Център с балансирано развитие на комплексни  селищни функции

Град Добрич като един от средните градове е с функционална категоризация от ІІ фу

Това означава, че той отговаря на всички критерии по отношение на изпълняваните от него функции 

административни, обслужващи, транспортни, икономически и др. Функционалната категоризация на 

гр. Добрич индикира наличието на разнообразни рег

управленски, университетски, научно

делови, банкови, туристически, културни и духовни функции. В границите на област Добрич, по 

степента на развитост на селищните си

градове.  

Център на агломерационен ареал

Позиционирането на гр. Добрич с добре развити функции в националната и регионалната селищна 

мрежа, като и силно изявената му организираща роля на опорен 

Североизточния район за планиране са основанията той да изпълнява функции на център на 

агломерационен ареал. Тази му функция е свързана с възможността гр. Добрич да оказва 

стимулиращо въздействие за комплексно и устойчиво развити

агломерационен ареал.   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Роля и въздействие на развитието на града в рамките на общината, както и в 

контекста на съответния район от ниво 2 като цяло. 

Място на гр. Добрич в националната и регионалната селищна мрежа

Мястото на гр. Добрич в националния и регионалния селищно-урбанистичен модел на страната

да бъде анализирано и оценявано  като: 

Опорен център в националната и регионалната селищна мрежа 

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиции на опорен център от второ йерархично ниво 

(без това на столичния град), което балансира групата от опорни центрове от първо йерархично ниво 

 

урбанистичния модел на Североизточния район за планиране, гр. Добрич може да бъде 

разглеждан като балансьор на най-големия град в района – Варна. В териториален аспект, 

ложението на Добрич (на 51 км. северно от гр. Варна) дава възможност той да се развива като 

опорен селищен център в северната и северозападната част на района.  Тази му позиция, от гледна 

точка на местоположение, благоприятства възможността в гр. Добрич да

функции, които допълват тези на гр. Варна. Най-добра илюстрация на потенциала за развитието му 

като опорен център в Североизточния район за планиране е мястото му в структурата на 

университетските центрове в България. Така в границите на Северозападния район за планиране гр. 

Добрич заедно с градовете Варна и Шумен покрива относително равномерно територията с висши 

В националната йерархична система от градове - селищни центрове,  по редица основни показатели и 

та на развитие на обслужващи функции, гр. Добрич е съизмерим с градове от типа на Шумен, 

Център с балансирано развитие на комплексни  селищни функции 

Град Добрич като един от средните градове е с функционална категоризация от ІІ фу

Това означава, че той отговаря на всички критерии по отношение на изпълняваните от него функции 

административни, обслужващи, транспортни, икономически и др. Функционалната категоризация на 

гр. Добрич индикира наличието на разнообразни регионални функции: административно

управленски, университетски, научно-технологични и производствени, здравни, търговски, бизнес

делови, банкови, туристически, културни и духовни функции. В границите на област Добрич, по 

степента на развитост на селищните си функции гр. Добрич се откроява достатъчно силно сред другите 

Център на агломерационен ареал 

Позиционирането на гр. Добрич с добре развити функции в националната и регионалната селищна 

мрежа, като и силно изявената му организираща роля на опорен център в област Добрич и в 

Североизточния район за планиране са основанията той да изпълнява функции на център на 

агломерационен ареал. Тази му функция е свързана с възможността гр. Добрич да оказва 

стимулиращо въздействие за комплексно и устойчиво развитие в границите на неговия 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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развитието на града в рамките на общината, както и в 

Място на гр. Добрич в националната и регионалната селищна мрежа 

урбанистичен модел на страната следва 

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиции на опорен център от второ йерархично ниво 

опорни центрове от първо йерархично ниво 

урбанистичния модел на Североизточния район за планиране, гр. Добрич може да бъде 

Варна. В териториален аспект, 

ложението на Добрич (на 51 км. северно от гр. Варна) дава възможност той да се развива като 

опорен селищен център в северната и северозападната част на района.  Тази му позиция, от гледна 

точка на местоположение, благоприятства възможността в гр. Добрич да се развият обслужващи 

добра илюстрация на потенциала за развитието му 

като опорен център в Североизточния район за планиране е мястото му в структурата на 

е на Северозападния район за планиране гр. 

Добрич заедно с градовете Варна и Шумен покрива относително равномерно територията с висши 

селищни центрове,  по редица основни показатели и 

та на развитие на обслужващи функции, гр. Добрич е съизмерим с градове от типа на Шумен, 

Град Добрич като един от средните градове е с функционална категоризация от ІІ функционален тип. 

Това означава, че той отговаря на всички критерии по отношение на изпълняваните от него функции – 

административни, обслужващи, транспортни, икономически и др. Функционалната категоризация на 

ионални функции: административно-

технологични и производствени, здравни, търговски, бизнес-

делови, банкови, туристически, културни и духовни функции. В границите на област Добрич, по 

функции гр. Добрич се откроява достатъчно силно сред другите 

Позиционирането на гр. Добрич с добре развити функции в националната и регионалната селищна 

център в област Добрич и в 

Североизточния район за планиране са основанията той да изпълнява функции на център на 

агломерационен ареал. Тази му функция е свързана с възможността гр. Добрич да оказва 

е в границите на неговия 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

1.16.2. Място в регионалния социално

Добричкият териториален социално

основните икономически характеристики и параметри в Североизточния 

Добрич. В това отношение със своя икономически потенциал община/град Добрич изпълнява и 

важната функция на двигател, стимулиращ развитието на областния социално

комплекс. . 

Индикатори за оценка на мястото на гр. Доб

характеристики за позиционирането на общинската икономика в регионалната икономика: 

Община Добрич – привлекателна за развитие на бизнес и за преки чуждестранни инвестиции

В регионален план, община Добрич се очертав

притегателна територия за преки чуждестранни инвестиции. Тя е една от най

общини по усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Освен общината, в този процес 

успешно се включва и неправителствения сектор от гр. Добрич.

По отношение на индекса  „Местни условия за правене на бизнес” 2011

пазарна икономика, гр. Добрич попада на 6

страната. Този индекс се базира 

за развитие на бизнес. Сред тях са:

разрешително за строеж, заетост,  работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции и др. 

По този индекс гр. Добрич изпреварва всички останали областни градове в Североизточния район за 

планиране, дори и градове от типа на Пловдив, Стара Загора, Плевен. 

Прегледът на използваните 10 индикатора показва, че 6

правене на бизнес се дължи на създадената  подходяща среда, в която са налице стимулите за по

добро управление на местно ниво, т.е. в направлението “Данъци и такси” и “Администрация”. По 

индикаторите, характеризиращи икономическата активност 

ситуация. Например по индикатора чуждестранни инвестиции на жител (770 

размер на работната заплата на заетите (5 423 лв./годишно) е на 13 място и т.н.     

Община Добрич – място с висока концентрация на фирми 

Град/община Добрич е място с по

икономически отрасли. Сравнителните данни за област Добрич и община Добрич доказват тази 

констатация. При почти еднакъв относителен дял на икономически акти

85,2% за областта и 85,4% за общината и при концентрация на населението 46,4% от броя му за 

областта, относителният дял на наетите в социално

този за областта; 

По-добра адаптивност на стопанските единици в условията на криза

Икономиката на община Добрич е с по

област Добрич в условията на продължаващата няколко години икономическа и финансова криза. В 

подкрепа на това са и данните за броя на новооткритите и на фалиралите фирми за периода 2007 

2010 г.  Статистиката показва, че средно  за посочения период от всички новооткрити стопански 

единици в област Добрич 59,0% са в град Добрич.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Място в регионалния социално-икономически комплекс 

Добричкият териториален социално-икономически комплекс е с добри позиции по отношение на 

основните икономически характеристики и параметри в Североизточния район за планиране и област 

Добрич. В това отношение със своя икономически потенциал община/град Добрич изпълнява и 

важната функция на двигател, стимулиращ развитието на областния социално

Индикатори за оценка на мястото на гр. Добрич в регионалната икономика са следните 

характеристики за позиционирането на общинската икономика в регионалната икономика: 

привлекателна за развитие на бизнес и за преки чуждестранни инвестиции

В регионален план, община Добрич се очертава като добро място за развитие на бизнес и 

притегателна територия за преки чуждестранни инвестиции. Тя е една от най

общини по усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Освен общината, в този процес 

вителствения сектор от гр. Добрич. 

„Местни условия за правене на бизнес” 2011

пазарна икономика, гр. Добрич попада на 6-място в класацията на всичките 27 областни градове в 

страната. Този индекс се базира на 10 индикатора, които имат отношение към предлаганите условия 

за развитие на бизнес. Сред тях са: местни данъци и местни такси,  електронно управление, 

разрешително за строеж, заетост,  работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции и др. 

ози индекс гр. Добрич изпреварва всички останали областни градове в Североизточния район за 

планиране, дори и градове от типа на Пловдив, Стара Загора, Плевен.  

Прегледът на използваните 10 индикатора показва, че 6-тото място на гр. Добрич като добро място

правене на бизнес се дължи на създадената  подходяща среда, в която са налице стимулите за по

добро управление на местно ниво, т.е. в направлението “Данъци и такси” и “Администрация”. По 

индикаторите, характеризиращи икономическата активност – гр. Добрич е в по

ситуация. Например по индикатора чуждестранни инвестиции на жител (770 

размер на работната заплата на заетите (5 423 лв./годишно) е на 13 място и т.н.     

място с висока концентрация на фирми и наети лица 

Град/община Добрич е място с по-голяма концентрация на наети лица във всички сектори и 

икономически отрасли. Сравнителните данни за област Добрич и община Добрич доказват тази 

констатация. При почти еднакъв относителен дял на икономически активното население 

85,2% за областта и 85,4% за общината и при концентрация на населението 46,4% от броя му за 

областта, относителният дял на наетите в социално-икономическия комплекс на гр. Добрич е 56% от 

на стопанските единици в условията на криза 

Икономиката на община Добрич е с по-добри възможности за запазване на своите позиции от тези на 

област Добрич в условията на продължаващата няколко години икономическа и финансова криза. В 

анните за броя на новооткритите и на фалиралите фирми за периода 2007 

2010 г.  Статистиката показва, че средно  за посочения период от всички новооткрити стопански 

единици в област Добрич 59,0% са в град Добрич. 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 
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икономически комплекс е с добри позиции по отношение на 

район за планиране и област 

Добрич. В това отношение със своя икономически потенциал община/град Добрич изпълнява и 

важната функция на двигател, стимулиращ развитието на областния социално-икономически 

рич в регионалната икономика са следните 

характеристики за позиционирането на общинската икономика в регионалната икономика:  

привлекателна за развитие на бизнес и за преки чуждестранни инвестиции 

а като добро място за развитие на бизнес и 

притегателна територия за преки чуждестранни инвестиции. Тя е една от най-активните български 

общини по усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС. Освен общината, в този процес 

„Местни условия за правене на бизнес” 2011, създаден от Института за 

място в класацията на всичките 27 областни градове в 

на 10 индикатора, които имат отношение към предлаганите условия 

местни данъци и местни такси,  електронно управление, 

разрешително за строеж, заетост,  работна заплата, образование на заетите, чужди инвестиции и др. 

ози индекс гр. Добрич изпреварва всички останали областни градове в Североизточния район за 

тото място на гр. Добрич като добро място за  

правене на бизнес се дължи на създадената  подходяща среда, в която са налице стимулите за по-

добро управление на местно ниво, т.е. в направлението “Данъци и такси” и “Администрация”. По 

рич е в по-неблагоприятна 

ситуация. Например по индикатора чуждестранни инвестиции на жител (770 €) е на 12 място, по 

размер на работната заплата на заетите (5 423 лв./годишно) е на 13 място и т.н.      

 

голяма концентрация на наети лица във всички сектори и 

икономически отрасли. Сравнителните данни за област Добрич и община Добрич доказват тази 

вното население – съответно 

85,2% за областта и 85,4% за общината и при концентрация на населението 46,4% от броя му за 

икономическия комплекс на гр. Добрич е 56% от 

добри възможности за запазване на своите позиции от тези на 

област Добрич в условията на продължаващата няколко години икономическа и финансова криза. В 

анните за броя на новооткритите и на фалиралите фирми за периода 2007 -

2010 г.  Статистиката показва, че средно  за посочения период от всички новооткрити стопански 
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Структура на икономиката.

В регионалния социално-икономически комплекс икономиката на община Добрич участва с развитата 

си многоотраслова промишленост, по

третичния сектор (услуги). Съвременният промишлен профил на община Добрич е резултат от 

запазването и модернизирането на традиционни промишлени производства, допълнени от нови 

съвременни, продукт на нови технологии промишлени дейности. Структурата на  промишлеността  в  

Общината  се  определя  от  подотраслите: хранително 

производства от хранителния бранш), лека промишленост (доминирана от шивашка промишленост, 

мебелно и обувно производство) и  машиностроене (транспортно и селскостопанско машиностроене). 

На  територията  на  града  са  развити транспортът,

развитието на който съществуват редица благоприятни фактори (културно

близост до Черноморското крайбрежие, ежегодно провеждани бизнес

Оценките за мястото на гр. Добрич

утвърждаването му като панаирен център

наред с такива структури като Търговско

регионално икономическо развитие и инвестиции, Бизнес

национални и международни изложения:

борса за семена", "Торго, вина, деликатеси", "Мода, стил и красота" и др.

1.16.3. Зона на влияние на

Степента на развитие на обслужващите функции на гр. Добрич се анализира и оценява от гледна точка 

на възможностите за: 

• Затваряне на цикъла на определено образователно равнище в границите на област Добрич 

Североизточния район за планирана, а в сферата на висшето образование и на национално 

равнище. 

• Обосноваване на йерархически обвързана система на болнични и доболнични  лечебни 

заведения; 

• Развитие на културни функции с регионален характер;

• Локализацията на управленски институции и структури на сигурността и на съдебната система, 

които са с регионален характер;

• Други  

 Посочените обслужващи функции на гр. Добрич, произтичат от:

• Функционалната категоризация на града 

функционален тип;  

• Административния статут на гр. Добрич като център на община и център на област;

• Значителния контингент от потребители, които формират възможността за затваряне на няколко 

йерархични нива на обслужване 

• Налична социална инфраструктура, която е в състояние за поеме, да затвори тези нива на 

обслужване; 
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Структура на икономиката. 

икономически комплекс икономиката на община Добрич участва с развитата 

си многоотраслова промишленост, по-слабо с аграрния си сектор и с добре развити отрасли от 

третичния сектор (услуги). Съвременният промишлен профил на община Добрич е резултат от 

запазването и модернизирането на традиционни промишлени производства, допълнени от нови 

съвременни, продукт на нови технологии промишлени дейности. Структурата на  промишлеността  в  

Общината  се  определя  от  подотраслите: хранително – вкусова промишлено

производства от хранителния бранш), лека промишленост (доминирана от шивашка промишленост, 

мебелно и обувно производство) и  машиностроене (транспортно и селскостопанско машиностроене). 

На  територията  на  града  са  развити транспортът, търговията  и  услугите.  Туризмът е отрасъл, за 

развитието на който съществуват редица благоприятни фактори (културно

близост до Черноморското крайбрежие, ежегодно провеждани бизнес-форуми и др.) 

Оценките за мястото на гр. Добрич в националната и регионалната “бизнес

панаирен център. В инфраструктурата, подкрепяща развитието на бизнеса и 

наред с такива структури като Търговско-промишлена палата, Евро-инфо център, Агенция за 

еско развитие и инвестиции, Бизнес-център и др., особено място заемат някои 

национални и международни изложения:"Селското стопанство и всичко за него", "Национална 

борса за семена", "Торго, вина, деликатеси", "Мода, стил и красота" и др. 

Зона на влияние на гр. Добрич по отношение на обслужващите му функции

Степента на развитие на обслужващите функции на гр. Добрич се анализира и оценява от гледна точка 

Затваряне на цикъла на определено образователно равнище в границите на област Добрич 

Североизточния район за планирана, а в сферата на висшето образование и на национално 

Обосноваване на йерархически обвързана система на болнични и доболнични  лечебни 

Развитие на културни функции с регионален характер; 

а на управленски институции и структури на сигурността и на съдебната система, 

които са с регионален характер; 

Посочените обслужващи функции на гр. Добрич, произтичат от: 

Функционалната категоризация на града – като населено място от висока категор

Административния статут на гр. Добрич като център на община и център на област;

Значителния контингент от потребители, които формират възможността за затваряне на няколко 

йерархични нива на обслужване – градско/общинско, между общинско, регионално;

Налична социална инфраструктура, която е в състояние за поеме, да затвори тези нива на 

 
развитие на Добрич 
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икономически комплекс икономиката на община Добрич участва с развитата 

слабо с аграрния си сектор и с добре развити отрасли от 

третичния сектор (услуги). Съвременният промишлен профил на община Добрич е резултат от 

запазването и модернизирането на традиционни промишлени производства, допълнени от нови 

съвременни, продукт на нови технологии промишлени дейности. Структурата на  промишлеността  в  

вкусова промишленост (широк спектър 

производства от хранителния бранш), лека промишленост (доминирана от шивашка промишленост, 

мебелно и обувно производство) и  машиностроене (транспортно и селскостопанско машиностроене). 

търговията  и  услугите.  Туризмът е отрасъл, за 

развитието на който съществуват редица благоприятни фактори (културно-историческо наследство, 

форуми и др.)  

в националната и регионалната “бизнес-карта” отчитат 

. В инфраструктурата, подкрепяща развитието на бизнеса и 

инфо център, Агенция за 

център и др., особено място заемат някои 

"Селското стопанство и всичко за него", "Национална 

 

гр. Добрич по отношение на обслужващите му функции 

Степента на развитие на обслужващите функции на гр. Добрич се анализира и оценява от гледна точка 

Затваряне на цикъла на определено образователно равнище в границите на област Добрич и на 

Североизточния район за планирана, а в сферата на висшето образование и на национално 

Обосноваване на йерархически обвързана система на болнични и доболнични  лечебни 

а на управленски институции и структури на сигурността и на съдебната система, 

като населено място от висока категория – ІІ 

Административния статут на гр. Добрич като център на община и център на област; 

Значителния контингент от потребители, които формират възможността за затваряне на няколко 

щинско, регионално; 

Налична социална инфраструктура, която е в състояние за поеме, да затвори тези нива на 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Като аргументи в подкрепа на посочените обслужващи функции на гр. Добрич може да бъде посочено  

следното състояние в обслужващите му функ

обслужващи дейности, които са с подчертан публичен характер:

Образователна система

Развитието и утвърждаването на образователната система и свързаната с нея инфраструктура е с 

подчертан надселищен, междуобщински и регионален характер. Това развитие и капацитетните 

възможности на част от обектите на образователната инфраструктура са съобр

се поемат част от образователните потребности от по

професионално образование) от съседните общини. За община Добрич 

средното общо образование.  

Всички профилирани училища в област Добрич 

В тези профилирани училища с надобщинско значение  са регламентирани условията и възможностите 

за прием на ученици от цялата област.

При професионалното образование, от об

тях са с подчертан регионален характер. ПГ по ветеринарна медицина “Проф. д

единствена в Североизточния район за планиране. Финансово

единствена в област Добрич и т.н.

В сферата на висшето образование, гр. Добрич е един от 14

седалище на Висшето училище Международен колеж. То е с регионални и национални функции, което 

подчертава функциите на гр. Добрич като нац

Здравеопазване 

В сферата на здравеопазването  с надобщински функции е част от болничната лечебна помощ. Това се 

отнася за някои болнични дейности, чието функциониране се обосновава с по

обслужвано население, което не може да бъде обезпечено в рамките на една община. По такъв начин 

някои потребности от специализирана болнична помощ се реализират на йерархичен принцип 

по-високо териториално ниво. 

С регионални (областни) функции са:

• Многопрофилна болница за

отделенията, които липсват (или са с малък капацитет) в останалите общински болници в област 

Добрич. Капацитетът на тези отделение е съобразен с потребностите на цялото население от 

областта. Издръжката на тези болнични структури се осъществява със смесено участие между 

държавата и останалите общини от област Добрич;

• “Център за психично здраве д

в област Добрич и в него се лекуват и пац

Култура 

В “културната” карта на Североизточния район за планиране гр. Добрич заема позиции на културно 

средище, съизмерими на тези на гр. Шумен. Регионалната културна значимост на Добрич е свързана с 

дейността на следните  регионални институции: 

продуцентски център „Йордан Йовков”; 
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Като аргументи в подкрепа на посочените обслужващи функции на гр. Добрич може да бъде посочено  

следното състояние в обслужващите му функции по най-важните подсистеми на социалните 

обслужващи дейности, които са с подчертан публичен характер: 

Образователна система 

Развитието и утвърждаването на образователната система и свързаната с нея инфраструктура е с 

подчертан надселищен, междуобщински и регионален характер. Това развитие и капацитетните 

възможности на част от обектите на образователната инфраструктура са съобр

се поемат част от образователните потребности от по-високите нива (средно профилирано и средното 

професионално образование) от съседните общини. За община Добрич - селска, това се отнася и за 

 

ирани училища в област Добрич – 4 общински и 2 частни, са локализирани в гр. Добрич. 

В тези профилирани училища с надобщинско значение  са регламентирани условията и възможностите 

за прием на ученици от цялата област. 

При професионалното образование, от общо 11 професионални гимназии, 7 са в гр. Добрич. Някои от 

тях са с подчертан регионален характер. ПГ по ветеринарна медицина “Проф. д

единствена в Североизточния район за планиране. Финансово-стопанска гимназия “В. Левски” е 

бласт Добрич и т.н. 

В сферата на висшето образование, гр. Добрич е един от 14-те университетски центъра в България и е 

седалище на Висшето училище Международен колеж. То е с регионални и национални функции, което 

подчертава функциите на гр. Добрич като национален университетски център.

В сферата на здравеопазването  с надобщински функции е част от болничната лечебна помощ. Това се 

отнася за някои болнични дейности, чието функциониране се обосновава с по

то не може да бъде обезпечено в рамките на една община. По такъв начин 

някои потребности от специализирана болнична помощ се реализират на йерархичен принцип 

 

С регионални (областни) функции са: 

Многопрофилна болница за активно лечение - Добрич” АД. Това се отнася за някои от 

отделенията, които липсват (или са с малък капацитет) в останалите общински болници в област 

Добрич. Капацитетът на тези отделение е съобразен с потребностите на цялото население от 

ката на тези болнични структури се осъществява със смесено участие между 

държавата и останалите общини от област Добрич; 

“Център за психично здраве д-р П. Станчев - Добрич” ЕООД (бивш диспансер). Същият е единствен 

в област Добрич и в него се лекуват и пациенти от останалите общини на областта. 

В “културната” карта на Североизточния район за планиране гр. Добрич заема позиции на културно 

средище, съизмерими на тези на гр. Шумен. Регионалната културна значимост на Добрич е свързана с 

едните  регионални институции: Регионален исторически музей

продуцентски център „Йордан Йовков”; Регионална библиотека “Дора Габе”
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тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Като аргументи в подкрепа на посочените обслужващи функции на гр. Добрич може да бъде посочено  

важните подсистеми на социалните 

Развитието и утвърждаването на образователната система и свързаната с нея инфраструктура е с 

подчертан надселищен, междуобщински и регионален характер. Това развитие и капацитетните 

възможности на част от обектите на образователната инфраструктура са съобразени с изискването да 

високите нива (средно профилирано и средното 

селска, това се отнася и за 

4 общински и 2 частни, са локализирани в гр. Добрич. 

В тези профилирани училища с надобщинско значение  са регламентирани условията и възможностите 

що 11 професионални гимназии, 7 са в гр. Добрич. Някои от 

тях са с подчертан регионален характер. ПГ по ветеринарна медицина “Проф. д-р Иван Павлов” е 

стопанска гимназия “В. Левски” е 

те университетски центъра в България и е 

седалище на Висшето училище Международен колеж. То е с регионални и национални функции, което 

ионален университетски център. 

В сферата на здравеопазването  с надобщински функции е част от болничната лечебна помощ. Това се 

отнася за някои болнични дейности, чието функциониране се обосновава с по-висок брой от 

то не може да бъде обезпечено в рамките на една община. По такъв начин 

някои потребности от специализирана болнична помощ се реализират на йерархичен принцип – т.е. в 

Добрич” АД. Това се отнася за някои от 

отделенията, които липсват (или са с малък капацитет) в останалите общински болници в област 

Добрич. Капацитетът на тези отделение е съобразен с потребностите на цялото население от 

ката на тези болнични структури се осъществява със смесено участие между 

Добрич” ЕООД (бивш диспансер). Същият е единствен 

иенти от останалите общини на областта.  

В “културната” карта на Североизточния район за планиране гр. Добрич заема позиции на културно 

средище, съизмерими на тези на гр. Шумен. Регионалната културна значимост на Добрич е свързана с 

Регионален исторически музей; Театрално-

Регионална библиотека “Дора Габе” и др. 
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Регионалната, национална и международна значимост на гр. Добрич  следва да се оценява и по 

отношение на провежданите културни прояви 

"Надежди, таланти, майстори"; Международен младежки музикален конкурс и фестивал "Фолклор без 

граници"; Европейски младежки поп

международно участие и др., а така също и по отношение реализиране на международен културен 

обмен. 

1.16.4. SWOT анализ, касаещ оценката на регионалните и национални измерения на гр. 

Добрич  

                    Силни страни 

• Наличие на обективни условия (ресурси 

потенциали и изпълняване селищни функции) за 

утвърждаване на Добрич като регионален център 

– балансьор на гр. Варна в Североизточния район 

за планиране; 

• Водещо място в СИ район за планиране по 

индекса “Местни условия за правене н

2011 г.”; 

• Утвърден център на културни прояви с 

регионално, национално и международно 

значение 

                     Възможности 

• Превръщане на община Добрич в стимулатор за 

развитие на областната икономика;

•  Превръщане на гр. Добрич в трансфериращ 

център на иновации, на подготвени кадри към 

останалите общини в областта  

1.17. SWOT анализ 

SWOT анализът е финалният етап на целевия и проблемен анализ, предшестващ определянето на 

зоните за въздействие към интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.  

В него са включени задължителните четири еле

възможности и заплахи.  

Проследяването на силните и слаби страни позволява формулиране на кратка и обобщена оценка на 

ситуацията в града. Възможностите и заплахите отразяват очакваните тенденции в развитието

макро средата, които са породени от външни за града и неговото управление фактори. Докато на 

първите два фактора може да се въздейства директно , с външните фактори само се съобразяваме при 

последващата стратегическа част. Кръстосването на тези фактори

развитие, като извеждат потенциалните зони за въздействие, за да могат те да се реализират. 

SWOT анализът представя кратко и съдържателно основните акценти от проведения 

задълбочен целеви и проблемен анализ.
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи
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Регионалната, национална и международна значимост на гр. Добрич  следва да се оценява и по 

ежданите културни прояви - Международен младежки музикален конкурс 

"Надежди, таланти, майстори"; Международен младежки музикален конкурс и фестивал "Фолклор без 

граници"; Европейски младежки поп-рок конкурс "Сарандев"; Седмица на камерната музика с 

родно участие и др., а така също и по отношение реализиране на международен културен 

SWOT анализ, касаещ оценката на регионалните и национални измерения на гр. 

                       Слаби страни

обективни условия (ресурси 

потенциали и изпълняване селищни функции) за 

утвърждаване на Добрич като регионален център 

балансьор на гр. Варна в Североизточния район 

Водещо място в СИ район за планиране по 

индекса “Местни условия за правене на бизнес-

Утвърден център на културни прояви с 

регионално, национално и международно 

• Периферно положение по отношение на 

икономически, финансови, транспортно

комуникационни, иновативни  и научно

изследователски центрове от национално 

и международно значение;

• Липса на пряка транспортна обвързаност с 

пътища от висок клас (автомагистрали);   

                            Заплахи

Превръщане на община Добрич в стимулатор за 

развитие на областната икономика; 

Превръщане на гр. Добрич в трансфериращ 

център на иновации, на подготвени кадри към 

останалите общини в областта   

• Засилване на регионалните диспропорции 

(в рамките на област Добрич), породени от 

концентрация на човешки, материални и 

финансови ресурси в г

SWOT анализът е финалният етап на целевия и проблемен анализ, предшестващ определянето на 

зоните за въздействие към интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.  

В него са включени задължителните четири елемента на матрицата – силни страни, слаби страни, 

Проследяването на силните и слаби страни позволява формулиране на кратка и обобщена оценка на 

ситуацията в града. Възможностите и заплахите отразяват очакваните тенденции в развитието

, които са породени от външни за града и неговото управление фактори. Докато на 

първите два фактора може да се въздейства директно , с външните фактори само се съобразяваме при 

последващата стратегическа част. Кръстосването на тези фактори определят основните насоки за 

развитие, като извеждат потенциалните зони за въздействие, за да могат те да се реализират. 

представя кратко и съдържателно основните акценти от проведения 

задълбочен целеви и проблемен анализ. 

 
развитие на Добрич 
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ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 
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Регионалната, национална и международна значимост на гр. Добрич  следва да се оценява и по 

Международен младежки музикален конкурс 

"Надежди, таланти, майстори"; Международен младежки музикален конкурс и фестивал "Фолклор без 

рок конкурс "Сарандев"; Седмица на камерната музика с 

родно участие и др., а така също и по отношение реализиране на международен културен 

SWOT анализ, касаещ оценката на регионалните и национални измерения на гр. 

Слаби страни 

Периферно положение по отношение на 

икономически, финансови, транспортно-

комуникационни, иновативни  и научно-

изследователски центрове от национално 

ждународно значение; 

Липса на пряка транспортна обвързаност с 

пътища от висок клас (автомагистрали);    

Заплахи 

Засилване на регионалните диспропорции 

(в рамките на област Добрич), породени от 

концентрация на човешки, материални и 

финансови ресурси в гр. Добрич  

SWOT анализът е финалният етап на целевия и проблемен анализ, предшестващ определянето на 

зоните за въздействие към интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Добрич.  

силни страни, слаби страни, 

Проследяването на силните и слаби страни позволява формулиране на кратка и обобщена оценка на 

ситуацията в града. Възможностите и заплахите отразяват очакваните тенденции в развитието на 

, които са породени от външни за града и неговото управление фактори. Докато на 

първите два фактора може да се въздейства директно , с външните фактори само се съобразяваме при 

определят основните насоки за 

развитие, като извеждат потенциалните зони за въздействие, за да могат те да се реализират.  

представя кратко и съдържателно основните акценти от проведения 
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СИЛНИ СТРАНИ

• Висок дял на хора с висше образование;

• Многоотраслова икономика, г

преработващата промишленост

• Водещо място в СИ район за планиране по индекса 

“Местни условия за правене на бизнес

• Силно развит сектор на услугите

наличие на утвърдени бизнес

• Добре развита инфраструктура в индустриалните 

зони и наличие на свободни площи в тях

• Концентрация на производствените мощности 

предимно в индустриалните зони;

• Наличие на жп линия и автомобилен път в

индустриалните зони; 

• Богато културно и историческото наследство;

• Ясно дефинирана пространствена организация на 

функционалните зони; 

• Добро състояние жилищните квартали и 

паркове; 

• Наличие на пешеходни връзки в ЦГЧ;

• Наличие на добри практики в местната власт в 

разработване на стратегически документи за 

развитие на общината; 

• Наличие на обективни условия за утвърждаване на 

Добрич като регионален център 

Варна в Североизточния район за планиране;

• Утвърден център на културни 

национално и международно значение

ВЪЗМОЖНОСТИ

• Развитие на МСП, услуги в подкрепа на бизне

привличане на инвестиции и технологично 

обновяване, създаване на условия за повишаване на 

ефективността и конкурентоспособността;

• Засилено развитие на хранително

промишленост, отглеждане на зърнени култури;

• Оползотворяване на близостта с гр. 

• Развитие на интелектуални и високотехнологични 

производства; 

• Използване на свободния капацитет на някои 

училища, за функции пряко свързани с 
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СИЛНИ СТРАНИ СЛАБИ СТРАНИ

хора с висше образование; 

, големи предприятия на 

ност; 

Водещо място в СИ район за планиране по индекса 

“Местни условия за правене на бизнес-2011 г.”; 

Силно развит сектор на услугите и търговията и 

наличие на утвърдени бизнес-организации; 

Добре развита инфраструктура в индустриалните 

и наличие на свободни площи в тях; 

производствените мощности 

в индустриалните зони; 

Наличие на жп линия и автомобилен път в близост до 

и историческото наследство; 

Ясно дефинирана пространствена организация на 

жилищните квартали и градските 

Наличие на пешеходни връзки в ЦГЧ; 

тики в местната власт в 

разработване на стратегически документи за 

Наличие на обективни условия за утвърждаване на 

Добрич като регионален център – балансьор на гр. 

Варна в Североизточния район за планиране; 

 прояви с регионално, 

национално и международно значение 

• Отрицателен естествен и механичен при

неблагоприятна възрастова структура;

• Висока безработица, н

квалификацията на работната сила с изискванията 

на пазара на труда; 

• Лошо състояние на жилищния фонд, в

необитаеми жилища;

• Лошо състояние на инфраструктурата в 

индустриалните зони

олово; 

• Наличие на процеси на закриване на 

производства и удребняване на производствените 

площадки; 

• Лошо физическо състояние на 

образователната и здравната инфраструктури

• Неравномерно разпределение на индивидуалните 

лекарски и стоматологични практики;

• Недостатъчна обвързаност на стратегическите 

документи в сферата на регионалното развитие с 

тези от сферата на устройственото планиране;

• Наличие на определен дисбаланс в 

ориентираността на стратегическите документи с 

повече внимание към публичния сектор и по

слабо - към бизнеса и неправителствения сектор;

• Периферно положение по отношение на 

икономически, финансови, транспортно

комуникационни, иновативни  и научно

изследователски центрове от национално и 

международно значение, л

транспортна обвързаност с автомагист

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗАПЛАХИ

услуги в подкрепа на бизнеса, 

ривличане на инвестиции и технологично 

ване, създаване на условия за повишаване на 

и конкурентоспособността; 

Засилено развитие на хранително-вкусовата 

, отглеждане на зърнени култури; 

Оползотворяване на близостта с гр. Варна; 

Развитие на интелектуални и високотехнологични 

Използване на свободния капацитет на някои 

училища, за функции пряко свързани с 

• Амортизирано оборудване в някои предприятия, 

свързано с високи текущи разходи;

• Изоставяне на традиционно силни икономически 

отрасли от миналото;

• Очаквания за недостиг на работна сила през 

следващите години;

• Негативно въздействие от продължаваща 

икономическа криза върху бизнеса и хората;

• Намален интерес към инвестиции в икономиката 

на града; 
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СЛАБИ СТРАНИ 

Отрицателен естествен и механичен прираст, 

еблагоприятна възрастова структура; 

Висока безработица, несъответствие на 

квалификацията на работната сила с изискванията 

 

е на жилищния фонд, висок дял на 

жилища; 

Лошо състояние на инфраструктурата в 

индустриалните зони, замърсяване на почвите с 

Наличие на процеси на закриване на 

удребняване на производствените 

Лошо физическо състояние на обектите на 

ата и здравната инфраструктури; 

Неравномерно разпределение на индивидуалните 

лекарски и стоматологични практики; 

Недостатъчна обвързаност на стратегическите 

документи в сферата на регионалното развитие с 

тези от сферата на устройственото планиране; 

Наличие на определен дисбаланс в 

ориентираността на стратегическите документи с 

повече внимание към публичния сектор и по-

към бизнеса и неправителствения сектор; 

Периферно положение по отношение на 

мически, финансови, транспортно-

комуникационни, иновативни  и научно-

изследователски центрове от национално и 

дународно значение, липса на пряка 

транспортна обвързаност с автомагистрали. 

ЗАПЛАХИ 

Амортизирано оборудване в някои предприятия, 

свързано с високи текущи разходи; 

Изоставяне на традиционно силни икономически 

миналото; 

Очаквания за недостиг на работна сила през 

следващите години; 

Негативно въздействие от продължаваща 

икономическа криза върху бизнеса и хората; 

Намален интерес към инвестиции в икономиката 
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образователни и други социални дейности;

• Изграждане на детски и спортни площадки в 

свободните междублокови пространства в 

кварталите, изграждане на велосипедна мрежа;

• Внедряване на системи за управление на трафика по 

натоварените пътни артерии; 

• Развитие на газоразпределителната мрежа за 

битовите и индустриални потребители;

• Превръщане на гр. Добрич в стимулатор з

на областната икономика, трансфериращ център на 

иновации, на подготвени кадри към останалите 

общини в областта 

Гореизложените фактори на силните и слаби страни на гр. 

възможности и заплахи, намират обобщено изражение в 

• Град Добрич има потенциал да се превърне в реален балансьор на гр. Варна в 

ако успее да обнови своите инфраструктури 

• Наличието на свободни терени в индустриалните зони, придружено с добрата изградено

инфраструктурата, позволява

изграждането на нови МСП

• Наличието на добре образовано население, свободен 

бизнес организации, както и висши учебни заведения, с подходящо планиране 

превръщане на града в център на иновации

останалите общини в областта;

• Жилищните територии имат потенциал и свободни пространства, след провеждане на 

необходимите благоустройствени мероприятия да се превърнат в атрактивни зони, както за 

обитаване, така и за инвестиция;

• Капацитета на местната администрация в областта на разработването и уп

проекти по различни програми и фондове (вкл. на ЕС) и активността на бизнеса, чрез 

подходящи проекти, могат да превърнат съществуващите индустриални зони в двигатели за 

устойчив растеж на общината;

• Зоните в града могат да бъдат обвързани с из

наред с обновяването на автобусния парк на обществения транспорт ще създадат 

предпоставки за алтернативно предвижване
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образователни и други социални дейности; 

Изграждане на детски и спортни площадки в 

ространства в 

зграждане на велосипедна мрежа; 

Внедряване на системи за управление на трафика по 

 

Развитие на газоразпределителната мрежа за 

битовите и индустриални потребители; 

Добрич в стимулатор за развитие 

трансфериращ център на 

иновации, на подготвени кадри към останалите 

• Липса на актуален ОУП и част от действащите ПУП

• Липса на единно планира

зони; 

• Провеждане на неадекватна жилищна политика;

• Продължаване на тенденцията за настаняване на 

маргинализирани групи в периферните жилищни 

комплекси и концентрация на престъпления в тях;

• Засилване на регионалн

породени от концентрация на човешки, 

материални и финансови ресурси в гр. Добрич;

• Непознаване на принципите на интегрирания 

подход към планирането

ИПГВР. 

Гореизложените фактори на силните и слаби страни на гр. Добрич, наред с потенциалните 

, намират обобщено изражение в следните изводи:

Град Добрич има потенциал да се превърне в реален балансьор на гр. Варна в 

ако успее да обнови своите инфраструктури – техническа и транспортна;

Наличието на свободни терени в индустриалните зони, придружено с добрата изградено

инфраструктурата, позволява привличането на начинаещи предприемачи

изграждането на нови МСП; 

Наличието на добре образовано население, свободен капацитет на някои училища, установени 

бизнес организации, както и висши учебни заведения, с подходящо планиране 

града в център на иновации, който може активно да подготвя кадри за 

останалите общини в областта; 

итории имат потенциал и свободни пространства, след провеждане на 

необходимите благоустройствени мероприятия да се превърнат в атрактивни зони, както за 

обитаване, така и за инвестиция; 

Капацитета на местната администрация в областта на разработването и уп

проекти по различни програми и фондове (вкл. на ЕС) и активността на бизнеса, чрез 

подходящи проекти, могат да превърнат съществуващите индустриални зони в двигатели за 

устойчив растеж на общината; 

Зоните в града могат да бъдат обвързани с изграждането на велосипедни трасета, което 

наред с обновяването на автобусния парк на обществения транспорт ще създадат 

предпоставки за алтернативно предвижване 
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Липса на актуален ОУП и част от действащите ПУП; 

Липса на единно планиране за индустриалните 

еадекватна жилищна политика; 

Продължаване на тенденцията за настаняване на 

маргинализирани групи в периферните жилищни 

комплекси и концентрация на престъпления в тях; 

Засилване на регионалните диспропорции, 

породени от концентрация на човешки, 

материални и финансови ресурси в гр. Добрич; 

Непознаване на принципите на интегрирания 

подход към планирането и лошо управление на 

Добрич, наред с потенциалните 

следните изводи: 

Град Добрич има потенциал да се превърне в реален балансьор на гр. Варна в СИРР от ниво 2, 

транспортна; 

Наличието на свободни терени в индустриалните зони, придружено с добрата изграденост на 

на начинаещи предприемачи и стимулира 

капацитет на някои училища, установени 

бизнес организации, както и висши учебни заведения, с подходящо планиране е предпоставка за 

активно да подготвя кадри за 

итории имат потенциал и свободни пространства, след провеждане на 

необходимите благоустройствени мероприятия да се превърнат в атрактивни зони, както за 

Капацитета на местната администрация в областта на разработването и управлението на 

проекти по различни програми и фондове (вкл. на ЕС) и активността на бизнеса, чрез 

подходящи проекти, могат да превърнат съществуващите индустриални зони в двигатели за 

граждането на велосипедни трасета, което 

наред с обновяването на автобусния парк на обществения транспорт ще създадат 
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2. РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА

Резюмето на целевият и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие гр. Добрич” е разработено с цел да обобщи основните изводи от анализите на отделните 

системи / сектори и да представи в сбита форма всички най

интегрирания подход, заложен в логиката на настоящия план, резюмето е 

характер и съдържа в себе си основната информация, от експертна гледна точка, необходима за 

избора на конкретните зони за 

Демографско развитие – състояние и проблеми, тенденции

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

или градът намалява  с 8 970 д. Раждаемостта през последните пет години е с  тенденция на 

намаляване - 10.9 ‰ през 2007 до 9.4 ‰ през 2011Коефициентът на естественият прираст в града през 

2011 г е отрицателен - 2.3  ‰. Същевременно, механичния прираст е с отрицателен знак. По данни от 

текущата демографска статистика, населението на града продълж

населението наброява 90 375 души. Броят на жените преобладава над този за мъжете, на 1 000 мъже 

се падат 1 064 жени. Към 1.02.2011 г. 65.5 % от населението в община Добрич

възраст, в под трудоспособна възраст 

етническа група обхваща 87.5 % от лицата, доброволно декларирали етническото си 

самоопределение, турската етническа група 

„Изгрев” е концентрирана голяма част от ромското население. 

образование, което е над средното за страната а 46.1% са със средно, което показва сравнително 

високо образователно равнище. 

активни лица, или 57.3 % от лицата на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  

а безработни са 7910 лица. Коефициентът на заетост е 47.3%, а 

изчислен като отношение на б

10.0 %. Негативна тенденция е все по

Икономическо развитие и инвестиционна активност

Град Добрич се характеризира с развитие на мн

производства са: хранително вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската 

промишленост, производството на обувки и някои ешелони на шивашката индустрия и 

производството на акумулаторни батерии,

производствени и складови дейности на град Добрич са близо  38 % от селищната територия, като над 

90% от производствените дейности са локализирани в тях.Търговията и услугите са водещ по значение 

сектор за приходите от дейност, създавани в общината 

години доведоха до съществен спад на производството на всички отрасли, като отделните отрасли на 

вторичния сектор на града показват различна динамика на развитие. Наличието на 

предприятия, стабилизиращи пазарните си позиции, е 

връзки с МСП и обща по-висока устойчивост на икономиката в перспектива при едно динамично и 

конкурентноспособно развитие на тези предприятия и 

факт е наличието на утвърдени бизнес

Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

за да посрещнат предизвикателствата

на общината са: развита инфраструктура, местна управа с иновационно отношение към развитието на 
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РЕЗЮМЕ НА АНАЛИЗА НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ 

Резюмето на целевият и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие гр. Добрич” е разработено с цел да обобщи основните изводи от анализите на отделните 

системи / сектори и да представи в сбита форма всички най-важни моменти о

интегрирания подход, заложен в логиката на настоящия план, резюмето е 

характер и съдържа в себе си основната информация, от експертна гледна точка, необходима за 

избора на конкретните зони за въздействие на ИПГВР на град Добрич. 

състояние и проблеми, тенденции 

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (

или градът намалява  с 8 970 д. Раждаемостта през последните пет години е с  тенденция на 

10.9 ‰ през 2007 до 9.4 ‰ през 2011Коефициентът на естественият прираст в града през 

2.3  ‰. Същевременно, механичния прираст е с отрицателен знак. По данни от 

текущата демографска статистика, населението на града продължава да намалява и към 31.12. 2011 г. 

населението наброява 90 375 души. Броят на жените преобладава над този за мъжете, на 1 000 мъже 

Към 1.02.2011 г. 65.5 % от населението в община Добрич

под трудоспособна възраст е 14.0 %, а в над трудоспособна възраст 

етническа група обхваща 87.5 % от лицата, доброволно декларирали етническото си 

самоопределение, турската етническа група - 8.1 %, а ромският етнос - 2.9 %. В кварталите "

„Изгрев” е концентрирана голяма част от ромското население. 19.8% от населението е с висше 

образование, което е над средното за страната а 46.1% са със средно, което показва сравнително 

високо образователно равнище. Към 1.02.2011 г. в община Добрич – град има 45 314 икономически 

активни лица, или 57.3 % от лицата на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  

а безработни са 7910 лица. Коефициентът на заетост е 47.3%, а коефициентът на безработица, 

изчислен като отношение на броя на безработните лица към икономически активното население е 

10.0 %. Негативна тенденция е все по-високия процент на безработни във възрастовата

Икономическо развитие и инвестиционна активност 

Град Добрич се характеризира с развитие на многоотраслова икономика. Структуроопределящи 

производства са: хранително вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската 

промишленост, производството на обувки и някои ешелони на шивашката индустрия и 

производството на акумулаторни батерии, селскостопански машини и др. Териториите за 

производствени и складови дейности на град Добрич са близо  38 % от селищната територия, като над 

90% от производствените дейности са локализирани в тях.Търговията и услугите са водещ по значение 

дите от дейност, създавани в общината – 60%. Кризисните явления през последните 

години доведоха до съществен спад на производството на всички отрасли, като отделните отрасли на 

вторичния сектор на града показват различна динамика на развитие. Наличието на 

предприятия, стабилизиращи пазарните си позиции, е възможност за създаването на изтеглящи 

висока устойчивост на икономиката в перспектива при едно динамично и 

конкурентноспособно развитие на тези предприятия и останалите предприятия в града. Положителен 

факт е наличието на утвърдени бизнес-организации, които предоставят услуги в подкрепа на бизнеса. 

Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно 

за да посрещнат предизвикателствата на съвременните производства. Инвестиционните предимства 

на общината са: развита инфраструктура, местна управа с иновационно отношение към развитието на 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Резюмето на целевият и проблемен анализ към «Интегриран план за градско възстановяване и 

развитие гр. Добрич” е разработено с цел да обобщи основните изводи от анализите на отделните 

важни моменти от него. Отчитайки 

интегрирания подход, заложен в логиката на настоящия план, резюмето е многосекторни по своя 

характер и съдържа в себе си основната информация, от експертна гледна точка, необходима за 

За периода между двете преброявания през 2001 и 2011 г. градът има отрицателен прираст (-9.0 %), 

или градът намалява  с 8 970 д. Раждаемостта през последните пет години е с  тенденция на 

10.9 ‰ през 2007 до 9.4 ‰ през 2011Коефициентът на естественият прираст в града през 

2.3  ‰. Същевременно, механичния прираст е с отрицателен знак. По данни от 

ава да намалява и към 31.12. 2011 г. 

населението наброява 90 375 души. Броят на жените преобладава над този за мъжете, на 1 000 мъже 

Към 1.02.2011 г. 65.5 % от населението в община Добрич-град, е в трудоспособна 

над трудоспособна възраст 20.4%. Българската 

етническа група обхваща 87.5 % от лицата, доброволно декларирали етническото си 

2.9 %. В кварталите "Иглика" и 

19.8% от населението е с висше 

образование, което е над средното за страната а 46.1% са със средно, което показва сравнително 

град има 45 314 икономически 

активни лица, или 57.3 % от лицата на възраст 15 и повече навършени години. От тях заетите са 37 406,  

оефициентът на безработица, 

роя на безработните лица към икономически активното население е 

възрастовата група до 29 г. 

огоотраслова икономика. Структуроопределящи 

производства са: хранително вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската 

промишленост, производството на обувки и някои ешелони на шивашката индустрия и 

селскостопански машини и др. Териториите за 

производствени и складови дейности на град Добрич са близо  38 % от селищната територия, като над 

90% от производствените дейности са локализирани в тях.Търговията и услугите са водещ по значение 

60%. Кризисните явления през последните 

години доведоха до съществен спад на производството на всички отрасли, като отделните отрасли на 

вторичния сектор на града показват различна динамика на развитие. Наличието на големи 

за създаването на изтеглящи 

висока устойчивост на икономиката в перспектива при едно динамично и 

риятия в града. Положителен 

организации, които предоставят услуги в подкрепа на бизнеса. 

Производствените зони се нуждаят от съществена рехабилитация и инфраструктурно превъоръжаване, 

Инвестиционните предимства 

на общината са: развита инфраструктура, местна управа с иновационно отношение към развитието на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

икономиката, свободни инвестиционни терени, близост до пристанища 

и Силистра (р. Дунав). 

Социална инфраструктура и социално включване

Частите от града, в които има натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на 

социалната инфраструктура са:

• Периферните територии в източната и североизточната част на града,

жилищни квартали и жилищни комплекси: „Балик”, „Дружба”, „Изгрев” и „Строител” “Иглика”;

• Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”  

• Територии с ограничен потенциал за разполагане на нови обекти на со

Централна градска част. 

Културно-историческо наследство

Общината демонстрира намерение за адаптиране и изява на наследството, съобразено с изискванията 

на съвременния живот на града. Конкретен пример за това е проекта 

съвременна туристическа дестинация”. Нужни са формиране на система от публични културно

исторически пространства, създаване на единна териториална информационна система на 

недвижимото културно наследство, реализиране на мерки за развитието на местн

институции.  

Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност

По отношение на държавното управление, неправителствения сектор и обществения ред и сигурност, 

могат да бъдат направени следни обобщения във връзка с и

въздействие в град Добрич: 

• Високата концентрация на административни структури на двете общински администрации 

община град Добрич и община Добричка, областната администрация и 

структури на изпълнителната и съдебната власт на територията на ЦГЧ обуславят територията като 

потенциална зона на въздействие с висока концентрация на публични функции;

• Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

обществения живот в града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк „Св. 

Георги”. НПО определят като територии със социален характер, в които има голяма необходимост 

от интервенции, и в които техните структури са много активни р

„Изгрев”; 

• Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

потвърждават посочените до тук зони, определяйки като проблемни териториите на ЦГЧ, ж.к. 

„Балик”, ж.к. „Иглика” и кв. „Изгрев”.

Околна среда 

Налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид предимно от местните отоплителни котли и битовото отопление. Тази сезонна  динамика е 

най-характерна за централния градски фонов пункт.  По

период се дължат на интензивния автомобилен транспорт в района КАТ и в района около 

кооперативния пазар. За разсейването на SO

сравнително високите сгради. 

През територията на град Добрич преминава дерето на

Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. Главните 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

икономиката, свободни инвестиционни терени, близост до пристанища - Варна  и Балчик (Черно море) 

Социална инфраструктура и социално включване 

Частите от града, в които има натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на 

социалната инфраструктура са: 

Периферните територии в източната и североизточната част на града,

жилищни квартали и жилищни комплекси: „Балик”, „Дружба”, „Изгрев” и „Строител” “Иглика”;

Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”  

Територии с ограничен потенциал за разполагане на нови обекти на социалната инфраструктура 

историческо наследство 

намерение за адаптиране и изява на наследството, съобразено с изискванията 

на съвременния живот на града. Конкретен пример за това е проекта 

съвременна туристическа дестинация”. Нужни са формиране на система от публични културно

исторически пространства, създаване на единна териториална информационна система на 

недвижимото културно наследство, реализиране на мерки за развитието на местн

Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност

По отношение на държавното управление, неправителствения сектор и обществения ред и сигурност, 

могат да бъдат направени следни обобщения във връзка с идентифицирането на потенциални зони за 

Високата концентрация на административни структури на двете общински администрации 

община град Добрич и община Добричка, областната администрация и 

лната и съдебната власт на територията на ЦГЧ обуславят територията като 

потенциална зона на въздействие с висока концентрация на публични функции;

Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк „Св. 

Георги”. НПО определят като територии със социален характер, в които има голяма необходимост 

от интервенции, и в които техните структури са много активни р-н „Балик 

Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

потвърждават посочените до тук зони, определяйки като проблемни териториите на ЦГЧ, ж.к. 

„Балик”, ж.к. „Иглика” и кв. „Изгрев”. 

сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид предимно от местните отоплителни котли и битовото отопление. Тази сезонна  динамика е 

характерна за централния градски фонов пункт.  По-високи концентрации на SO

риод се дължат на интензивния автомобилен транспорт в района КАТ и в района около 

кооперативния пазар. За разсейването на SO2 в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон” и 

 

През територията на град Добрич преминава дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. 

Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. Главните 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Варна  и Балчик (Черно море) 

Частите от града, в които има натрупване на проблеми от гледна точка на социалните дейности и на 

Периферните територии в източната и североизточната част на града, включващи следните 

жилищни квартали и жилищни комплекси: „Балик”, „Дружба”, „Изгрев” и „Строител” “Иглика”; 

Периферни територии в северозападната част на града включваща квартал “Рилци”   

циалната инфраструктура – 

намерение за адаптиране и изява на наследството, съобразено с изискванията 

на съвременния живот на града. Конкретен пример за това е проекта “Йовковият Добрич – 

съвременна туристическа дестинация”. Нужни са формиране на система от публични културно-

исторически пространства, създаване на единна териториална информационна система на 

недвижимото културно наследство, реализиране на мерки за развитието на местната културна среда и 

Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред и сигурност 

По отношение на държавното управление, неправителствения сектор и обществения ред и сигурност, 

дентифицирането на потенциални зони за 

Високата концентрация на административни структури на двете общински администрации – 

община град Добрич и община Добричка, областната администрация и деконцинтрираните 

лната и съдебната власт на територията на ЦГЧ обуславят територията като 

потенциална зона на въздействие с висока концентрация на публични функции; 

Инициативите на неправителствения сектор също потвърждават ролята на ЦГЧ като ядро на 

града, но доразвиват неговия обхват, включвайки в него и градския парк „Св. 

Георги”. НПО определят като територии със социален характер, в които има голяма необходимост 

н „Балик – Йовково” и кв. 

Основните моменти от териториалното отлагане на анализа на обществения ред също 

потвърждават посочените до тук зони, определяйки като проблемни териториите на ЦГЧ, ж.к. 

сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със серен 

диоксид предимно от местните отоплителни котли и битовото отопление. Тази сезонна  динамика е 

високи концентрации на SO2 през летния 

риод се дължат на интензивния автомобилен транспорт в района КАТ и в района около 

в атмосферата пречат тесните улици тип “каньон” и 

река Добричка, която е приток на Суха река. 

Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. Главните 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността и селскостопанската дейност 

(основно животновъдството). 

За град Добрич основният проблем възниква от транспортния поток. С най

проявява в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. 

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  за

тежки метали е под регламентираните нор

Западната промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Установените наднормени 

концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъ

слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река.

Средната годишна стойност на отпадъците е около 410 kg/a на жител. Сметосъбирането се извършва 

организирано ежедневно. Отпадъците се депонират от

Предстои изграждане на регионално депо

Град  Добрич притежава 2 лесопарка 

Има предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”

паркове: “Хаджи Балар”, “Рилци”, “Добротица”, “Перлата”. На територията на община Добрич няма 

разположени защитени територии. 

Устройство и изграденост на градската среда

В градът има ясно  дефинирана

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих. Структурните единици с изявен потенциал или 

проблеми са следните: 

• “Русия 1” – в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет

частта с  комплексно застрояване е в по

състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства;

• “Русия 3 и 4 “  - територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на обществено 

озеленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 

оси – бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

Същото може да се твърди и за елементите на общественото обслужване;

• ж.к. “Балик” – в комплексът преобладава панелно застрояване /5

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния път и този за Балчик 

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

незадоволително състояние са ВиК мрежите, които се нуждаят от реко

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

подробен устройствен план на комплекса предвижда изграждането на вел

обща градска концепция за този вид транспорт;

• кв. “Изгрев” – територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени терени. Първичната

техническа благоустроеност /ВиК и Ел. мрежи/ е в лошо състояние;

• ж.к.”Строител” – територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 
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източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността и селскостопанската дейност 

 

За град Добрич основният проблем възниква от транспортния поток. С най-

проявява в централната градска част, основно през работно време и делнични дни. 

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  за

тежки метали е под регламентираните норми, с изключение на данните от 

Западната промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Установените наднормени 

концентрации в района на РИОКОЗ отразяват остатъци от стари замърсявания. Съществуват много 

слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река. 

Средната годишна стойност на отпадъците е около 410 kg/a на жител. Сметосъбирането се извършва 

организирано ежедневно. Отпадъците се депонират от 1977 г. на депо в землището на с. Богдан. 

егионално депо край с. Крупен. 

Град  Добрич притежава 2 лесопарка – “Дъбовете” и  Лесопарк “Гаази баба”, централен градски парк. 

Има предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, както и за изграждане на районни 

паркове: “Хаджи Балар”, “Рилци”, “Добротица”, “Перлата”. На територията на община Добрич няма 

разположени защитени територии.  

Устройство и изграденост на градската среда 

дефинирана пространствена организация . Възприетото функционално зониране е с 

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих. Структурните единици с изявен потенциал или 

в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет

частта с  комплексно застрояване е в по-добро състояние на жилищната среда по отношение на 

състоянието на уличната мрежа и вътрешно кварталните пространства; 

територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на обществено 

еленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 

бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

Същото може да се твърди и за елементите на общественото обслужване;

в комплексът преобладава панелно застрояване /5

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния път и този за Балчик 

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

незадоволително състояние са ВиК мрежите, които се нуждаят от реко

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

подробен устройствен план на комплекса предвижда изграждането на вел

обща градска концепция за този вид транспорт; 

територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени терени. Първичната

техническа благоустроеност /ВиК и Ел. мрежи/ е в лошо състояние; 

територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

126/555 

източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността и селскостопанската дейност 

-висока интензивност той се 

проявява в централната градска част, основно през работно време и делнични дни.  

Проведеното през 2002 г. проучване на почвите показва, че като цяло  замърсяването на почвите с 

ми, с изключение на данните от пробването взети от 

Западната промишлена зона, района на РИОКОЗ и Многопрофилна болница. Установените наднормени 

ци от стари замърсявания. Съществуват много 

Средната годишна стойност на отпадъците е около 410 kg/a на жител. Сметосъбирането се извършва 

1977 г. на депо в землището на с. Богдан. 

“Дъбовете” и  Лесопарк “Гаази баба”, централен градски парк. 

, както и за изграждане на районни 

паркове: “Хаджи Балар”, “Рилци”, “Добротица”, “Перлата”. На територията на община Добрич няма 

. Възприетото функционално зониране е с 

ясно обособени зони за обитаване, труд и отдих. Структурните единици с изявен потенциал или 

в територията има елементи от градско значение /автогара, пазар и хипермаркет/. 

добро състояние на жилищната среда по отношение на 

 

територията се характеризира с парцелно застрояване. Липсата на обществено 

еленяване се компенсира от богатото дворищно такова. С изключение на главните транспортни 

бул.”Хр.Ботев” и бул.”Добруджа”, останалата улична мрежа е в задоволително състояние. 

Същото може да се твърди и за елементите на общественото обслужване; 

в комплексът преобладава панелно застрояване /5-8 етажа/. В чертите на 

територията се намира и парк “Добротица”, за който има нова визия и проект за реконструкция. 

Част от територията на комплекса, тангирана от околовръстния път и този за Балчик е не застроена, 

което представлява потенциал от гледна точка на критериите за ИПГВР. Главните комуникационни 

оси на комплекса са в добро състояние за разлика от обслужващата улична мрежа. В 

незадоволително състояние са ВиК мрежите, които се нуждаят от реконструкция. Вътрешно 

кварталните пространства търпят развитие по отношение на насищане с детски и спортни 

площадки. Незадоволително развитие има и мрежата от обслужващи обекти. Действащият 

подробен устройствен план на комплекса предвижда изграждането на велоалея, като част от една 

територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване и липса на 

обществени пространства. Липсва благоустроена улична мрежа и озеленени терени. Първичната 

територия с комплексен начин на застрояване. Комплексът е подлежи на 

благоустрояване в рамките на „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град 
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Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран
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Добрич”. Незадоволително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план;

• ж.к. “Иглика” – територията се характеризира със смесен характер на застрояване 

в парцели и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

на зелените площи към комплексното застрояване.

• По отношение на зона”Център” със с

застрояване и квартали с “комплексен” начин на застрояване.  Тук са разположени основни  обекти 

на обществено обслужващи дейности от градско и областно ниво. Отличително за този район е, че 

към него спада ж.к.”Знаме на мира”. В тази зона са основните обществени  и публични 

пространства на градско ниво /в това число и “старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и 

с паметници на недвижимото културно наследство. По отношение на показателя 

“благоустроеност”, тази зона е най

осигуреност е добра, но проблем тук е липсата на комуникационни връзки “север 

недостатъчния брой паркоместа; 

• Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява

наситен с множество атракции, спортни и развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и 

добре подържано; 

• Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

за двете, отразяващи промените в тях през последните 20 години е сериозен проблем. Само за 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” 

има изготвен подробен устройствен план.

Жилищен сектор 

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

Най-старият сегмент от фонда е построен преди 1919 г. и представлява 0.3 % от общия брой на 

жилищата. Най-новите жилища с възраст под 30 години съставляват 45.

Най-интензивно строителство е осъществено в периода 1970 

жилищата.   

Централна зона: Това е най

Преобладаващата част от фонда е

съчетаване на обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. Острата 

потребност в зоната от паркиране/гариране.

Първа дъга (същинската част на компактния град)

жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», «Север 1», «Русия 3

обхвата на дъгата живеят 24600 обитатели в 11800 жилища. С изключение на югоизточната част на 

«Русия 1» (ж.к. «Югоизток»), за

квартална структура. Резервите за ново

структура е изключително удребнена. Озеленените пространства за широк обществен достъп са 

оскъдни. 

Втора дъга (жилищните комплекси): 

строителство (1960-90 г.). Обхваща кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към 

тази дъга принадлежат и двата необлагодетелствани квартала 

335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Има два ясно обособени сегмента на дъгата 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

лително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план;

територията се характеризира със смесен характер на застрояване 

и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

на зелените площи към комплексното застрояване. 

По отношение на зона”Център” със смесен характер на застрояване 

застрояване и квартали с “комплексен” начин на застрояване.  Тук са разположени основни  обекти 

на обществено обслужващи дейности от градско и областно ниво. Отличително за този район е, че 

да ж.к.”Знаме на мира”. В тази зона са основните обществени  и публични 

пространства на градско ниво /в това число и “старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и 

с паметници на недвижимото културно наследство. По отношение на показателя 

еност”, тази зона е най-добрата от всички градски структури. Транспортната 

осигуреност е добра, но проблем тук е липсата на комуникационни връзки “север 

недостатъчния брой паркоместа;  

Като важно публично пространство в рамките на града  се откроява  градския парк “Св. Георги” е 

наситен с множество атракции, спортни и развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и 

Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

ващи промените в тях през последните 20 години е сериозен проблем. Само за 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” 

има изготвен подробен устройствен план. 

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

старият сегмент от фонда е построен преди 1919 г. и представлява 0.3 % от общия брой на 

новите жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от общия брой към 2011 г. 

интензивно строителство е осъществено в периода 1970 - 79 г., когато са изградени 32.1 % от 

Това е най-развитият и с най-високи ценови нива пазар на недвижимости. 

Преобладаващата част от фонда е масивен, а застрояването е хетерогенно. Не липсва стихийно 

съчетаване на обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. Острата 

потребност в зоната от паркиране/гариране. 

Първа дъга (същинската част на компактния град): От запад на изток, тази територия включва 7 

жилищни квартала: «Запад», «Север 3», «Север 2», «Север 1», «Русия 3-4», «Русия 1» и «Русия 2». В 

обхвата на дъгата живеят 24600 обитатели в 11800 жилища. С изключение на югоизточната част на 

«Русия 1» (ж.к. «Югоизток»), застрояването е предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна 

Резервите за ново жилищно строителство са силно ограничени. 

структура е изключително удребнена. Озеленените пространства за широк обществен достъп са 

ра дъга (жилищните комплекси): Това е градската тъкан от периода на индустриализираното 

90 г.). Обхваща кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към 

тази дъга принадлежат и двата необлагодетелствани квартала – «Иглика» и «

335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Има два ясно обособени сегмента на дъгата 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

127/555 

лително е състоянието по отношение на транспортната и инженерни мрежи. 

Като негативен момент се отчита липсата на  актуален подробен устройствен план; 

територията се характеризира със смесен характер на застрояване – индивидуално 

и комплексно. Техническата инфраструктура в територията е обновена в последните 

години. Има какво да се желае по отношение на благоустройството на територията, включително и 

месен характер на застрояване - индивидуално парцелно 

застрояване и квартали с “комплексен” начин на застрояване.  Тук са разположени основни  обекти 

на обществено обслужващи дейности от градско и областно ниво. Отличително за този район е, че 

да ж.к.”Знаме на мира”. В тази зона са основните обществени  и публични 

пространства на градско ниво /в това число и “старата” и “нова” пешеходни зони /. Тя е наситена и 

с паметници на недвижимото културно наследство. По отношение на показателя 

добрата от всички градски структури. Транспортната 

осигуреност е добра, но проблем тук е липсата на комуникационни връзки “север – юг и 

градския парк “Св. Георги” е 

наситен с множество атракции, спортни и развлекателни кътове. Озеленяването в зоната е богато и 

Зоните за приложение на труд  в града са: ПЗ “Запад” и ПЗ “Север”.  Липсата на актуални планове 

ващи промените в тях през последните 20 години е сериозен проблем. Само за 

една атрактивна в инвестиционно отношение територия в зона “Запад” – “Бизнес зона Добрич” 

Жилищният фонд в гр. Добрич  към 01.02.2011 г. наброява 40 330 жилища, от които 7 767 необитаеми 

старият сегмент от фонда е построен преди 1919 г. и представлява 0.3 % от общия брой на 

6 % от общия брой към 2011 г. 

79 г., когато са изградени 32.1 % от 

високи ценови нива пазар на недвижимости. 

масивен, а застрояването е хетерогенно. Не липсва стихийно 

съчетаване на обитаването с бизнес функции, което го прави конфликтно и компромисно. Острата 

изток, тази територия включва 7 

4», «Русия 1» и «Русия 2». В 

обхвата на дъгата живеят 24600 обитатели в 11800 жилища. С изключение на югоизточната част на 

строяването е предимно малоетажно в индивидуални парцели и ясна 

жилищно строителство са силно ограничени. Имотната 

структура е изключително удребнена. Озеленените пространства за широк обществен достъп са 

Това е градската тъкан от периода на индустриализираното 

90 г.). Обхваща кварталите «Балик», «Строител», «Дружба» и «Добротица». Към 

«Иглика» и «Изгрев». На обща площ от 

335 ха са разположени  17800 жилища с 36000 обитатели. Има два ясно обособени сегмента на дъгата 
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– сравнително добър южен и лош северен (където са разположени и най

квартали на гр. Добрич – «Изгрев» (1497 обитат

Техническа инфраструктура 

Транспортно-комуникационна инфраструктура

Като цяло улиците в ЦГЧ са в по

Независимо от това обаче, на някои улици или техни участъци 

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки 

“Добруджа” северния тротоар между “

п.в. с “3-ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановяването на 

настилките в нея има най-висока степен на социално

обосновано. Зоната за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите 

с паркирането би допринесло най

• на север от бул. „Добруджа“;

• на юг от бул.“3-ти март“; 

• на изток от бул. „Добричка епопея“;

• на запад от бул. „Русия“. 

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

с много лошо състояние на уличните настилки и най

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

наложителна най-вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства поради 

това, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

населението. Конкретно това са най

Строител, ЖК Христо Ботев, ЖК Балик, ЖК Дружба 1 и 2.

Необходимо е също така да бъдат ремонтирани и уличните настилки 

особено лошо е състоянието на ул. „6

Към момента на анализа, стартира изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водния 

сектор в гр. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Важно о

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

изкопните работи. Поради тази особеност в резултат н

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълнение наличието на 

фуги между стара и нова настилка предполага възникването на 

транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

засегнати от проекта показа, че ще бъде засегната близо 50 km улична мрежа, попадаща в зо

предполагаем публичен и социален характер.
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сравнително добър южен и лош северен (където са разположени и най

«Изгрев» (1497 обитатели) и «Иглика» (1674 обитатели). 

 

комуникационна инфраструктура 

Като цяло улиците в ЦГЧ са в по-добро състояние, в сравнение с кварталите от периферията. 

Независимо от това обаче, на някои улици или техни участъци настилката е компрометирана и се 

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки 

“Добруджа” северния тротоар между “Добричка епопея” и “Цар Петър”; по “Добричка епопея” между 

ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановяването на 

висока степен на социално-икономическа ефективност за града и е 

обосновано. Зоната за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите 

с паркирането би допринесло най-много за подобряване на достъпността се огран

на север от бул. „Добруджа“; 

на изток от бул. „Добричка епопея“; 

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

ие на уличните настилки и най-много проблеми по отношение на степен на 

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства поради 

ова, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

населението. Конкретно това са най-гъсто налените и квартали на града а именно: кв. Изгрев, кв. 

Строител, ЖК Христо Ботев, ЖК Балик, ЖК Дружба 1 и 2. 

а да бъдат ремонтирани и уличните настилки в индустриалните зони, като 

ено лошо е състоянието на ул. „6-ти септември“ в северната индустриална зона.

Към момента на анализа, стартира изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водния 

р. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Важно о

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

изкопните работи. Поради тази особеност в резултат на изпълнението на проекта се очаква в крайната 

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълнение наличието на 

ва настилка предполага възникването на деформации

експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

засегнати от проекта показа, че ще бъде засегната близо 50 km улична мрежа, попадаща в зо

предполагаем публичен и социален характер. 
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сравнително добър южен и лош северен (където са разположени и най-бедните и проблемни 

ели) и «Иглика» (1674 обитатели).  

добро състояние, в сравнение с кварталите от периферията. 

настилката е компрометирана и се 

нуждае от ремонт и подмяна, което се отнася преди всичко за улици от второстепенната мрежа. На 

някои важни улици няма или са в незадоволително състояние тротоарните настилки - например по 

Добричка епопея” и “Цар Петър”; по “Добричка епопея” между 

ти март” и жп гара Юг и по част от второстепенните улици. Като се има предвид, че именно в 

тази зона се предоставят услуги с публичен характер на гражданите, то възстановяването на 

икономическа ефективност за града и е 

обосновано. Зоната за намеса, в която реновирането на уличната мрежа и решаването на проблемите 

много за подобряване на достъпността се ограничава, както следва: 

Останалите квартали на града, където преобладават зоните със социален характер, се характеризират 

много проблеми по отношение на степен на 

изграденост и състояние на уличната инфраструктура. Намесата по отношение на тези зони е 

вече защото ще се постигне максимална ефективност на вложените средства поради 

ова, че ще бъде подобрено транспортното обслужване и мобилност на значителна част от 

гъсто налените и квартали на града а именно: кв. Изгрев, кв. 

в индустриалните зони, като 

ти септември“ в северната индустриална зона. 

Към момента на анализа, стартира изпълнението на "Интегриран проект за подобряване на водния 

р. Добрич", финансиран по Оперативна Програма „Регионално развитие". В него е включена 

реконструкция на общо 86 km водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни 

колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. Важно обстоятелство, 

оказващо директно влияние върху състоянието на улиците попадащи в обхвата на проекта е, че за 

допустими се считат разходите за възстановяване на настилката единствено в зоната, засегната от 

а изпълнението на проекта се очаква в крайната 

му фаза получаване на едно нехомогенно състояние на уличните настилки - комбинация на ивици от 

възстановено покритие със значително компрометирана останала площ. В допълнение наличието на 

деформации, слягане и влошаване 

експлоатационните характеристики на уличната мрежа. Прегледа на списъка, на улиците 

засегнати от проекта показа, че ще бъде засегната близо 50 km улична мрежа, попадаща в зоните с 
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Водопровод и канализация 

Населението на града е обхванато  и  на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. 

Разпределителната водопроводна мрежа  е силно амортизирана  и се нуждае от реконструкция, с 

загубите на вода са над 80 %. По линия на  Оперативна програма  по опазване на природната среда  ще 

се реконструират и изградят над 87 км  В и К мрежи  и съоръженията на градската пречиствателна 

станция за отпадъчни води.    

Степента на изграденост на канализ

Значителен брой улици  в  някой от кварталите 

канализация, като в последните години Община Добрич изгради и канализационна мрежа 

ЖК ”Изгрев”. Канализационната мрежа на града  страда от висока степен на инфилтрация, като 

течовете по водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това .  

Електроснабдяване 

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 110 кV от три подстанции, а 

на промишлени потребители функционира отделна подстанция. Дългогодишен и задълбочаващ се 

проблем е осигуряването на битовите товари 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV. 

Комуникационни мрежи - пощи, далекосъобщения, радио и телевизия

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. В града функционират четири мобилни 

мрежи - цифрови на "М-тел", "ГлоБул" и "Вива тел" и аналогова на "Мобиком". В Общината работи 

радио-телевизионна станция, а градът е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се 

осигуряват качествени телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

Газификационната мрежа  

Газификационната мрежа е в процес на постепенно разширяване. Изградена е 

газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в експлоатация 3 клона, обслужващи 

промишлени и комунални обекти. Газифицирани са много от детските градини и училищата.

Инвентаризация на актуални проекти

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

средства както от структурните фондове на ЕС така и от други донори. Текущите проекти на общината 

са: 

• Подобрена туристическа инфраструктура

• Корекция, укрепване и разширяване на коритото на река Добричка

• Организиране и промоциране

• Предоставяне на социални услуги по отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски 

грижи в среда, близка до семейната

• реконструкцията на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитацията на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води.

• построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две претоварни станции 

• Осигуряване на ефективно функциониране на областен информационен център, 

• Подобряване на трансграничната сухопътна инфраструктура в регион Добрич

• Мерки за координиране на услугите, свързани с трансграничния трафик 

координиране на обществения тра

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Населението на града е обхванато  и  на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. 

Разпределителната водопроводна мрежа  е силно амортизирана  и се нуждае от реконструкция, с 

убите на вода са над 80 %. По линия на  Оперативна програма  по опазване на природната среда  ще 

се реконструират и изградят над 87 км  В и К мрежи  и съоръженията на градската пречиствателна 

 

Степента на изграденост на канализацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението 

Значителен брой улици  в  някой от кварталите – ЖК ”Балик-Йовково” 

канализация, като в последните години Община Добрич изгради и канализационна мрежа 

в”. Канализационната мрежа на града  страда от висока степен на инфилтрация, като 

течовете по водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това .  

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 110 кV от три подстанции, а 

на промишлени потребители функционира отделна подстанция. Дългогодишен и задълбочаващ се 

проблем е осигуряването на битовите товари - поради недостатъчни преносни възможности на 

линиите и схемата на разпределителната мрежа 20 кV.  

пощи, далекосъобщения, радио и телевизия 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. В града функционират четири мобилни 

тел", "ГлоБул" и "Вива тел" и аналогова на "Мобиком". В Общината работи 

нна станция, а градът е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се 

осигуряват качествени телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина.

е в процес на постепенно разширяване. Изградена е 

газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в експлоатация 3 клона, обслужващи 

промишлени и комунални обекти. Газифицирани са много от детските градини и училищата.

уални проекти 

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

средства както от структурните фондове на ЕС така и от други донори. Текущите проекти на общината 

Подобрена туристическа инфраструктура 

репване и разширяване на коритото на река Добричка 

промоциране  на фестивал с традиционни културни прояви

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски 

грижи в среда, близка до семейната 

ята на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитацията на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води.

построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две претоварни станции 

ктивно функциониране на областен информационен център, 

Подобряване на трансграничната сухопътна инфраструктура в регион Добрич

Мерки за координиране на услугите, свързани с трансграничния трафик 

координиране на обществения транспорт 

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 

129/555 

Населението на града е обхванато  и  на 100 %  получава вода от водопреносната мрежа. 

Разпределителната водопроводна мрежа  е силно амортизирана  и се нуждае от реконструкция, с 

убите на вода са над 80 %. По линия на  Оперативна програма  по опазване на природната среда  ще 

се реконструират и изградят над 87 км  В и К мрежи  и съоръженията на градската пречиствателна 

ацията и около 85 %, а степента на обхвата на населението – 97%. 

Йовково” – юг, все още са без 

канализация, като в последните години Община Добрич изгради и канализационна мрежа – 2340 м в 

в”. Канализационната мрежа на града  страда от висока степен на инфилтрация, като 

течовете по водопроводната мрежа  се считат за  основна причина  за това .   

Община град Добрич се електроснабдява с напрежение 110 кV от три подстанции, а за нуждите само 

на промишлени потребители функционира отделна подстанция. Дългогодишен и задълбочаващ се 

поради недостатъчни преносни възможности на 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. В града функционират четири мобилни 

тел", "ГлоБул" и "Вива тел" и аналогова на "Мобиком". В Общината работи 

нна станция, а градът е свързан с оптичен кабел с Варна и Силистра, с което се 

осигуряват качествени телефонни, мобилни и интернет връзки със страната и чужбина. 

е в процес на постепенно разширяване. Изградена е Автоматична 

газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в експлоатация 3 клона, обслужващи 

промишлени и комунални обекти. Газифицирани са много от детските градини и училищата. 

В периода след 2007 г., община Добрич е една от активните български общини в усвояване на 

средства както от структурните фондове на ЕС така и от други донори. Текущите проекти на общината 

на фестивал с традиционни културни прояви 

Предоставяне на социални услуги по отглеждане и възпитание на деца лишени от родителски 

ята на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитацията на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води. 

построяването на регионално депо за неопасни отпадъци до с. Стожер и две претоварни станции  

ктивно функциониране на областен информационен център,  

Подобряване на трансграничната сухопътна инфраструктура в регион Добрич-Констанца 

Мерки за координиране на услугите, свързани с трансграничния трафик - пътните условия, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

предоставяне на БФП № BG161PO001/1.4-07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Операт

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ о

 
 

Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми

От действащите устройствени планове за гр. Добрич в ИПГВР следва да бъдат отчитани принципите, 

заложени в Устройствената концепция на одобрения през 1997 г. ОУП и предвижданията на от

ПУП-ове за структурните единици на града. ПУП нямат ПЗ Север и Запад, ж.к. 

кв. Север 3. 

Роля и въздействие на гр. Добрич в регионален аспект

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиция на опорен център от второ йер

(без това на столичния град), което балансира групата от опорни центрове от първо йерархично ниво 

(големите градове) в страната. В селищно

планиране, градът може да бъде разглеждан като балансьор 

националната йерархична система от градове 

от типа на Шумен, Сливен, Велико Търново. Позиционирането на града с добре развити функции в 

националната и регионалната селищна мрежа, като и силно изявената му организираща роля на 

опорен център в област Добрич и в Североизточния район за планиране са основанията той да 

изпълнява функции на център на агломерационен ареал. Община/град Добрич изпълнява и важната 

функция на двигател, стимулиращ развитието на областния социално

Превръщането на гр. Добрич в трансфериращ център на иновации, на подготвени кадри към 

останалите общини в областта е сериозен потенциал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целевият и проблемен анализ на

значението на града и отделните негови зони в рамките на агломерационния ареал. Анализът обхваща 

социално-икономически, екологични, политически, технологични фактори и законодателната уредба

влияещи върху средата. Като първа стъпка в разработването на бъдещия Интегриран план на гр. 

Добрич, анализът дава основание за формулиране на изводи относно наличието на територии в 

неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието или с н

решаването на чиито проблеми изисква интегриран подход. Постигнати са поставените цели: 

определи състоянието на градските територии, да се идентифицира потенциала за тяхното развитие и 

да определят такива, решаването на чиито п

за формиране на визия за градско развитие, за идентифициране на конкретни проектни идеи за 

преодоляване на несъответствията и изоставането на градските територии и подсистеми, включително 

възможности за публично-частно партньорство;да се идентифицират тесните места пред развитието 

на териториите, което би оказало положително въздействие върху целия агломерационен ареал;да се 

постигане на приемственост, съгласуваност и доразвиване на целите и задачите н

спрямо другите стратегически и планови документи и не на последно място да се очертаят условията, 

при които Интегрирания план следва да постигне максимална концентрация на ресурси и синергичен 

ефект.Основен метод в рамките на системния 

териториалния анализ за определянето на тенденции и състояния в развитието на градските зони. При 

териториалния анализ, идентифицираните състояния на отделните сектори на градското развитие бяха 

обвързани с конкретна зона или място на територията на гр. Добрич или неговата агломерация. 

Очертаните тенденции от другите използвани методи, чрез методите на сравнителния анализ бяха 

съпоставени и на тази чиято основа беше направен избора на зоните за 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран

07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми

От действащите устройствени планове за гр. Добрич в ИПГВР следва да бъдат отчитани принципите, 

заложени в Устройствената концепция на одобрения през 1997 г. ОУП и предвижданията на от

ове за структурните единици на града. ПУП нямат ПЗ Север и Запад, ж.к. 

Роля и въздействие на гр. Добрич в регионален аспект 

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиция на опорен център от второ йер

(без това на столичния град), което балансира групата от опорни центрове от първо йерархично ниво 

(големите градове) в страната. В селищно-урбанистичния модел на Североизточния район за 

планиране, градът може да бъде разглеждан като балансьор на най-големия град в района 

националната йерархична система от градове - селищни центрове,  гр. Добрич е съизмерим с градове 

от типа на Шумен, Сливен, Велико Търново. Позиционирането на града с добре развити функции в 

а селищна мрежа, като и силно изявената му организираща роля на 

опорен център в област Добрич и в Североизточния район за планиране са основанията той да 

изпълнява функции на център на агломерационен ареал. Община/град Добрич изпълнява и важната 

двигател, стимулиращ развитието на областния социално

Превръщането на гр. Добрич в трансфериращ център на иновации, на подготвени кадри към 

останалите общини в областта е сериозен потенциал. 

Целевият и проблемен анализ на настоящата ситуация разглежда територията на гр. Добрич, както и 

значението на града и отделните негови зони в рамките на агломерационния ареал. Анализът обхваща 

икономически, екологични, политически, технологични фактори и законодателната уредба

влияещи върху средата. Като първа стъпка в разработването на бъдещия Интегриран план на гр. 

Добрич, анализът дава основание за формулиране на изводи относно наличието на територии в 

неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието или с н

решаването на чиито проблеми изисква интегриран подход. Постигнати са поставените цели: 

определи състоянието на градските територии, да се идентифицира потенциала за тяхното развитие и 

да определят такива, решаването на чиито проблеми изисква интегриран подход; да се създаде базата 

за формиране на визия за градско развитие, за идентифициране на конкретни проектни идеи за 

преодоляване на несъответствията и изоставането на градските територии и подсистеми, включително 

частно партньорство;да се идентифицират тесните места пред развитието 

на териториите, което би оказало положително въздействие върху целия агломерационен ареал;да се 

постигане на приемственост, съгласуваност и доразвиване на целите и задачите н

спрямо другите стратегически и планови документи и не на последно място да се очертаят условията, 

при които Интегрирания план следва да постигне максимална концентрация на ресурси и синергичен 

Основен метод в рамките на системния подход, приложен при разработването на анализа беше 

териториалния анализ за определянето на тенденции и състояния в развитието на градските зони. При 

териториалния анализ, идентифицираните състояния на отделните сектори на градското развитие бяха 

с конкретна зона или място на територията на гр. Добрич или неговата агломерация. 

Очертаните тенденции от другите използвани методи, чрез методите на сравнителния анализ бяха 

съпоставени и на тази чиято основа беше направен избора на зоните за въздействие.
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Осигуреност на територията с действащи устройствени планове/схеми 

От действащите устройствени планове за гр. Добрич в ИПГВР следва да бъдат отчитани принципите, 

заложени в Устройствената концепция на одобрения през 1997 г. ОУП и предвижданията на отделните 

ове за структурните единици на града. ПУП нямат ПЗ Север и Запад, ж.к. Строител, ж.к. Дружба 3 и 

В националната селищна мрежа гр. Добрич е с позиция на опорен център от второ йерархично ниво 

(без това на столичния град), което балансира групата от опорни центрове от първо йерархично ниво 

урбанистичния модел на Североизточния район за 

големия град в района – Варна. В 

селищни центрове,  гр. Добрич е съизмерим с градове 

от типа на Шумен, Сливен, Велико Търново. Позиционирането на града с добре развити функции в 

а селищна мрежа, като и силно изявената му организираща роля на 

опорен център в област Добрич и в Североизточния район за планиране са основанията той да 

изпълнява функции на център на агломерационен ареал. Община/град Добрич изпълнява и важната 

двигател, стимулиращ развитието на областния социално-икономически комплекс. 

Превръщането на гр. Добрич в трансфериращ център на иновации, на подготвени кадри към 

настоящата ситуация разглежда територията на гр. Добрич, както и 

значението на града и отделните негови зони в рамките на агломерационния ареал. Анализът обхваща 

икономически, екологични, политически, технологични фактори и законодателната уредба, 

влияещи върху средата. Като първа стъпка в разработването на бъдещия Интегриран план на гр. 

Добрич, анализът дава основание за формулиране на изводи относно наличието на територии в 

неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието или с нереализиран потенциал, 

решаването на чиито проблеми изисква интегриран подход. Постигнати са поставените цели: да се 

определи състоянието на градските територии, да се идентифицира потенциала за тяхното развитие и 

роблеми изисква интегриран подход; да се създаде базата 

за формиране на визия за градско развитие, за идентифициране на конкретни проектни идеи за 

преодоляване на несъответствията и изоставането на градските територии и подсистеми, включително 

частно партньорство;да се идентифицират тесните места пред развитието 

на териториите, което би оказало положително въздействие върху целия агломерационен ареал;да се 

постигане на приемственост, съгласуваност и доразвиване на целите и задачите на Интегрирания план 

спрямо другите стратегически и планови документи и не на последно място да се очертаят условията, 

при които Интегрирания план следва да постигне максимална концентрация на ресурси и синергичен 

подход, приложен при разработването на анализа беше 

териториалния анализ за определянето на тенденции и състояния в развитието на градските зони. При 

териториалния анализ, идентифицираните състояния на отделните сектори на градското развитие бяха 

с конкретна зона или място на територията на гр. Добрич или неговата агломерация. 

Очертаните тенденции от другите използвани методи, чрез методите на сравнителния анализ бяха 

въздействие. 
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3. ИЗВОДИ ОТНОСНО НАЛИЧ

СЪСТОЯНИЕ, С НЕГАТИВ

ПОТЕНЦИАЛ, РЕШАВАНЕТ

Съгласно “Методическите насоки за 

градско възстановяване и развитие

представляват обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни 

характеристики и състояние на физическата среда, характер на сградните фондове и структура на 

населението. Зоните за въздействие се определят в границите на структурно обособени части от 

градската територия (структурни единици). Конкретният им териториален обхват се съобр

разполагаемите финансови, времеви, технологични и кадрови ресурси и потенциални партньорства, 

достатъчни за реализация на предвидените инвестиционни проекти. Зоната за въздействие може да 

обхваща няколко териториално и функционално свързани „стру

сходни характеристики. Зоните за въздействие са три вида:

1. Зони с преобладаващ социален характер

функции, с концентрация на социално

инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло;

2. Зони с потенциал за икономическо развитие

предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и 

състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за 

развитие на съществуващите и на нови икономически дейности;

3. Зони на публични функции с висока обществена значимост

зони и други зони с налична или въ

обществена значимост, с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, 

както и наличие на сгради -

В разработката по-долу, подробно са описани критер

въздействие, като техният брой за 

3.1. Определяне на структурни териториални единици със сходни характеристики

Първоначално град Добрич беше разделен на структурни единици, по функционално 

сходни характеристики на територията и  физическата среда , като бе отчетена и добилата 

гражданственост на тези зони по отношение на наименование и граници по устройствени планове. В 

резултат на това деление в територия на града / строителн

единици, както следва: 01 ПЗ"Север" , 02 р

"Русия 3,4", 06 ж.к "Иглика", 07 ж.к."Строител", 08 р

"Многофункционална зона", 12 ж.к "Добротица", 13 градски парк "Св.Георги", 14 р

"Русия 1", 16 зона "Център", 17 р
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ИЗВОДИ ОТНОСНО НАЛИЧИЕТО НА ГРАДСКИ ТЕРИТОРИИ В НЕУДОВЛЕТВОР

СЪСТОЯНИЕ, С НЕГАТИВНИ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО И/ИЛИ С НЕРЕАЛ

ПОТЕНЦИАЛ, РЕШАВАНЕТО НА ЧИИТО ПРОБЛЕМИ ИЗИСКВА ИНТЕГРИРАН П

Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие” /за краткост “Методически насоки…”/, зоните за въздействие 

представляват обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни 

състояние на физическата среда, характер на сградните фондове и структура на 

. Зоните за въздействие се определят в границите на структурно обособени части от 

градската територия (структурни единици). Конкретният им териториален обхват се съобр

разполагаемите финансови, времеви, технологични и кадрови ресурси и потенциални партньорства, 

достатъчни за реализация на предвидените инвестиционни проекти. Зоната за въздействие може да 

обхваща няколко териториално и функционално свързани „структурни единици" (квартали), със 

сходни характеристики. Зоните за въздействие са три вида: 

Зони с преобладаващ социален характер - градски територии с преобладаващи жилищни 

функции, с концентрация на социално-икономически проблеми и лошо състояние на технич

инфраструктура, сградния фонд и жилищната среда като цяло; 

Зони с потенциал за икономическо развитие - градски територии с преобладаващо 

предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и 

та инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за 

развитие на съществуващите и на нови икономически дейности; 

Зони на публични функции с висока обществена значимост - централни градски части, пешеходни 

зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока 

обществена значимост, с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, 

- недвижими културни ценности. 

подробно са описани критериите за оценка и избор на зоните за 

ят брой за града се ограничава до три. 

Определяне на структурни териториални единици със сходни характеристики

Първоначално град Добрич беше разделен на структурни единици, по функционално 

сходни характеристики на територията и  физическата среда , като бе отчетена и добилата 

гражданственост на тези зони по отношение на наименование и граници по устройствени планове. В 

резултат на това деление в територия на града / строителни граници/ се обособяват 19  структурни 

единици, както следва: 01 ПЗ"Север" , 02 р-н "Север 2", 03 район "Север 3", 04 район "Север 1", 05 р

"Русия 3,4", 06 ж.к "Иглика", 07 ж.к."Строител", 08 р-н "Изгрев", 09 ж.к "Балик", 10 ж.к."Дружба" , 11 

ционална зона", 12 ж.к "Добротица", 13 градски парк "Св.Георги", 14 р

"Русия 1", 16 зона "Център", 17 р-н "Запад" и 18 ПЗ"Запад", 19 кв. „Рилци". 
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ТОРИИ В НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛНО 

ТИЕТО И/ИЛИ С НЕРЕАЛИЗИРАН 

ИЗИСКВА ИНТЕГРИРАН ПОДХОД. 

разработване и прилагане на интегрирани планове за 

” /за краткост “Методически насоки…”/, зоните за въздействие 

представляват обособени градски територии с определено функционално предназначение, със сходни 

състояние на физическата среда, характер на сградните фондове и структура на 

. Зоните за въздействие се определят в границите на структурно обособени части от 

градската територия (структурни единици). Конкретният им териториален обхват се съобразява и с 

разполагаемите финансови, времеви, технологични и кадрови ресурси и потенциални партньорства, 

достатъчни за реализация на предвидените инвестиционни проекти. Зоната за въздействие може да 

ктурни единици" (квартали), със 

градски територии с преобладаващи жилищни 

икономически проблеми и лошо състояние на техническата 

градски територии с преобладаващо 

предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и 

та инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за 

централни градски части, пешеходни 

зможна концентрация на функции с публичен характер с висока 

обществена значимост, с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, 

иите за оценка и избор на зоните за 

Определяне на структурни териториални единици със сходни характеристики 

Първоначално град Добрич беше разделен на структурни единици, по функционално предназначение, 

сходни характеристики на територията и  физическата среда , като бе отчетена и добилата 

гражданственост на тези зони по отношение на наименование и граници по устройствени планове. В 

и граници/ се обособяват 19  структурни 

н "Север 2", 03 район "Север 3", 04 район "Север 1", 05 р-н 

н "Изгрев", 09 ж.к "Балик", 10 ж.к."Дружба" , 11 

ционална зона", 12 ж.к "Добротица", 13 градски парк "Св.Георги", 14 р-н "Русия 2", 15 р-н 
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Характеристиките на тези структурни единици, отнесени към основните функционални устройств

зони са дадени в следващата таблица:

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗОНИ 

ВИДОВЕ ЗОНИ

1 
ЗОНИ ЗА ОБИТАВАНЕ, В Т.Ч. РАЙОННИ 
ПАРКОВЕ 

2 ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ

3 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ЗОНИ -

4 ГРАДСКИ ПАРК "СВ.ГЕОРГИ

5 ПАРК "ИГЛИКА"- в проект 

6 МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА

В последствие тези структурни единици са

подреждане, при прилагане на възприетата критериална система в Методическите насоки

3.2. Първо ниво - Определяне на потенциални територии за градско възстановяване и 

развитие. 

На това ниво, така цитираните струк

допустимост за трите типа зони за въздействие/ съгласно Методическите насоки/. 

За оценката на  зоните  с преобладаващ

• първа група критерии – състояние на техническата инфраструктура и околната среда;

• втора група критерии– състояние в социално 

• трета група критерии – физически и икономически параметри на жилищния фонд.
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07/2010/020, се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи

при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.”

Характеристиките на тези структурни единици, отнесени към основните функционални устройств

зони са дадени в следващата таблица: 

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗОНИ - КОМПАКТЕН ГРАД 

ВИДОВЕ ЗОНИ 
ТЕРИТОРИЯ - 

ха 
НАСЕЛЕНИЕ 

бр.

ЗОНИ ЗА ОБИТАВАНЕ, В Т.Ч. РАЙОННИ 
650,20 63036

ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ 160,15 18925

- "СЕВЕР", "ЗАПАД" 537,49 832

ГРАДСКИ ПАРК "СВ.ГЕОРГИ 45,45 NA

 147,74 NA

МНОГОФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА 58,41 NA

вие тези структурни единици са подложени на две последователни нива на оценка и 

подреждане, при прилагане на възприетата критериална система в Методическите насоки

Определяне на потенциални територии за градско възстановяване и 

ираните структурни единици са оценени по формалните критерии за 

допустимост за трите типа зони за въздействие/ съгласно Методическите насоки/. 

преобладаващ социален характер /С/, критериите са групирани в три групи:

състояние на техническата инфраструктура и околната среда;

състояние в социално – икономическата област; 

физически и икономически параметри на жилищния фонд.

 
развитие на Добрич 

Този документ е създаден в рамките на Проект «Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич» финансиран по Договор за 

ивна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 

г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Добрич и 

тразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.” 
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Характеристиките на тези структурни единици, отнесени към основните функционални устройствени 

НАСЕЛЕНИЕ 
бр. 

ЖИЛИЩА 
бр. 

63036 29634 

18925 9452 

832 572 

NA NA 

NA NA 

NA NA 

подложени на две последователни нива на оценка и 

подреждане, при прилагане на възприетата критериална система в Методическите насоки 

Определяне на потенциални територии за градско възстановяване и 

оценени по формалните критерии за 

допустимост за трите типа зони за въздействие/ съгласно Методическите насоки/.  

/, критериите са групирани в три групи: 

състояние на техническата инфраструктура и околната среда; 

 

физически и икономически параметри на жилищния фонд. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
 

КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ЗОНИ СЪС СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР

1. „Зони с преобладаващ социален характер": С 

I група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и околната среда

1. Липсващи или лошо състояние на  техническата инфраструктура

2. Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ  

3. Неизградени, неблагоустроени, необзаведени градски пространства 

4. Среда с нарушени екологични параметри 

II група критерии: Социално-икономически 

1. Високо ниво на бедност и изолация   

2. Високо ниво на продължителна безработица  

3. Незадоволителни демографски показатели  

4. Ниско Ниво на икономически дейности  

5. Преобладаващата част от населението са етнически, малцинствени групи 

6. Нисък стандарт на образование, голям брой напускащи преждевременно у

7. Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд  

8. Високо ниво на престъпност и нарушения на реда  

III група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд

1. Жилищен фонд в сгради по индустриални технологии  

2. Други жилищни сгради построени преди повече от 20 г. 

3. Лошо състояние на сградния фонд 

4. Ниски цени на недвижимата собственост 
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група критерии: Състояние на техническата инфраструктура и околната среда                  

1. Липсващи или лошо състояние на  техническата инфраструктура 2 2 2 2 2 3 2 3 3

1 3 2 2 1 2 2 3 2

3. Неизградени, неблагоустроени, необзаведени градски пространства  3 3 2 2 3 3 2 3 3

2 2 2 2 2 2 2 3 2

         

2 2 2 2 3 1 1 2 2

2 2 2 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2 2 3 2 3 2

2 2 2 2 2 3 3 3 3

5. Преобладаващата част от населението са етнически, малцинствени групи  2 2 2 2 2 3 2 3 2

6. Нисък стандарт на образование, голям брой напускащи преждевременно у-ще 2 2 2 2 2 3 2 3 2

 1 2 2 3 3 3 3 3 2

1 2 2 2 2 3 3 3 3

III група критерии: Физически и икономически параметри на жилищния фонд          

3 1 1 1 1 3 3 1 3

1 2 3 3 2 1 1 1 1

3 2 2 2 3 3 2 3 3

3 2 2 2 3 3 2 3 2

 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

За оценката на зоните с потенциал за икономическо развитие /И/ 

• Концентрация на икономически дейности;

• Наличие на инвестиционен интерес;

• Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната;

• Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 
или реконструкция.; 

• Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и техническа 
инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната;

• Предвидени терени („на зелено" 
в действащите устройствени планове за икономически/бизнес функции за развитие на 
производства и предприятия;

• Среда с нарушени екологични параметри.

За оценката на зоните на публични

следните критерии: 

• Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции;

• Наличие на пешеходни и публични пространства с висока обществена значимост;

• Концентрация на обществено значимо културно историческо наследство, в това число публични 
пространства, ансамбли, сгради и места;

• Наличие на характерна градска среда (сгради, пространства, елементи), определящи образа на 
града за граждани и посетители;

• Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, 
тротоарни и алейни настилки;

• Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и свързаната с 
тях инфраструктура; 

• състояние елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 
ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление);

• Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции;

• Ниска степен на енергийна ефективност на сгр

• Среда с нарушени екологични параметри
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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потенциал за икономическо развитие /И/ - са приложени

Концентрация на икономически дейности; 

Наличие на инвестиционен интерес; 

Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната;

Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и техническа 
инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната; 

Предвидени терени („на зелено" - в смисъла на усвояването на нови терени за стопански дейности)
в действащите устройствени планове за икономически/бизнес функции за развитие на 
производства и предприятия; 

Среда с нарушени екологични параметри. 

публични функции с висока обществена значимост /О/ 

Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции;

Наличие на пешеходни и публични пространства с висока обществена значимост;

Концентрация на обществено значимо културно историческо наследство, в това число публични 
странства, ансамбли, сгради и места; 

Наличие на характерна градска среда (сгради, пространства, елементи), определящи образа на 
града за граждани и посетители; 

Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, 
оарни и алейни настилки; 

Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и свързаната с 

елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 
ползване, зони за отдих, улично и алейно осветление); 

Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции;

Ниска степен на енергийна ефективност на сградния фонд; 

Среда с нарушени екологични параметри 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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приложени следните критерии: 

Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната; 

Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, рехабилитация 

Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и техническа 

в смисъла на усвояването на нови терени за стопански дейности) 
в действащите устройствени планове за икономически/бизнес функции за развитие на 

функции с висока обществена значимост /О/ са приложени 

Преобладаваща част от сградния фонд са сгради с административни и обществени функции; 

Наличие на пешеходни и публични пространства с висока обществена значимост; 

Концентрация на обществено значимо културно историческо наследство, в това число публични 

Наличие на характерна градска среда (сгради, пространства, елементи), определящи образа на 

Липсващи или лошо състояние на съществуващи системи на техническата инфраструктура, улични, 

Липсващи или недостатъчно развити елементи на МОПТ (редовни маршрутни линии и свързаната с 

елементи на градската жизнена среда (озеленени площи за широко обществено 

Незадоволително състояние на сградния фонд с административни и обществени функции; 
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4. ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА 

Визия за развитието на града до 2020 г. отразява кратко и ясно представата на гражданите и 

институциите на Добрич за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 

отношения. Тя представя  действителните потребности на жителите на град

икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна 

в жизнената среда. Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие и по

където бъдещите интервенции ще донесат най

устойчиви ползи за обществото. 

визия на ОПР на Добрич. 

 
ВИЗИЯТА “ДОБРИЧ - 2020” Е:
„Добрич – преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на Добруджа; град 
с високо качество на жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и 
предприемчиви хора живеят свободно и пълноценно градят бъдещето за дец

4.1. Методи за формулиране на визията:

Приложен е комбиниран метод

• Експертно проучване, оценка и изводи от формулировките на визиите на широка рамка от 

стратегически и планови документи на:

− Европейско ниво - „ЕВРОПА 2020“ 

РАСТЕЖ („Да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща 

икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване“)

− Национално ниво - „БЪЛГАРИЯ 2020“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ДО 2020 („Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, 

осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 

личността, чрез интелигент

икономически растеж“)

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 

ефективно използващи своя потенциал за пости

нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство“)

− Регионално ниво – „РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 

ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007

проспериращ европейски регион, европейска врата на България към богато културно

историческо наследство, промишлен и аграрен център с висококвалифициран човешки 

ресурс, предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм. Постигане на

устойчиви темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

интелект, Черно море, Дунав, културно

екология.”); „АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011

европейски регион с висок и устойчив темп на развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

интелект, Черно море, богато културно

предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм“.) ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ 2005-
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РАЗВИТИЕТО НА ГРАДА ДО 2020 Г. 

Визия за развитието на града до 2020 г. отразява кратко и ясно представата на гражданите и 

институциите на Добрич за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 

отношения. Тя представя  действителните потребности на жителите на града за развитие на ключовите 

икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна 

в жизнената среда. Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, 

където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и 

устойчиви ползи за обществото. Визията е постижима и реалистична и надгражда действащата 

2020” Е: 
преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на Добруджа; град 

с високо качество на жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и 
предприемчиви хора живеят свободно и пълноценно градят бъдещето за дец

Методи за формулиране на визията: 

комбиниран метод, който обхваща: 

, оценка и изводи от формулировките на визиите на широка рамка от 

стратегически и планови документи на: 

„ЕВРОПА 2020“ - СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 

(„Да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща 

икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване“)

„БЪЛГАРИЯ 2020“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

(„Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, 

осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 

личността, чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран 

икономически растеж“); НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2022 („Българските райони – привлекателни за живеене, 

ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на 

нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство“)

„РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 

ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013“ (“Превръщане на Североизточ

проспериращ европейски регион, европейска врата на България към богато културно

историческо наследство, промишлен и аграрен център с висококвалифициран човешки 

ресурс, предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм. Постигане на

устойчиви темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

интелект, Черно море, Дунав, културно-историческо наследство, инфраструктура и 

; „АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 

ВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013“ („Североизточен район, проспериращ 

европейски регион с висок и устойчив темп на развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

интелект, Черно море, богато културно-историческо наследство, инфраструктура и екология, 

място за живот, инвестиции и туризъм“.) ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

- 2015 год. („Жителите на област Добрич желаят тя да се утвърди 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Визия за развитието на града до 2020 г. отразява кратко и ясно представата на гражданите и 

институциите на Добрич за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 

а за развитие на ключовите 

икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна 

в жизнената среда. Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план за 

този начин аргументира избора на зони за въздействие, 

голяма възвръщаемост на вложените средства и 

Визията е постижима и реалистична и надгражда действащата 

преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на Добруджа; град 
с високо качество на жизнената среда, в който образовани, равнопоставени и 
предприемчиви хора живеят свободно и пълноценно градят бъдещето за децата си.“ 

, оценка и изводи от формулировките на визиите на широка рамка от 

ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 

(„Да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща 

икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване“);  

„БЪЛГАРИЯ 2020“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

(„Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, 

осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 

ен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран 

; НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 

привлекателни за живеене, 

гане на устойчив растеж, създаване на 

нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство“); 

„РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 

“Превръщане на Североизточния район за планиране в 

проспериращ европейски регион, европейска врата на България към богато културно-

историческо наследство, промишлен и аграрен център с висококвалифициран човешки 

ресурс, предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм. Постигане на високи и 

устойчиви темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

историческо наследство, инфраструктура и 

; „АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА 

2013“ („Североизточен район, проспериращ 

европейски регион с висок и устойчив темп на развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, 

историческо наследство, инфраструктура и екология, 

място за живот, инвестиции и туризъм“.) ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА 

(„Жителите на област Добрич желаят тя да се утвърди 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

като привлекателно място за живот, труд и отдих, чрез развиването на многообразни и 

модерни форми на туризъм, екологосъобразно интензивно селско стопанство и 

осигуряването на качествени обществени услуги, като използват в най

достиженията на развитите икономически и демократични страни“.)

− Местно ниво – „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2011“ и ПЛАН „ДОБРИЧ 2020“ имат еднаква визия. 

икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, 

работи и живее пълноценно.“)

• Структуриран процес на комуника

общност и всички останали заинтересовани страни:

− Проведени са поредица от работни срещи и Обществени форуми

втори, точка 10 на плана.

• Осигуряване на приемственост

установените традиции. 

4.2. Подход за формулиране на визията:

• Осъществяване на експертен анализ, оценка и изводи от формулировките на визиите 

стратегически и планови документи на европейско, национално, регионално и м

• Запознаване на екипите на възложителя и изпълнителя, както и на заинтересованите страни с 

действащите визии и експертния анализ на всички нива;

• Обсъждане на предложения за формулиране на визия за ИПГВР на Добрич по време на работните 

срещи дискусии със заинтересованите страни и представителите на добричката общественост от 2 

до 10 юли в Добрич; 

• Представяне на работно предложение на формулировка на 

дискусия по него в рамките на Обществен форум на 18 юли 2012;

• Отразяване на направените препоръки и предложения и представяне на окончателната ВИЗИЯ НА 

ИПВГР НА ДОБРИЧ за приемане от Сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 18 

септември в Добрич. 

 

Очакван резултат: 

Реалистична и постижима ВИЗИЯ за развитиет

добричката общественост и очертаваща стратегическите цели и приоритети на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие. Приетата визия ще очертае най

която ще се насочат усилията за развитието

зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най

вложените средства и устойчиви ползи за обществото.

 

При формулиране на визията на ИПГВР 

отчита някои принципни изисквания, които са заложени както в Методическите насоки за 

разработване на Интегрираните планове, така и в новите европейски и национални стратегически 

документи (някои още в проект) за следващия 

залага като един от основните подходи на целите за постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж за Европа.
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

като привлекателно място за живот, труд и отдих, чрез развиването на многообразни и 

а туризъм, екологосъобразно интензивно селско стопанство и 

осигуряването на качествени обществени услуги, като използват в най

достиженията на развитите икономически и демократични страни“.)

„ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2005 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2011“ и ПЛАН „ДОБРИЧ 2020“ имат еднаква визия. 

икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, 

работи и живее пълноценно.“);  

процес на комуникация и обсъждане на предложения

останали заинтересовани страни: 

Проведени са поредица от работни срещи и Обществени форуми, описани подробно в Раздел 

втори, точка 10 на плана. 

Осигуряване на приемственост с действащата визия за развитие на града, историята и 

Подход за формулиране на визията: 

Осъществяване на експертен анализ, оценка и изводи от формулировките на визиите 

стратегически и планови документи на европейско, национално, регионално и м

Запознаване на екипите на възложителя и изпълнителя, както и на заинтересованите страни с 

действащите визии и експертния анализ на всички нива; 

Обсъждане на предложения за формулиране на визия за ИПГВР на Добрич по време на работните 

дискусии със заинтересованите страни и представителите на добричката общественост от 2 

Представяне на работно предложение на формулировка на ВИЗИЯ НА ИПВГР НА ДОБРИЧ

дискусия по него в рамките на Обществен форум на 18 юли 2012; 

Отразяване на направените препоръки и предложения и представяне на окончателната ВИЗИЯ НА 

ИПВГР НА ДОБРИЧ за приемане от Сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 18 

Реалистична и постижима ВИЗИЯ за развитието на Добрич, отразяваща желанията на 

добричката общественост и очертаваща стратегическите цели и приоритети на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие. Приетата визия ще очертае най

която ще се насочат усилията за развитието на града и по този начин ще аргументира избора на 

зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на 

вложените средства и устойчиви ползи за обществото. 

При формулиране на визията на ИПГВР - Добрич, за развитие на града до 2020 г. разработващият екип 

отчита някои принципни изисквания, които са заложени както в Методическите насоки за 

разработване на Интегрираните планове, така и в новите европейски и национални стратегически 

документи (някои още в проект) за следващия програмен период. В тях  интегрирания подход се 

залага като един от основните подходи на целите за постигане на интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж за Европа. 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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като привлекателно място за живот, труд и отдих, чрез развиването на многообразни и 

а туризъм, екологосъобразно интензивно селско стопанство и 

осигуряването на качествени обществени услуги, като използват в най-голяма степен 

достиженията на развитите икономически и демократични страни“.) 

ГРАД ДОБРИЧ 2005 – 2013, 

АКТУАЛИЗАЦИЯ 2011“ и ПЛАН „ДОБРИЧ 2020“ имат еднаква визия. („Добрич – преуспяващ 

икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, 

 от Възложителя, местната 

, описани подробно в Раздел 

ата визия за развитие на града, историята и 

Осъществяване на експертен анализ, оценка и изводи от формулировките на визиите 

стратегически и планови документи на европейско, национално, регионално и местно ниво; 

Запознаване на екипите на възложителя и изпълнителя, както и на заинтересованите страни с 

Обсъждане на предложения за формулиране на визия за ИПГВР на Добрич по време на работните 

дискусии със заинтересованите страни и представителите на добричката общественост от 2 

ВИЗИЯ НА ИПВГР НА ДОБРИЧ и 

Отразяване на направените препоръки и предложения и представяне на окончателната ВИЗИЯ НА 

ИПВГР НА ДОБРИЧ за приемане от Сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 18 

о на Добрич, отразяваща желанията на 

добричката общественост и очертаваща стратегическите цели и приоритети на Интегрирания 

план за градско възстановяване и развитие. Приетата визия ще очертае най-широката рамка в 

на града и по този начин ще аргументира избора на 

голяма възвръщаемост на 

да до 2020 г. разработващият екип 

отчита някои принципни изисквания, които са заложени както в Методическите насоки за 

разработване на Интегрираните планове, така и в новите европейски и национални стратегически 

програмен период. В тях  интегрирания подход се 

залага като един от основните подходи на целите за постигане на интелигентен, устойчив и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Стратегическите и планови документи, които съдържат в себе си формулирани визии за развит

съответните териториални единици и селищни центрове по същество са с краткосрочен или 

средносрочен  характер (със 7 или 9 годишен срок на действие). Визията по същество е с по

дългосрочен характер, което по презумпция я превръща в по

плановите периоди за които се отнасят стратегическите и планови документи. От тази гледна точка 

може да се приеме, че визията за развитие на един регион, област, община, град съдържаща се в 

различните документи не е правилно да бъде с различни

формулирана и в нея да се открояват определени акценти, които са в корелация с целите на отделните 

документи. 

 

Изхождайки от така изразените принципни позиции за целите на ИПГВР на гр. Добрич, и от оценките 

на формулираните визии в действащите стратегически и планови документи, които касаят развитието 

на град/община Добрич,  се предлага да бъде ползвана формулираната визия, заложено в ОПР. 

Същата се “надгражда” с ново съдържание, произтичащо от приоритетите, целите на евро

националната регионална политика през следващия програмен период и съобразена с 

предназначението и целите на ИПГВР на гр. Добрич. При формулиране на визията за развитие на гр. 

Добрич до 2020 г. са отчетени и редица съображения (предложения) напр

работните срещи – дискусии със заинтересованите страни проведени през месец юли в Добрич.

4.3. Акценти от работните срещи 

през месец юли в Добрич:

• Добрич – столицата на житницата на България;

• Добрич – образователен и културен център; 

• Добрич – красивата спалня на Варна;

• Добрич – градът на младите и предприемчиви хора;

• Добрич – панаирният град в центъра на Златна Добруджа;

• Добрич – зеленият град на новите технологии.

 

Като основа на визията за развитие на гр. Добрич до 2020 г. се приема формулировката, съдържаща се 

в действащия ОПР на община Добрич

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

пълноценно.“  

 

Нови акценти на визията “Добрич 

• Подобрени качества на физическата среда в части от територията на гр. Добрич, които не отговарят 

на общоприетите критерии;

• Създаване на духовна градска среда, приобщаваща различните групи от

ценности; 

• Създаване на благоприятна комплексна среда за задържане на младите и за стимулиране на 

предприемаческия дух; 

• Стимулиране на процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството, на опазването на 

околната среда и др.,свързани с бъдещето на града 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Стратегическите и планови документи, които съдържат в себе си формулирани визии за развит

съответните териториални единици и селищни центрове по същество са с краткосрочен или 

средносрочен  характер (със 7 или 9 годишен срок на действие). Визията по същество е с по

дългосрочен характер, което по презумпция я превръща в по-устойчив елемент

плановите периоди за които се отнасят стратегическите и планови документи. От тази гледна точка 

може да се приеме, че визията за развитие на един регион, област, община, град съдържаща се в 

различните документи не е правилно да бъде с различни формулировки. Тя следва да е общо 

формулирана и в нея да се открояват определени акценти, които са в корелация с целите на отделните 

Изхождайки от така изразените принципни позиции за целите на ИПГВР на гр. Добрич, и от оценките 

те визии в действащите стратегически и планови документи, които касаят развитието 

на град/община Добрич,  се предлага да бъде ползвана формулираната визия, заложено в ОПР. 

Същата се “надгражда” с ново съдържание, произтичащо от приоритетите, целите на евро

националната регионална политика през следващия програмен период и съобразена с 

предназначението и целите на ИПГВР на гр. Добрич. При формулиране на визията за развитие на гр. 

Добрич до 2020 г. са отчетени и редица съображения (предложения) напр

дискусии със заинтересованите страни проведени през месец юли в Добрич.

Акценти от работните срещи – дискусии със заинтересованите страни проведени 

през месец юли в Добрич: 

столицата на житницата на България; 

образователен и културен център;  

красивата спалня на Варна; 

градът на младите и предприемчиви хора; 

панаирният град в центъра на Златна Добруджа; 

зеленият град на новите технологии. 

звитие на гр. Добрич до 2020 г. се приема формулировката, съдържаща се 

в действащия ОПР на община Добрич-град, а именно: „Добрич – преуспяващ икономически, 

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

Нови акценти на визията “Добрич – 2020”, свързани с ИПГВР са:  

Подобрени качества на физическата среда в части от територията на гр. Добрич, които не отговарят 

на общоприетите критерии; 

Създаване на духовна градска среда, приобщаваща различните групи от

Създаване на благоприятна комплексна среда за задържане на младите и за стимулиране на 

Стимулиране на процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството, на опазването на 

ързани с бъдещето на града  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Стратегическите и планови документи, които съдържат в себе си формулирани визии за развитие на 

съответните териториални единици и селищни центрове по същество са с краткосрочен или 

средносрочен  характер (със 7 или 9 годишен срок на действие). Визията по същество е с по-

устойчив елемент, надхвърлящ 

плановите периоди за които се отнасят стратегическите и планови документи. От тази гледна точка 

може да се приеме, че визията за развитие на един регион, област, община, град съдържаща се в 

формулировки. Тя следва да е общо 

формулирана и в нея да се открояват определени акценти, които са в корелация с целите на отделните 

Изхождайки от така изразените принципни позиции за целите на ИПГВР на гр. Добрич, и от оценките 

те визии в действащите стратегически и планови документи, които касаят развитието 

на град/община Добрич,  се предлага да бъде ползвана формулираната визия, заложено в ОПР. 

Същата се “надгражда” с ново съдържание, произтичащо от приоритетите, целите на европейската и 

националната регионална политика през следващия програмен период и съобразена с 

предназначението и целите на ИПГВР на гр. Добрич. При формулиране на визията за развитие на гр. 

Добрич до 2020 г. са отчетени и редица съображения (предложения) направени по време на  

дискусии със заинтересованите страни проведени през месец юли в Добрич. 

дискусии със заинтересованите страни проведени 

звитие на гр. Добрич до 2020 г. се приема формулировката, съдържаща се 

преуспяващ икономически, 

търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее 

Подобрени качества на физическата среда в части от територията на гр. Добрич, които не отговарят 

Създаване на духовна градска среда, приобщаваща различните групи от населението към общи 

Създаване на благоприятна комплексна среда за задържане на младите и за стимулиране на 

Стимулиране на процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството, на опазването на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5. ИЗБРАНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ

След оценяването на отделните структурни единици на първо ниво, същите бяха подложени на 

допълнителна експертна оценка по критерии, отчитащи бъдещия социален и икономически ефект от 

въздействието, възможностите за получаване на синергичен ефект. Допълнително бяха отчетени и 

други действия в границите им, осъществявани по европейски програми. Така са определени трите 

вида зони /С, О и И /, преминали този етап на селекция, в последствие групирани в по

териториални структури - зони за приоритетна намеса, въз основа на компактност на територията, 

засегнато население и възможност за интеграция на политики и планови инструменти.

5.1. Зона с преобладаващ социален характер

За зоните с преобладаващ социален

Методическите насоки/. 

  
ЛЕГИТИМНИ ЗА ИЗБОР

8 кв."ИЗГРЕВ" 

6 ж.к."ИГЛИКА" 

9 ж.к."БАЛИК" 

14 РУСИЯ 2 

7 ж.к."СТРОИТЕЛ" 

10 ж.к."ДРУЖБА" 

5 РУСИЯ 3-4 

2 СЕВЕР 3 

3 СЕВЕР 2 

4 СЕВЕР 1 

12 ж.к."ДОБРОТИЦА" 

15 РУСИЯ 1 

16 ЦЕНТЪР  

17 ЗАПАД 

19 кв."РИЛЦИ" 

 

Като краен резултат от оценките се формира зоната  

влизат: ж.к.“Балик”, “Изгрев”, ж.к.”Строител”, ж.к.”Иглика”,  “Русия 2” и  ж.к. „Дружба”.  Зоната за 

въздействие е с площ 268,7 ха. и  граници

• изток –  Околовръстен път/до изхода за Балчик/ по бул.Добруджа” и ул.”Стефан Стамболов” до 
СОУ „Дора Габе”; 

• запад – ул. „Ген. Попов”, ул.”Никола Петков” до южна граница на район Русия 3
бул.”25-ти септември” и ул.”Батовска”;

• север – парк “Иглика”; 

• юг – по ул.”Никола Петков” и южна регулационна граница на  СОУ „Дора Габе”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

И ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

След оценяването на отделните структурни единици на първо ниво, същите бяха подложени на 

допълнителна експертна оценка по критерии, отчитащи бъдещия социален и икономически ефект от 

възможностите за получаване на синергичен ефект. Допълнително бяха отчетени и 

други действия в границите им, осъществявани по европейски програми. Така са определени трите 

/, преминали този етап на селекция, в последствие групирани в по

зони за приоритетна намеса, въз основа на компактност на територията, 

засегнато население и възможност за интеграция на политики и планови инструменти.

Зона с преобладаващ социален характер 

преобладаващ социален характер /С/ се получи следното подреждане, / в съответствие с 

ЛЕГИТИМНИ ЗА ИЗБОР 
 ОЦЕНКИ 

I ГРУПА II ГРУПА 

4 6 

2 6 

2 2 

2 3 

1 3 

1 2 

1 2 

2 0 

0 0 

0 1 

 0 0 

0 0 

  

3 0 

0 1 

Като краен резултат от оценките се формира зоната  с преобладаващ социален характер

влизат: ж.к.“Балик”, “Изгрев”, ж.к.”Строител”, ж.к.”Иглика”,  “Русия 2” и  ж.к. „Дружба”.  Зоната за 

въздействие е с площ 268,7 ха. и  граници: 

Околовръстен път/до изхода за Балчик/ по бул.Добруджа” и ул.”Стефан Стамболов” до 

ул. „Ген. Попов”, ул.”Никола Петков” до южна граница на район Русия 3
ти септември” и ул.”Батовска”; 

по ул.”Никола Петков” и южна регулационна граница на  СОУ „Дора Габе”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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След оценяването на отделните структурни единици на първо ниво, същите бяха подложени на 

допълнителна експертна оценка по критерии, отчитащи бъдещия социален и икономически ефект от 

възможностите за получаване на синергичен ефект. Допълнително бяха отчетени и 

други действия в границите им, осъществявани по европейски програми. Така са определени трите 

/, преминали този етап на селекция, в последствие групирани в по-големи 

зони за приоритетна намеса, въз основа на компактност на територията, 

засегнато население и възможност за интеграция на политики и планови инструменти. 

се получи следното подреждане, / в съответствие с 

ОЦЕНКИ - "3" 

III ГРУПА ОБЩО 

2 12 

3 11 

2 6 

1 6 

1 5 

2 5 

2 5 

0 2 

1 1 

1 2 

0 0 

1 1 

  

3 6 

0 1 

с преобладаващ социален характер, в която 

влизат: ж.к.“Балик”, “Изгрев”, ж.к.”Строител”, ж.к.”Иглика”,  “Русия 2” и  ж.к. „Дружба”.  Зоната за 

Околовръстен път/до изхода за Балчик/ по бул.Добруджа” и ул.”Стефан Стамболов” до 

ул. „Ген. Попов”, ул.”Никола Петков” до южна граница на район Русия 3-4 по бул.”Русия”, 

по ул.”Никола Петков” и южна регулационна граница на  СОУ „Дора Габе”; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.2. Зона с публични функции с висока обществена значимост

За зоната  с публични функции с висока обществена значимост / О/ 

разширен “Център” включваща о

Русия 1/в района на “пазара”, “автогара” , Кауфланд и др/.В южна посока към тази зона са приобщени 

градски парк “Св.Георги” и парк „Хан Аспарух”. 

областно и общоградско значение на общественото, делово обслужване и рекреация. Зоната за 

въздействие е с площ 246,68 ха. и  граници:

• изток – бул.”Русия” по ул.”Дунав”, ул.”Осъм”, ул.”Ген.Гурко”, ул.”Отец 
септември”, ул.”Батовска” и по южна граница на парк „Хан 

• запад  и юг– западна регулационна граница на парк „Св.Георги” по водно течение/ дере/, 
ж.к.”Знаме ма мира” по бул.”3
Добрич; 

• север – бул.”Добруджа” от ул. „Калиакра” до бул.”Русия”;
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Зона с публични функции с висока обществена значимост 

публични функции с висока обществена значимост / О/ еднозначно е определена зона 

разширен “Център” включваща освен същинския градски център, допълнително от изток 

Русия 1/в района на “пазара”, “автогара” , Кауфланд и др/.В южна посока към тази зона са приобщени 

градски парк “Св.Георги” и парк „Хан Аспарух”. Територията в този обхват е   наситена с об

областно и общоградско значение на общественото, делово обслужване и рекреация. Зоната за 

въздействие е с площ 246,68 ха. и  граници: 

бул.”Русия” по ул.”Дунав”, ул.”Осъм”, ул.”Ген.Гурко”, ул.”Отец 
ска” и по южна граница на парк „Хан Аспарух”; 

западна регулационна граница на парк „Св.Георги” по водно течение/ дере/, 
ж.к.”Знаме ма мира” по бул.”3-ти март”, бул.”Добричка епопея” заедно с района на ж.п. гара 

от ул. „Калиакра” до бул.”Русия”; 
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еднозначно е определена зона 

свен същинския градски център, допълнително от изток - част от р-н 

Русия 1/в района на “пазара”, “автогара” , Кауфланд и др/.В южна посока към тази зона са приобщени 

Територията в този обхват е   наситена с обекти  от 

областно и общоградско значение на общественото, делово обслужване и рекреация. Зоната за 

бул.”Русия” по ул.”Дунав”, ул.”Осъм”, ул.”Ген.Гурко”, ул.”Отец Паисий” , бул.”25-ти 

западна регулационна граница на парк „Св.Георги” по водно течение/ дере/, 
ти март”, бул.”Добричка епопея” заедно с района на ж.п. гара 
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5.3. Зона с потенциал за икономическо развитие

За избора на  зона с потенциал за икономическо развитие /И/, 

и ПЗ”Запад” бяха подложени на оценка  по задължителните критерии, посочени в Мето

насоки.  Резултатът от тази оценка е посочен в следващата таблица

2. „Зони с потенциал за икономическо развитие":

1. Концентрация на икономически дейности 

2. Наличие на инвестиционен интерес 

3. Наличие на свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната.

4. Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 
рехабилитация или реконструкция. 

5. Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и 
техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната 

6. Предвидени терени („на зелено" 
стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 
функции за развитие на производства и предприятия 

7. Среда с нарушени екологични 

1- критерият е покрит в най-ниска степен

2 - критерият е покрит в средна степен

3- критерият е покрит в най-висока степен

 
Забележка: Резултатите са средно пре
колектива. 
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Зона с потенциал за икономическо развитие 

потенциал за икономическо развитие /И/, първоначално двете зони 

и ПЗ”Запад” бяха подложени на оценка  по задължителните критерии, посочени в Мето

насоки.  Резултатът от тази оценка е посочен в следващата таблица: 

„Зони с потенциал за икономическо развитие": 

1. Концентрация на икономически дейности  

2. Наличие на инвестиционен интерес  

свободни (неусвоени или изоставени) терени в границите на зоната. 

4. Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 
рехабилитация или реконструкция.  

5. Необходимост от изграждане/доизграждане на довеждаща транспортна и 
техническа инфраструктура, осигуряване на достъп до зоната  

6. Предвидени терени („на зелено" - в смисъла на усвояването на нови терени за 
стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 
функции за развитие на производства и предприятия  

параметри 

ОБЩО

ниска степен 

критерият е покрит в средна степен 

висока степен 

Резултатите са средно претеглена величина на оценките, дадени от  експерти
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първоначално двете зони – ПЗ”Север” 

и ПЗ”Запад” бяха подложени на оценка  по задължителните критерии, посочени в Методическите 

СЕВЕР ЗАПАД 

3,00 1,33 

1,67 1,33 

 1,00 3,00 

4. Наличие на транспортна и техническа инфраструктура, нуждаеща се от обновяване, 

2,33 2,33 

1,33 1,67 

стопански дейности) в действащите устройствени планове за икономически/бизнес 
1,00 3,00 

2,33 1,33 

ОБЩО 12,66 13,99 

  

  

  

теглена величина на оценките, дадени от  експерти участващи в 
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От получените по-горе оценки, е видно, че двете зони имат сходна характеристика с изключение на 

наличието на свободни терени  за развитие  в тях / виж критерии 3 и 6/ за  ПЗ”Север” 

ПЗ”Запад” – 42 ха . При проведените об

терен в ПЗ”Запад” на този етап не е приоритет  за насърчаване  развитието й. Поради това и 

изразеното желание за ПЧП на Общината и бизнеса в  ПЗ”Север” 

потенциал за икономическо развитие. 

Зоната за въздействие е с площ 352,57 ха. и  граници:

• изток – ж.к.»Иглика», парк «Иглика» до бул.»25
Калъчлията»; 

• запад – граница на урбанизираната територия, по ж.п.линия и ул.»Калиакра»;

• север – Северна тангента на града;

• юг – ул.»Поп Богомил» , парк «Хаджи Баалар», по северна граница на ж.к «Север 2» и ж.к.»Север 
1» до бул.»Русия». 

5.4. Обобщени характеристики на предложението за зони за въздействие

Обобщените характеристики на това предложените зони за

ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

ЗОНА "С" - "СОЦИАЛНА" – ж.к.”Балик” + Изгрев + ж.к.”Иглика” + 

ж.к.”Строител” + ж.к”Дружба” + район„Русия 2”  

ЗОНА "О" - "ЦЕНТЪР" – ЦГЧ + част от р

“Св.Георги” + парк „Хан Аспарух”

ЗОНА "И" - "ИНДУСТРИАЛНА - 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

горе оценки, е видно, че двете зони имат сходна характеристика с изключение на 

наличието на свободни терени  за развитие  в тях / виж критерии 3 и 6/ за  ПЗ”Север” 

42 ха . При проведените обсъждания се  изказаха мнения, че наличието на  свободния 

терен в ПЗ”Запад” на този етап не е приоритет  за насърчаване  развитието й. Поради това и 

изразеното желание за ПЧП на Общината и бизнеса в  ПЗ”Север” - тя бе определена за зона с 

мическо развитие.  

Зоната за въздействие е с площ 352,57 ха. и  граници: 

ж.к.»Иглика», парк «Иглика» до бул.»25-ти септември» и ул.»Воевода Димитър 

граница на урбанизираната територия, по ж.п.линия и ул.»Калиакра»;

рна тангента на града; 

ул.»Поп Богомил» , парк «Хаджи Баалар», по северна граница на ж.к «Север 2» и ж.к.»Север 

Обобщени характеристики на предложението за зони за въздействие

Обобщените характеристики на това предложените зони за въздействие  са:

ХА 

ж.к.”Балик” + Изгрев + ж.к.”Иглика” + 

ж.к.”Строител” + ж.к”Дружба” + район„Русия 2”   
268,7 

ЦГЧ + част от р-н „Русия” 1 + парк 

парк „Хан Аспарух” 
246,68 

 ПЗ”Север" 352,57 
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горе оценки, е видно, че двете зони имат сходна характеристика с изключение на 

наличието на свободни терени  за развитие  в тях / виж критерии 3 и 6/ за  ПЗ”Север” – 2 ха., а в 

съждания се  изказаха мнения, че наличието на  свободния 

терен в ПЗ”Запад” на този етап не е приоритет  за насърчаване  развитието й. Поради това и 

тя бе определена за зона с 

ти септември» и ул.»Воевода Димитър 

граница на урбанизираната територия, по ж.п.линия и ул.»Калиакра»; 

ул.»Поп Богомил» , парк «Хаджи Баалар», по северна граница на ж.к «Север 2» и ж.к.»Север 

 

Обобщени характеристики на предложението за зони за въздействие 

въздействие  са: 

ЖИТЕЛИ ЖИЛИЩА 

32746 16515 

 20225 9952 

 NA NA 
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6. СТРАТЕГИЯ НА ПЛАНА – 

Стратегията на ИПГВР на гр. Добрич се базира на принципите на устойчивото развитие и 

възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през следващия седемгодишен планов 

период 2014-2020 г. Устойчивостта се осигурява с комплекс от приоритети, цели и

икономическата и социалната сфера; в опазването на околната среда, градската идентичност, 

архитектурата и културното наследство; в доброто управление на местно ниво и активното гражданско 

участие. Тези мерки са ориентирани към подобряване на състо

икономическото и пространственото развитие на функционалните системи, които характеризират 

жизнената среда на гражданите на Добрич: 

комуникации; инженерно-техническа инфр

 

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от приоритети, цели и мерки 

намират конкретно изражение в набор от проекти, предназначени да създадат реални условия за: 

• Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за повишаване на 

конкурентоспособността на градската икономика с концентрирано внимание към 

икономическо развитие; 

• Повишаване качеството на жизнената среда чрез обновяване и подо

жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените пространства, инженерната 

инфраструктура, зелените площи и местата за спорт и развлечения на територията на града и по

конкретно в зоната със социален характер и тази с прео

 

Широката рамка, характеризираща възприетия стратегически подход, се концентрира върху 

общоевропейските приоритети за икономически растеж. Този растеж се основава на знания, 

иновации, ефективно използване на ресурсите, високи 

които се допълват от прилагане на интегриран подход, поставяне на акцент върху резултатите и 

съобразяване с реалните възможности.

 

Съществен принос в разработването на Стратегическата част на 

дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се през м. юли 2012 г. 

обществен форум в гр. Добрич. Голяма част от формулировките на приоритетните области на 

въздействие и стратегическите цели произтичат от обсъжданията

администрация, представители на бизнеса, НПО, граждани и др.

 

Бъдещето на града се свързва с развитието на процеси за обогатяване на знанието и творчеството, 

внедряване на нови технологии и иновативни практики, опазване на околната 

наследство, социално сближаване, добро управление и гражданско участие. Акцентите на визията 

“Добрич – 2020”, свързани с ИПГВР са: 

• Високо качество на градската среда за обитаване, публична активност и отдих, включително  

придвижване (мобилност) и достъпност;

• Приобщаваща духовна среда, съхраняваща градската идентичност и специфика, обединяваща 

различните групи от населението към общи ценности;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РАЗДЕЛ II: 

ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ПЛАНА 

 ОБОСНОВКА НА ИЗБРАНАТА СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ

Стратегията на ИПГВР на гр. Добрич се базира на принципите на устойчивото развитие и 

възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през следващия седемгодишен планов 

2020 г. Устойчивостта се осигурява с комплекс от приоритети, цели и

икономическата и социалната сфера; в опазването на околната среда, градската идентичност, 

архитектурата и културното наследство; в доброто управление на местно ниво и активното гражданско 

участие. Тези мерки са ориентирани към подобряване на състоянието и тенденциите в социално

икономическото и пространственото развитие на функционалните системи, които характеризират 

жизнената среда на гражданите на Добрич: - обитаване; труд; отдих; зелена система; транспорт и 

техническа инфраструктура и др.  

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от приоритети, цели и мерки 

намират конкретно изражение в набор от проекти, предназначени да създадат реални условия за: 

Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за повишаване на 

конкурентоспособността на градската икономика с концентрирано внимание към 

 

Повишаване качеството на жизнената среда чрез обновяване и подобряване характеристиките на 

жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените пространства, инженерната 

инфраструктура, зелените площи и местата за спорт и развлечения на територията на града и по

зоната със социален характер и тази с преобладаващи обществени функции.

Широката рамка, характеризираща възприетия стратегически подход, се концентрира върху 

общоевропейските приоритети за икономически растеж. Този растеж се основава на знания, 

иновации, ефективно използване на ресурсите, високи равнища на заетост и социална справедливост, 

които се допълват от прилагане на интегриран подход, поставяне на акцент върху резултатите и 

съобразяване с реалните възможности. 

Съществен принос в разработването на Стратегическата част на ИПГВР имат проведен

дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се през м. юли 2012 г. 

обществен форум в гр. Добрич. Голяма част от формулировките на приоритетните области на 

въздействие и стратегическите цели произтичат от обсъжданията с експерти от общинска 

администрация, представители на бизнеса, НПО, граждани и др. 

Бъдещето на града се свързва с развитието на процеси за обогатяване на знанието и творчеството, 

внедряване на нови технологии и иновативни практики, опазване на околната 

наследство, социално сближаване, добро управление и гражданско участие. Акцентите на визията 

2020”, свързани с ИПГВР са:  

Високо качество на градската среда за обитаване, публична активност и отдих, включително  

(мобилност) и достъпност; 

Приобщаваща духовна среда, съхраняваща градската идентичност и специфика, обединяваща 

различните групи от населението към общи ценности; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ТА СТРАТЕГИЯ, ЦЕЛИ 

Стратегията на ИПГВР на гр. Добрич се базира на принципите на устойчивото развитие и 

възможностите за тяхното прилагане в развитието на града през следващия седемгодишен планов 

2020 г. Устойчивостта се осигурява с комплекс от приоритети, цели и мерки в 

икономическата и социалната сфера; в опазването на околната среда, градската идентичност, 

архитектурата и културното наследство; в доброто управление на местно ниво и активното гражданско 

янието и тенденциите в социално-

икономическото и пространственото развитие на функционалните системи, които характеризират 

обитаване; труд; отдих; зелена система; транспорт и 

Принципите на устойчивото развитие, които характеризират пакета от приоритети, цели и мерки 

намират конкретно изражение в набор от проекти, предназначени да създадат реални условия за:  

Икономически растеж, прилагане на иновационни подходи и инструменти за повишаване на 

конкурентоспособността на градската икономика с концентрирано внимание към зоната за 

бряване характеристиките на 

жилищния фонд, социалната инфраструктура, обществените пространства, инженерната 

инфраструктура, зелените площи и местата за спорт и развлечения на територията на града и по-

бладаващи обществени функции. 

Широката рамка, характеризираща възприетия стратегически подход, се концентрира върху 

общоевропейските приоритети за икономически растеж. Този растеж се основава на знания, 

равнища на заетост и социална справедливост, 

които се допълват от прилагане на интегриран подход, поставяне на акцент върху резултатите и 

имат проведените срещи и 

дискусии със заинтересованите страни и особено резултатите от състоялия се през м. юли 2012 г. 

обществен форум в гр. Добрич. Голяма част от формулировките на приоритетните области на 

с експерти от общинска 

Бъдещето на града се свързва с развитието на процеси за обогатяване на знанието и творчеството, 

внедряване на нови технологии и иновативни практики, опазване на околната среда и културното 

наследство, социално сближаване, добро управление и гражданско участие. Акцентите на визията 

Високо качество на градската среда за обитаване, публична активност и отдих, включително  

Приобщаваща духовна среда, съхраняваща градската идентичност и специфика, обединяваща 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Стимулираща предприемачеството среда, отворена към новите технологии, ефективното 

използване на ресурсите, идеите на младите и образовани хора.

6.1. Стратегически цели на ИПГВР на Добрич до 2020 г.

Стратегическите цели за постигане на визията на ИПВГР са реалистични. Те могат да бъдат 

осъществени в рамките на периода 2014 

ресурси и активно участие на общината в реализацията на Кохезионната политика на ЕС. За 

осигуряването на справедлива и точна оценка за степента на постигане на целите е предложен набор 

от количествено измерими индикатори, отнасящи 

реалистичните целеви, количествено измерими индикатори и съотнасянето им към конкретните 

мерки, ще бъде извършено при разработката на бюджета за изпълнение на ИПВГР за периода 2014

2020 г. и при определянето на отн

между отделните проекти.  

 

Стратегическите цели на ИПГВР са разположени в цялостната системата на сега действащи 

стратегически и планови документи на община Добрич (Общински план за развитие, С

2020, секторни общински стратегии и др.). В стратегическата част на ИПГВР на гр. Добрич те са 

доразвити, съобразно специфичното предназначение на този документ. Той се стреми да приложи 

принципите за  концентрация, ефективност и ефикасност 

прилагане на интегриран подход за подобряване на физическата и духовна среда в определени части 

от градската територия – наречени зони за целенасочено въздействие.

6.1.1. Стратегическа цел 1

икономически растеж с основни показатели по

Основните целеви стойности, заложени в Стратегията „Европа 2020” и възприети от българските 

стратегически и планови документи на национално и регионално ниво предпол

заетостта и инвестициите в научнато

„възстановяване на градската икономика” да бъде съобразено със специфичните местни условия, като 

икономическият напредък не е силно обвързан с

на икономика на знанието, творчеството, отличното качество и новаторството. Повишаването на 

конкурентоспособността е свързано с разнообразяване на  местния производствен спектър, 

оптимизиране на пазара на труда и осигуряване на висококвалифициран.

6.1.2. Стратегическа цел 2:

развитие и предоставяне на ефикасни публични услуги:

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване предпо

предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната инфраструктура, стимулиране на 

енергийната ефективност, подобряване  на  управлението  на  целия воден цикъл, отпадъците и др., 

насърчаване на добива и ползването на енергията от възобно

на изоставени, запустели  или неизползвани земи и градски територии, опазване на  природните 

ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени пространства, „повторно озеленяване”, 

защита от природните бедствия 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Стимулираща предприемачеството среда, отворена към новите технологии, ефективното 

на ресурсите, идеите на младите и образовани хора. 

Стратегически цели на ИПГВР на Добрич до 2020 г. 

Стратегическите цели за постигане на визията на ИПВГР са реалистични. Те могат да бъдат 

осъществени в рамките на периода 2014 – 2020 г. чрез използване предимно на наличните местни 

ресурси и активно участие на общината в реализацията на Кохезионната политика на ЕС. За 

осигуряването на справедлива и точна оценка за степента на постигане на целите е предложен набор 

от количествено измерими индикатори, отнасящи се за всяка една от тях. Прецизирането на 

реалистичните целеви, количествено измерими индикатори и съотнасянето им към конкретните 

мерки, ще бъде извършено при разработката на бюджета за изпълнение на ИПВГР за периода 2014

2020 г. и при определянето на относителната тежест (приоритетност за реализиране на инвестиции) 

Стратегическите цели на ИПГВР са разположени в цялостната системата на сега действащи 

стратегически и планови документи на община Добрич (Общински план за развитие, С

2020, секторни общински стратегии и др.). В стратегическата част на ИПГВР на гр. Добрич те са 

доразвити, съобразно специфичното предназначение на този документ. Той се стреми да приложи 

принципите за  концентрация, ефективност и ефикасност на новата Кохезионна политика чрез 

прилагане на интегриран подход за подобряване на физическата и духовна среда в определени части 

наречени зони за целенасочено въздействие. 

Стратегическа цел 1: Оптимизиране на градския потенциал з

икономически растеж с основни показатели по-високи от средните за страната.

Основните целеви стойности, заложени в Стратегията „Европа 2020” и възприети от българските 

стратегически и планови документи на национално и регионално ниво предпол

заетостта и инвестициите в научнато-изследователската и развойна дейност. Предвижда се общото 

„възстановяване на градската икономика” да бъде съобразено със специфичните местни условия, като 

икономическият напредък не е силно обвързан с потребление на ресурси, а преди всичко, с развитие 

на икономика на знанието, творчеството, отличното качество и новаторството. Повишаването на 

конкурентоспособността е свързано с разнообразяване на  местния производствен спектър, 

труда и осигуряване на висококвалифициран. 

Стратегическа цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и 

развитие и предоставяне на ефикасни публични услуги: 

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване предпо

предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната инфраструктура, стимулиране на 

енергийната ефективност, подобряване  на  управлението  на  целия воден цикъл, отпадъците и др., 

насърчаване на добива и ползването на енергията от възобновяеми източници; повторно  използване  

на изоставени, запустели  или неизползвани земи и градски територии, опазване на  природните 

ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени пространства, „повторно озеленяване”, 

защита от природните бедствия и др.    

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Стимулираща предприемачеството среда, отворена към новите технологии, ефективното 

Стратегическите цели за постигане на визията на ИПВГР са реалистични. Те могат да бъдат 

имно на наличните местни 

ресурси и активно участие на общината в реализацията на Кохезионната политика на ЕС. За 

осигуряването на справедлива и точна оценка за степента на постигане на целите е предложен набор 

се за всяка една от тях. Прецизирането на 

реалистичните целеви, количествено измерими индикатори и съотнасянето им към конкретните 

мерки, ще бъде извършено при разработката на бюджета за изпълнение на ИПВГР за периода 2014-

осителната тежест (приоритетност за реализиране на инвестиции) 

Стратегическите цели на ИПГВР са разположени в цялостната системата на сега действащи 

стратегически и планови документи на община Добрич (Общински план за развитие, Стратегия Добрич 

2020, секторни общински стратегии и др.). В стратегическата част на ИПГВР на гр. Добрич те са 

доразвити, съобразно специфичното предназначение на този документ. Той се стреми да приложи 

на новата Кохезионна политика чрез 

прилагане на интегриран подход за подобряване на физическата и духовна среда в определени части 

: Оптимизиране на градския потенциал за постигане на 

високи от средните за страната. 

Основните целеви стойности, заложени в Стратегията „Европа 2020” и възприети от българските 

стратегически и планови документи на национално и регионално ниво предполагат увеличаване на 

изследователската и развойна дейност. Предвижда се общото 

„възстановяване на градската икономика” да бъде съобразено със специфичните местни условия, като 

потребление на ресурси, а преди всичко, с развитие 

на икономика на знанието, творчеството, отличното качество и новаторството. Повишаването на 

конкурентоспособността е свързано с разнообразяване на  местния производствен спектър, 

„Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и 

Постигането на „зелено, екологично или природосъобразно” градско възстановяване предполага 

предприемане на действия в сферата на транспорта и транспортната инфраструктура, стимулиране на 

енергийната ефективност, подобряване  на  управлението  на  целия воден цикъл, отпадъците и др., 

вяеми източници; повторно  използване  

на изоставени, запустели  или неизползвани земи и градски територии, опазване на  природните 

ресурси, поддържане на обществените паркове и озеленени пространства, „повторно озеленяване”, 
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6.1.3. Стратегическа цел 3:

всички граждани на Добрич

Насърчаването на заетостта, намаляването на броя на рано напусналите обучението ученици и 

намаляването на риска от бедност са основните 

залегнали в НСРР и очертават националната политика на България в социалната сфера. Активните 

мерки за социално включване улесняват осигуряването на устойчива и качествена заетост на тези, 

които могат да работят и подпомагат онези, които имат нужда от подкрепа. Тези инструменти, заедно 

със стремежът към интеграция на малцинствата, осигуряване на равни възможности в образованието 

и здравеопазването са важни мерки за борба с пространствената сегрегация и социал

маргинализация. В това отношение от особено значение са обновяването, реконструкцията и 

модернизацията на жилищата и жилищната среда. Укрепването на услугите в областта на социалните 

грижи и социалното подпомагане, от своя страна, допринася не само за

на живота на гражданите, но също и за икономическото развитие на града.

6.1.4. Стратегическа цел 4:

управлението и администрацията за по

публичните ресурс

Доброто управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, 

съгласуваността и субсидиарността, е необходимо, за да се гарантира  успешно  изпълнение на 

публичните политики. То е фактор за повишаване на удовлетвореността и благосъстоянието на 

гражданите, което от своя страна допринася за постигане на максимална оптимизация  на  ресурсите,  

сътрудничество на много нива и прилагане на интегрирания подход в планирането.

Четирите  цели  са  свързани и взаимозависими.  Постигането на икономически растеж е свързано с 

подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички. Качеството на 

човешкия ресурс е в пряка зависимост от качеството на жизнената среда, която от

от доброто управление на ресурсите, изграждането на инфраструктурите и ефективното използване на 

средствата. По-доброто образователно ниво на младите хора осигурява  предпоставките за 

реализация на пазара на труда, а постигнатият напред

намаляване на бедността. Възможностите за осъществяване на научно

прилагане на иновации във  всички  икономически  сектори  в  съчетание  с повишена  ефективност  на  

ресурсите  ще  подобрят  конкурентоспособността  и  ще стимулират създаването на работни места. 

Инвестициите в по-чисти, нисковъглеродни технологии ще осигурят по

среда, ще спомогнат в борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански в

и заетост.  
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Стратегическа цел 3: Осигуряване на равни възможности за 

граждани на Добрич: 

Насърчаването на заетостта, намаляването на броя на рано напусналите обучението ученици и 

намаляването на риска от бедност са основните социални цели на стратегията „Европа 2020”. Те са 

залегнали в НСРР и очертават националната политика на България в социалната сфера. Активните 

мерки за социално включване улесняват осигуряването на устойчива и качествена заетост на тези, 

отят и подпомагат онези, които имат нужда от подкрепа. Тези инструменти, заедно 

със стремежът към интеграция на малцинствата, осигуряване на равни възможности в образованието 

и здравеопазването са важни мерки за борба с пространствената сегрегация и социал

маргинализация. В това отношение от особено значение са обновяването, реконструкцията и 

модернизацията на жилищата и жилищната среда. Укрепването на услугите в областта на социалните 

грижи и социалното подпомагане, от своя страна, допринася не само за подобряване  на  качеството 

на живота на гражданите, но също и за икономическото развитие на града. 

Стратегическа цел 4: Подобряване качеството и ефективността на 

управлението и администрацията за по-ефективно и ефикасно разпределение на 

публичните ресурси и за засилване на гражданското участие

Доброто управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, 

съгласуваността и субсидиарността, е необходимо, за да се гарантира  успешно  изпълнение на 

фактор за повишаване на удовлетвореността и благосъстоянието на 

гражданите, което от своя страна допринася за постигане на максимална оптимизация  на  ресурсите,  

сътрудничество на много нива и прилагане на интегрирания подход в планирането.

и  са  свързани и взаимозависими.  Постигането на икономически растеж е свързано с 

подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички. Качеството на 

човешкия ресурс е в пряка зависимост от качеството на жизнената среда, която от

от доброто управление на ресурсите, изграждането на инфраструктурите и ефективното използване на 

доброто образователно ниво на младите хора осигурява  предпоставките за 

реализация на пазара на труда, а постигнатият напредък в повишаване на нивата на заетост спомага за 

намаляване на бедността. Възможностите за осъществяване на научно

прилагане на иновации във  всички  икономически  сектори  в  съчетание  с повишена  ефективност  на  

брят  конкурентоспособността  и  ще стимулират създаването на работни места. 

чисти, нисковъглеродни технологии ще осигурят по-добро качество на околната 

среда, ще спомогнат в борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански в
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равни възможности за развитие и изява на 

Насърчаването на заетостта, намаляването на броя на рано напусналите обучението ученици и 

социални цели на стратегията „Европа 2020”. Те са 

залегнали в НСРР и очертават националната политика на България в социалната сфера. Активните 

мерки за социално включване улесняват осигуряването на устойчива и качествена заетост на тези, 

отят и подпомагат онези, които имат нужда от подкрепа. Тези инструменти, заедно 

със стремежът към интеграция на малцинствата, осигуряване на равни възможности в образованието 

и здравеопазването са важни мерки за борба с пространствената сегрегация и социалната 

маргинализация. В това отношение от особено значение са обновяването, реконструкцията и 

модернизацията на жилищата и жилищната среда. Укрепването на услугите в областта на социалните 

подобряване  на  качеството 

 

Подобряване качеството и ефективността на 

ефективно и ефикасно разпределение на 

и и за засилване на гражданското участие 

Доброто управление, основано на принципите на откритостта, участието, отчетността, ефективността, 

съгласуваността и субсидиарността, е необходимо, за да се гарантира  успешно  изпълнение на 

фактор за повишаване на удовлетвореността и благосъстоянието на 

гражданите, което от своя страна допринася за постигане на максимална оптимизация  на  ресурсите,  

сътрудничество на много нива и прилагане на интегрирания подход в планирането. 

и  са  свързани и взаимозависими.  Постигането на икономически растеж е свързано с 

подобряване на човешкия потенциал и осигуряване на равни възможности за всички. Качеството на 

човешкия ресурс е в пряка зависимост от качеството на жизнената среда, която от своя страна зависи 

от доброто управление на ресурсите, изграждането на инфраструктурите и ефективното използване на 

доброто образователно ниво на младите хора осигурява  предпоставките за 

на нивата на заетост спомага за 

намаляване на бедността. Възможностите за осъществяване на научно-развойна дейност и за 

прилагане на иновации във  всички  икономически  сектори  в  съчетание  с повишена  ефективност  на  

брят  конкурентоспособността  и  ще стимулират създаването на работни места. 

добро качество на околната 

среда, ще спомогнат в борбата с изменението на климата и ще създадат нови стопански възможности 
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6.2. Приоритетни области на въздействие

Приоритетните области на въздействие очертават набор от взаимосвързани инициативи (мерки). Тези 
мерки съдържат комплексни или единични проекти, схеми за финансиране, използване на 
инвестиционни фондове или комбинация от тях, които служат за постигане на целите на ИПВГР Добрич 
до 2020 г. Приоритетните области се очертават от резултатите и изводите направени от целевия и 
проблемен анализ, както и от практиката и тенденциите в развитието на общината п
години. Община Добрич успешно планира и реализира участието си в Политиката на сближаване на ЕС 
не само чрез успешни проекти като бенефициент по националните оперативни програми, но и като 
добър партньор по програмите за трансгранично, транс
сътрудничество. Този опит, заедно с продуктивния диалог с местния бизнес и представителите на 
гражданските организации са ценен ресурс за прилагане на интегрирания подход в планирането на 
следващия програмен период. Приоритетни
стратегическите цели на ИПВГР като предвидените в тях мерки допринасят за реализация на целите. 
Съществува силна обвързаност между целите и приоритетните области на въздействие, като 
заложените мерки в отделните 
стратегическите цели. Например четвъртата стратегическа цел за подобряване качеството и 
ефективността на управлението и администрацията, за по
публичните ресурси и за засилване на гражданското участие следва да бъде осъществена с 
предприемане на конкретни мерки и действия във всяка една от приоритетните области.
 
Инвестиционните програми в зоните за въздействие, които ще бъдат съставени на базата на 
интегриране на мерките от тези ключови за града приоритетни области ще допринесат за практическо 
осъществяване на стратегическите цели на плана. 
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Приоритетни области на въздействие 

Приоритетните области на въздействие очертават набор от взаимосвързани инициативи (мерки). Тези 
мерки съдържат комплексни или единични проекти, схеми за финансиране, използване на 

ндове или комбинация от тях, които служат за постигане на целите на ИПВГР Добрич 
до 2020 г. Приоритетните области се очертават от резултатите и изводите направени от целевия и 
проблемен анализ, както и от практиката и тенденциите в развитието на общината п
години. Община Добрич успешно планира и реализира участието си в Политиката на сближаване на ЕС 
не само чрез успешни проекти като бенефициент по националните оперативни програми, но и като 
добър партньор по програмите за трансгранично, транснационално и междурегионално 
сътрудничество. Този опит, заедно с продуктивния диалог с местния бизнес и представителите на 
гражданските организации са ценен ресурс за прилагане на интегрирания подход в планирането на 
следващия програмен период. Приоритетните области на въздействие кореспондират със 
стратегическите цели на ИПВГР като предвидените в тях мерки допринасят за реализация на целите. 
Съществува силна обвързаност между целите и приоритетните области на въздействие, като 
заложените мерки в отделните области пряко или косвено допринасят за реализацията на 
стратегическите цели. Например четвъртата стратегическа цел за подобряване качеството и 
ефективността на управлението и администрацията, за по-ефективно и ефикасно разпределение на 

и за засилване на гражданското участие следва да бъде осъществена с 
предприемане на конкретни мерки и действия във всяка една от приоритетните области.

Инвестиционните програми в зоните за въздействие, които ще бъдат съставени на базата на 
мерките от тези ключови за града приоритетни области ще допринесат за практическо 

осъществяване на стратегическите цели на плана.  
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Приоритетните области на въздействие очертават набор от взаимосвързани инициативи (мерки). Тези 
мерки съдържат комплексни или единични проекти, схеми за финансиране, използване на 

ндове или комбинация от тях, които служат за постигане на целите на ИПВГР Добрич 
до 2020 г. Приоритетните области се очертават от резултатите и изводите направени от целевия и 
проблемен анализ, както и от практиката и тенденциите в развитието на общината през последните 
години. Община Добрич успешно планира и реализира участието си в Политиката на сближаване на ЕС 
не само чрез успешни проекти като бенефициент по националните оперативни програми, но и като 

национално и междурегионално 
сътрудничество. Този опит, заедно с продуктивния диалог с местния бизнес и представителите на 
гражданските организации са ценен ресурс за прилагане на интегрирания подход в планирането на 

те области на въздействие кореспондират със 
стратегическите цели на ИПВГР като предвидените в тях мерки допринасят за реализация на целите. 
Съществува силна обвързаност между целите и приоритетните области на въздействие, като 

области пряко или косвено допринасят за реализацията на 
стратегическите цели. Например четвъртата стратегическа цел за подобряване качеството и 

ефективно и ефикасно разпределение на 
и за засилване на гражданското участие следва да бъде осъществена с 

предприемане на конкретни мерки и действия във всяка една от приоритетните области. 

Инвестиционните програми в зоните за въздействие, които ще бъдат съставени на базата на 
мерките от тези ключови за града приоритетни области ще допринесат за практическо 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Приоритетните области на въздействие, където са планирани мерки и конкретни действия за 
постигане на целите са: 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  1 

„УСТОЙЧИВА ГРАДСКА 
МОБИЛНОСТ“ 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  2 

„БЛАГОУСТРОЕНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛНА 
ГРАДСКА СРЕДА И 

СОЦИАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“

МЯРКА 1.1: 
Оптимизиране на 
потребностите от 
транспорт чрез 
градоустройствено 
планиране: 

МЯРКА 2.1: 
Рехабилитация и 
изграждане на зони 
за обществен отд

МЯРКА 1.2: 
Рехабилитация и 
поддържане на 
уличните 
пространства: 

МЯРКА 2.2: 
Реконструкция, 
ремонт и оборудване 
на общински 
образователни 
институции

МЯРКА 1.3: 
Предоставяне на 
предимство на 
немоторизираното 
придвижване: 

МЯРКА 2.3: Развитие 
на инфраструктурата в 
сферата на културата

МЯРКА 1.4: 
Осигуряване на 
достъпен и ефективен 
обществен транспорт 
за всички: 

МЯРКА 2.4: 
Реконструкция, 
ремонт и оборудване 
на общински здравни 
заведения и 
институции, 
предоставящи 
социални услуги

Мярка 1.5: 
Оптимизиране 
организацията на 
движението: 

МЯРКА 2.5: 
Подобряване на 
образователната 
система и развитие на 
културния живот

 

6.2.1. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 „УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Приоритетна област 1 „Устойчива градска мобилност“ съдържа мерки за постигане на 

цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и развитие и предоставяне на 

ефикасни публични услуги” и Стратегическа цел 4: „Подобряване качеството и ефективността 

на управлението и администрацията за по

ресурси и за засилване на гражданското участие“. 

значение за развитието на Добрич. Тя е свързана с приемствеността в планирането и логическа 

последователност в реализацията на значими инвести

“Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич 

проект на Община Добрич, на стойност 115 милиона лева. В него е включена реконструкция на общо 

86 километра водопроводна м

пречиствателната станция за 

Естествена необходимост, напълно в духа на интегрирания подход е като следващ голям проект за 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Приоритетните области на въздействие, където са планирани мерки и конкретни действия за 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  2  

„БЛАГОУСТРОЕНА И 
ПРИВЛЕКАТЕЛНА 
ГРАДСКА СРЕДА И 

СОЦИАЛНА 
ИНФРАСТРУКТУРА“ 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  3   

„ПЪЛНОЦЕННО 
ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ПОТЕНЦИАЛА ЗА 
ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ“ 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  4  

„НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“

МЯРКА 2.1: 
Рехабилитация и 
изграждане на зони 
за обществен отдих. 

МЯРКА 3.1: 
Подобряване, 
реконструкция и 
изграждане на нова 
техническа 
инфраструктура 
свързана с бизнеса: 

МЯРКА 4.1: Енергийна 
ефективност в 
административни 
сгради 
 
 

МЯРКА 2.2: 
Реконструкция, 
ремонт и оборудване 
на общински 
образователни 
институции 

МЯРКА 3.2: 
Превръщане на 
иновативните идеи в 
нови продукти и 
услуги 

МЯРКА 4.2: Енергийна 
ефективност в 
жилищни сгради
 

МЯРКА 2.3: Развитие 
на инфраструктурата в 
сферата на културата 

МЯРКА 3.3: 
Нисковъглеродна 
икономика 

 

МЯРКА 2.4: 
Реконструкция, 
ремонт и оборудване 
на общински здравни 
заведения и 
институции, 
предоставящи 
социални услуги 

МЯРКА 3.4: 
Подобряване на 
бизнес средата, по-
специално за МСП 

 

МЯРКА 2.5: 
Подобряване на 
образователната 
система и развитие на 
културния живот 

МЯРКА 3.5: Учене 
през целия живот за 
повишаване участието 
в трудовия живот 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 „УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ

Приоритетна област 1 „Устойчива градска мобилност“ съдържа мерки за постигане на 

цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и развитие и предоставяне на 

ефикасни публични услуги” и Стратегическа цел 4: „Подобряване качеството и ефективността 

на управлението и администрацията за по-ефективно и ефикасно разпре

ресурси и за засилване на гражданското участие“. Тази приоритетна област е от първостепенно 

значение за развитието на Добрич. Тя е свързана с приемствеността в планирането и логическа 

последователност в реализацията на значими инвестиционни проекти. В града се реализира 

“Интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич – фаза I” 

проект на Община Добрич, на стойност 115 милиона лева. В него е включена реконструкция на общо 

86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на 

 отпадъчни води. Предвижда се проектът да завърши през 2014 г. 

Естествена необходимост, напълно в духа на интегрирания подход е като следващ голям проект за 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

147/555 

Приоритетните области на въздействие, където са планирани мерки и конкретни действия за 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  4   

„НАМАЛЯВАНЕ НА 
ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“ 

ПРИОРИТЕТНА 
ОБЛАСТ  5 
„ГРАДСКИ 

МЕТАБОЛИЗЪМ И 
ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ 

РИСКОВЕ“ 

МЯРКА 4.1: Енергийна 

административни 

МЯРКА 1: 
Подобряване на 
водния сектор в гр. 
Добрич: 
- Водоснабдяване; 
- Канализация. 

МЯРКА 4.2: Енергийна 

сгради 

МЯРКА 2: Управление 
на отпадъците: 

МЯРКА 3: Превенция 
на риска 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 1 „УСТОЙЧИВА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ“: 

Приоритетна област 1 „Устойчива градска мобилност“ съдържа мерки за постигане на Стратегическа 

цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско възстановяване и развитие и предоставяне на 

ефикасни публични услуги” и Стратегическа цел 4: „Подобряване качеството и ефективността 

ефективно и ефикасно разпределение на публичните 

Тази приоритетна област е от първостепенно 

значение за развитието на Добрич. Тя е свързана с приемствеността в планирането и логическа 

ционни проекти. В града се реализира 

фаза I” - това е най–мащабният 

проект на Община Добрич, на стойност 115 милиона лева. В него е включена реконструкция на общо 

режа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на 

води. Предвижда се проектът да завърши през 2014 г. 

Естествена необходимост, напълно в духа на интегрирания подход е като следващ голям проект за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

общината да се заложи реконструкция и рехабилитация на уличните пространства по трасета засегнати 

от работите по водния цикъл на града. Специализираната програма в тази приоритетна област 

съдържа мерки, които отговарят на изводите от целевия и проблемен анализ на ИПВГ

подкрепени от обсъжданията със заинтересованите страни. Тези мерки могат да бъдат реализирани с 

дейности, допустими за финансиране от Приоритетна ос

развитие“, инвестиционен приоритет

„Разработване на еколого съобразни

устойчиво развита градска мобилност 

 

МЯРКА 1.1: Оптимизиране на потребностите от транспорт чрез градоустройствено 

Важен акцент от общите разпоредби за прилагане на Новата политика на сближаване за периода 2014 

– 2020 е прилагане на стратегическото планиране с ясна ориентация към резултатите. Процесът на 

планиране, включително градоустройственото планиране ц

заложените мерки, пестене на ресурсите и възвращаемост на вложените средства. Тази мярка е 

средство за подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по

ефективно и ефикасно разпределение на 

разработване на общ устройствен план на града; конкретни проекти за разнообразяване на функциите 

на градските територии; разработване на схеми за достъпност на услугите; планиране и изграждане на 

мултимодални транспортни връзки.

 

МЯРКА 1.2: Рехабилитация и поддържане на уличните пространства:

Мярката съдържа набор от комплексни проекти за рехабилитация и реконструкция на градски улици, 

свързани с реализацията на първа фаза от интегрирания проект за подобряв

Добрич. Допустимите дейности по тази мярка са 

въвеждане на енергоефективно улично осветление и мерки за повишаване на сигурността и 

предотвратяване на престъпността (напр. видео наб

за паркиране, маркировки, указателни знаци и др.

 

МЯРКА 1.3: Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване: 

Тази мярка може да бъде реализирана с дейности, допустими за финансиране от Приоритет 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

предвижда реализацията на проекти за изграждане (реконструкция, рехабилитация) на пешеходни 

алеи, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и 

алеи, пешеходни зони, подлези за пеш

указателни знаци; 

 

МЯРКА 1.4: Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички:

Мярката съдържа дейности, допустими по 

подобряване на системите за управление и информационно обслужване; подобряване достъпността 

на основната инфраструктура до градските автобусни спирки 

премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на с

ясно визуално означаване на линиите, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация 

за незрящи и др.; обновяване на контактната мрежа; развитие на инфраструктура и маршрутна мрежа 

с нови дестинации до по-отдалечени жилищни райони; изпо

отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и др.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

се заложи реконструкция и рехабилитация на уличните пространства по трасета засегнати 

от работите по водния цикъл на града. Специализираната програма в тази приоритетна област 

съдържа мерки, които отговарят на изводите от целевия и проблемен анализ на ИПВГ

подкрепени от обсъжданията със заинтересованите страни. Тези мерки могат да бъдат реализирани с 

тими за финансиране от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

инвестиционен приоритет 1.2. „Градска среда“ и инвести

съобразни и нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на 

устойчиво развита градска мобилност “ на ОПРР 2014 – 2020. 

МЯРКА 1.1: Оптимизиране на потребностите от транспорт чрез градоустройствено 

Важен акцент от общите разпоредби за прилагане на Новата политика на сближаване за периода 2014 

2020 е прилагане на стратегическото планиране с ясна ориентация към резултатите. Процесът на 

планиране, включително градоустройственото планиране цели подобряване на ефективността от 

заложените мерки, пестене на ресурсите и възвращаемост на вложените средства. Тази мярка е 

средство за подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по

ефективно и ефикасно разпределение на публичните ресурси. Възможните дейности по нея са: 

разработване на общ устройствен план на града; конкретни проекти за разнообразяване на функциите 

на градските територии; разработване на схеми за достъпност на услугите; планиране и изграждане на 

лни транспортни връзки. 

МЯРКА 1.2: Рехабилитация и поддържане на уличните пространства: 

Мярката съдържа набор от комплексни проекти за рехабилитация и реконструкция на градски улици, 

свързани с реализацията на първа фаза от интегрирания проект за подобряв

Добрич. Допустимите дейности по тази мярка са – рехабилитация на улични и тротоарни настилки; 

въвеждане на енергоефективно улично осветление и мерки за повишаване на сигурността и 

предотвратяване на престъпността (напр. видео наблюдение), улично озеленяване, прилежащи места 

за паркиране, маркировки, указателни знаци и др. 

МЯРКА 1.3: Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване: 

Тази мярка може да бъде реализирана с дейности, допустими за финансиране от Приоритет 1 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет 1.2. „Градска среда“. Мярката 

предвижда реализацията на проекти за изграждане (реконструкция, рехабилитация) на пешеходни 

алеи, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и 

алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти, включително и поставяне на 

МЯРКА 1.4: Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички:

Мярката съдържа дейности, допустими по инвестиционен приоритет 1.6  на ОПРР 2014 

а системите за управление и информационно обслужване; подобряване достъпността 

на основната инфраструктура до градските автобусни спирки – платформи за хора с увреждания, 

премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на с

ясно визуално означаване на линиите, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация 

за незрящи и др.; обновяване на контактната мрежа; развитие на инфраструктура и маршрутна мрежа 

отдалечени жилищни райони; използване на превозни средства, които 

отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и др.
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се заложи реконструкция и рехабилитация на уличните пространства по трасета засегнати 

от работите по водния цикъл на града. Специализираната програма в тази приоритетна област 

съдържа мерки, които отговарят на изводите от целевия и проблемен анализ на ИПВГР и са 

подкрепени от обсъжданията със заинтересованите страни. Тези мерки могат да бъдат реализирани с 

1 „Устойчиво и интегрирано градско 

инвестиционен приоритет 1.6 

и нисковъглеродни транспортни системи и насърчаване на 

МЯРКА 1.1: Оптимизиране на потребностите от транспорт чрез градоустройствено планиране: 

Важен акцент от общите разпоредби за прилагане на Новата политика на сближаване за периода 2014 

2020 е прилагане на стратегическото планиране с ясна ориентация към резултатите. Процесът на 

ели подобряване на ефективността от 

заложените мерки, пестене на ресурсите и възвращаемост на вложените средства. Тази мярка е 

средство за подобряване качеството и ефективността на управлението и администрацията за по-

публичните ресурси. Възможните дейности по нея са: 

разработване на общ устройствен план на града; конкретни проекти за разнообразяване на функциите 

на градските територии; разработване на схеми за достъпност на услугите; планиране и изграждане на 

Мярката съдържа набор от комплексни проекти за рехабилитация и реконструкция на градски улици, 

свързани с реализацията на първа фаза от интегрирания проект за подобряване на водния сектор в гр. 

рехабилитация на улични и тротоарни настилки; 

въвеждане на енергоефективно улично осветление и мерки за повишаване на сигурността и 

людение), улично озеленяване, прилежащи места 

МЯРКА 1.3: Предоставяне на предимство на немоторизираното придвижване:  

Тази мярка може да бъде реализирана с дейности, допустими за финансиране от Приоритет 1 

1.2. „Градска среда“. Мярката 

предвижда реализацията на проекти за изграждане (реконструкция, рехабилитация) на пешеходни 

алеи, подновяване и подобряване достъпа за хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и 

еходци и велосипедисти, включително и поставяне на 

МЯРКА 1.4: Осигуряване на достъпен и ефективен обществен транспорт за всички: 

на ОПРР 2014 – 2020, като: 

а системите за управление и информационно обслужване; подобряване достъпността 

платформи за хора с увреждания, 

премахване на пречките за ориентация и информация, светлинно и звуково обявяване на спирките, 

ясно визуално означаване на линиите, разписания, четими и за хора с намалено зрение, информация 

за незрящи и др.; обновяване на контактната мрежа; развитие на инфраструктура и маршрутна мрежа 

лзване на превозни средства, които 

отговарят на европейската нормативна уредба за вредни емисии от двигателите и др. 
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МЯРКА 1.5: Оптимизиране организацията на движението:

Тази мярка включва дейности за разработване на планове за управление на трафика и вне

автоматизирани системи за управление и контрол, както и подобряване на информационното 

обслужване. 

 

6.2.2. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 „БЛАГОУСТРОЕНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА И 

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Планираните мерки в тази приоритетна област са предп

екологична градска среда с по

социално развитие. Тя кореспондира на 

възстановяване и развитие и пред

 

МЯРКА 2.1: Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и спорт:

Мярката предвижда реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, възстановяване и 

създаване на зони за обществен отдих, като паркове, з

включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, 

изграждане на естетически композиции, скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, 

възстановяване на водни площи, изгр

обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, изграждане на спортни площадки (за 

футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови 

пространства, предвидени за св

осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места. Мярката 

съдържа проекти в съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие“, 

 

МЯРКА 2.2: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции:

Мярката предвижда реализацията на проекти за: реконструкция, ремонт и оборудване на общински 

образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, 

библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интерне

енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, 

смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за газоснабдяване или алтернативни 

възобновяеми енергийни източници); подобр

горе публични институции. Така изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

инфраструктура“ на ОПРР 2014 

 

МЯРКА 2.3: Развитие на инфраструктурата в сферата на културата:

Мярката предвижда реализацията на проекти за: развитие на инфраструктурата в сферата на културата 

чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни центрове, те

библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; одити за енергопотребление и мерки за 

енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални 

инсталации, газоснабдяване, осигуряване на алтернативни въ

подобряване достъпа на хора с увреждания до споменатите по
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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МЯРКА 1.5: Оптимизиране организацията на движението: 

Тази мярка включва дейности за разработване на планове за управление на трафика и вне

автоматизирани системи за управление и контрол, както и подобряване на информационното 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 „БЛАГОУСТРОЕНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА И 

СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Планираните мерки в тази приоритетна област са предпоставка за осигуряване на устойчива и 

екологична градска среда с по-високо качество на живот и нови възможности за икономическо и 

социално развитие. Тя кореспондира на Стратегическа цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско 

възстановяване и развитие и предоставяне на ефикасни публични услуги”.

МЯРКА 2.1: Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и спорт:

Мярката предвижда реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, възстановяване и 

създаване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, детски площадки и др., 

включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, 

изграждане на естетически композиции, скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, 

възстановяване на водни площи, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско 

обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, изграждане на спортни площадки (за 

футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови 

пространства, предвидени за свободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място, 

осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места. Мярката 

съдържа проекти в съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

ско развитие“, инвестиционен приоритет 1.2 „Градска среда“.

МЯРКА 2.2: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции:

Мярката предвижда реализацията на проекти за: реконструкция, ремонт и оборудване на общински 

детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, 

библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки, столове); одити за 

енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, 

смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за газоснабдяване или алтернативни 

възобновяеми енергийни източници); подобряване достъпа на хора с увреждания до споменатите по

горе публични институции. Така изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет

ОПРР 2014 – 2020 г. 

МЯРКА 2.3: Развитие на инфраструктурата в сферата на културата: 

Мярката предвижда реализацията на проекти за: развитие на инфраструктурата в сферата на културата 

чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни центрове, те

библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; одити за енергопотребление и мерки за 

енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални 

инсталации, газоснабдяване, осигуряване на алтернативни възобновяеми енергийни източници); 

подобряване достъпа на хора с увреждания до споменатите по-горе публични институции. Така 
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Тази мярка включва дейности за разработване на планове за управление на трафика и внедряване на 

автоматизирани системи за управление и контрол, както и подобряване на информационното 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 2 „БЛАГОУСТРОЕНА И ПРИВЛЕКАТЕЛНА ГРАДСКА СРЕДА И 

оставка за осигуряване на устойчива и 

високо качество на живот и нови възможности за икономическо и 

Стратегическа цел 2: „Зелено”, природосъобразно градско 

оставяне на ефикасни публични услуги”. 

МЯРКА 2.1: Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих и спорт: 

Мярката предвижда реализацията на проекти за рехабилитация, изграждане, възстановяване и 

елени площи, детски площадки и др., 

включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници, 

изграждане на естетически композиции, скулптури и пластики, ремонт на обществени тоалетни, 

аждане на поливни системи, поставяне на градинско 

обзавеждане и други елементи от градското обзавеждане, изграждане на спортни площадки (за 

футбол, баскетбол, волейбол, тенис на маса, скейтборд и др.) в междублокови и паркови 

ободно (безплатно) ползване от жителите на населеното място, 

осветление на паркови площи, охранителни системи за наблюдение на обществени места. Мярката 

съдържа проекти в съответствие с допустимите дейности по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и 

1.2 „Градска среда“. 

МЯРКА 2.2: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински образователни институции: 

Мярката предвижда реализацията на проекти за: реконструкция, ремонт и оборудване на общински 

детски ясли и градини, основни и средни училища (напр. учебни зали, 

т връзки, столове); одити за 

енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, 

смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за газоснабдяване или алтернативни 

яване достъпа на хора с увреждания до споменатите по-

горе публични институции. Така изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 

инвестиционен приоритет 1.4 „Образователна 

Мярката предвижда реализацията на проекти за: развитие на инфраструктурата в сферата на културата 

чрез реконструкция, ремонт и оборудване на общински културни центрове, театри, читалища, 

библиотеки и други обекти, свързани с културния живот; одити за енергопотребление и мерки за 

енергийна ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални 

зобновяеми енергийни източници); 

горе публични институции. Така 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 

градско развитие“, инвестиционен приорит

 

МЯРКА 2.4: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински здравни заведения и институции, 

предоставящи социални услуги:

Мярката предвижда реализацията на проекти за: реконс

институции, предоставящи социални услуги; одити за енергопотребление и мерки за енергийна 

ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, 

газоснабдяване, осигуряване на алтернативни възобновяеми енер

достъпа на хора с увреждания до споменатите по

дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос

развитие“, инвестиционен приоритет 

 

МЯРКА 2.5: Подобряване на образователната система и развитие на културния живот:

Включените дейности и проекти в тази мярка могат да бъдат описани по

такива. Те са насочени към подобряване на организацията на началното и средното образование, 

предлагане на разнообразни форми на училищна и извънучилищна активност, развитие на културния 

живот на град Добрич. Мярката 

„Стария Добрич” и превръщането му в средище 

развитие на разнообразни форми на партньорство между образователните, културните институции, 

неправителствения сектор и свободните артисти. Източници на финансиране з

дейности могат да бъдат като бъдещата ОПРЧР,

ЕС. 

 

6.2.3. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 „ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ 

Тази приоритетна област съответства на 

потенциал за постигане на икономически растеж с основни показатели по

за страната”. Основните насоки за икономическото развитие на град Добрич включват: създаване на 

условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града; разкриване на 

нови работни места, гарантиращи заетост; преструктуриране на съществуващата

промишлеността и услугите и определяне на потребностите за нейното модернизиране. Потенциалите 

на град Добрич определят успешното му включване в клъстер “Хранително

конкурентоспособни трансгранични клъстери по по

Мерките по тази приоритетна област могат да бъдат реализирани с дейности, допустими за 

финансиране от различни оперативни програми 

ОПЧР. Общината, като бенефиц

1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, 

ОПРР 2014 – 2020. 

 

МЯРКА 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на нова техническа инфра

с бизнеса: 

Мярката е насочена към улесняване интегрирането на инфраструктурни мрежи, съоръжения в 

територии за стимулиране развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции. Дейностите  за 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

изброените дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 1 

инвестиционен приоритет 1.3 „Културна инфраструктура“ на ОПРР 2014 

МЯРКА 2.4: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински здравни заведения и институции, 

предоставящи социални услуги: 

Мярката предвижда реализацията на проекти за: реконструкция, ремонт и оборудван

институции, предоставящи социални услуги; одити за енергопотребление и мерки за енергийна 

ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, 

газоснабдяване, осигуряване на алтернативни възобновяеми енергийни източници); подобряване 

достъпа на хора с увреждания до споменатите по-горе публични институции. Така изброените 

дейности са допустими за финансиране от Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

инвестиционен приоритет 1.5 „Здравна и социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 

МЯРКА 2.5: Подобряване на образователната система и развитие на културния живот:

Включените дейности и проекти в тази мярка могат да бъдат описани по-скоро като неинвестиционни 

подобряване на организацията на началното и средното образование, 

предлагане на разнообразни форми на училищна и извънучилищна активност, развитие на културния 

живот на град Добрич. Мярката предвижда и дейности за оптимизиране организацията на комплексът 

Стария Добрич” и превръщането му в средище за хора на културата и изкуството. Предлага се 

развитие на разнообразни форми на партньорство между образователните, културните институции, 

неправителствения сектор и свободните артисти. Източници на финансиране з

дейности могат да бъдат като бъдещата ОПРЧР, ОПНОИР, ПТГСРБ, но и други програми на МК, МОН и 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 „ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“   

Тази приоритетна област съответства на Стратегическа цел 1: „Оптимизиране на градския 

потенциал за постигане на икономически растеж с основни показатели по

Основните насоки за икономическото развитие на град Добрич включват: създаване на 

условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града; разкриване на 

нови работни места, гарантиращи заетост; преструктуриране на съществуващата

промишлеността и услугите и определяне на потребностите за нейното модернизиране. Потенциалите 

на град Добрич определят успешното му включване в клъстер “Хранително

конкурентоспособни трансгранични клъстери по подобие на този между гр. Добрич и гр. Констанца. 

Мерките по тази приоритетна област могат да бъдат реализирани с дейности, допустими за 

финансиране от различни оперативни програми – преди всичко от ОПРР и 

ОПЧР. Общината, като бенефициент, ще се възползва от финансирането на проекти по Приоритет

1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, инвестиционен приоритет 

МЯРКА 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на нова техническа инфра

Мярката е насочена към улесняване интегрирането на инфраструктурни мрежи, съоръжения в 

територии за стимулиране развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции. Дейностите  за 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

150/555 

1 „Устойчиво и интегрирано 

„Културна инфраструктура“ на ОПРР 2014 – 2020 г. 

МЯРКА 2.4: Реконструкция, ремонт и оборудване на общински здравни заведения и институции, 

трукция, ремонт и оборудване на общински 

институции, предоставящи социални услуги; одити за енергопотребление и мерки за енергийна 

ефективност за всички проекти, (напр. топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, 

гийни източници); подобряване 

горе публични институции. Така изброените 

„Устойчиво и интегрирано градско 

и социална инфраструктура“ на ОПРР 2014 – 2020 г. 

МЯРКА 2.5: Подобряване на образователната система и развитие на културния живот: 

скоро като неинвестиционни 

подобряване на организацията на началното и средното образование, 

предлагане на разнообразни форми на училищна и извънучилищна активност, развитие на културния 

и дейности за оптимизиране организацията на комплексът 

а хора на културата и изкуството. Предлага се 

развитие на разнообразни форми на партньорство между образователните, културните институции, 

неправителствения сектор и свободните артисти. Източници на финансиране за различните видове 

ПТГСРБ, но и други програми на МК, МОН и 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 3 „ПЪЛНОЦЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА ЗА 

а цел 1: „Оптимизиране на градския 

потенциал за постигане на икономически растеж с основни показатели по-високи от средните 

Основните насоки за икономическото развитие на град Добрич включват: създаване на 

условия за повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града; разкриване на 

нови работни места, гарантиращи заетост; преструктуриране на съществуващата материална среда на 

промишлеността и услугите и определяне на потребностите за нейното модернизиране. Потенциалите 

на град Добрич определят успешното му включване в клъстер “Хранително-вкусова промишленост”, 

добие на този между гр. Добрич и гр. Констанца. 

Мерките по тази приоритетна област могат да бъдат реализирани с дейности, допустими за 

преди всичко от ОПРР и ОПИК, но също така и от 

иент, ще се възползва от финансирането на проекти по Приоритетна ос 

инвестиционен приоритет 1.2. „Градска среда“ на 

МЯРКА 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на нова техническа инфраструктура свързана 

Мярката е насочена към улесняване интегрирането на инфраструктурни мрежи, съоръжения в 

територии за стимулиране развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции. Дейностите  за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

подобряване и реконструкция на съществуващат

обслужваща бизнеса (комуникационни връзки, строителство, реконструкция, рехабилитация на улици 

или малки участъци от местни пътища, осигуряващи достъп до и в индустриалните зони, публично 

осветление, водоснабдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и табели в 

рамките на бизнес зоните) са допустими по  Приоритетна ос 

развитие“, инвестиционен приоритет 1.2

дейности следва да бъдат допълнени от подобряване и разширяване на електроснабдителната и 

газоснабдителната мрежи за нуждите на предприятията. Това може да бъде постигнато чрез взаимно 

координиране на посочените по

експлоатационните дружества.

 

МЯРКА 3.2: Превръщане на иновативните идеи в нови продукти и услуги:

Икономическият растеж, прилагането на иновационни инструменти и средства за повишаване на 

конкурентоспособността на градската икономика

се реализира сътрудничеството между местната власт, представителите на местния бизнес и наличния 

научен потенциал. Тук могат да се приложат ефективно всички форми на сътрудничество между 

публичния и частния сектор за да се подобрят рамковите условия и достъпа до финансиране за 

научноизследователска дейност и иновации и да се гарантира превръщането  на  иновативните  идеи  

в  нови  продукти  и  услуги,  които да създават растеж и работни места. Възможностите

тези дейности са бъдещите ОПРР, 

реализиране на частни проекти и такива под формата на ПЧП.

 

МЯРКА 3.3: Нисковъглеродна икономика:

Важен приоритет, застъпен както на европейско, така и на национално ниво е намаляването на 

зависимостта между икономическия растеж и изразходването на ресурси, увеличаване приложението 

на  възобновяеми енергийни източници и стимулирането на енергийната ефе

използвайки възможностите, които бъдещата 

енергоемкостта на икономиката на град Добрич.

 

МЯРКА 3.4: Подобряване на бизнес средата, по

Мярката предлага различни дейности за о

бизнеса на територията на града, включително стимули и облекчения за стартиращи малки 

предприятия и подпомагане на инициативата на млади предприемачи. Обект на дейностите ще бъде и 

разширяване на спектъра на административните услуги, предлагани на бизнеса и общо подобряване 

на капацитета на общинската администрация.

 

МЯРКА 3.5: Учене през целия живот за подобряване участието в трудовия пазар:

Мярката съдържа набор от дейности, които насърчават висока продукт

практиката; спомагат за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за 

обучение през целия живот; засилват приноса на обучението за социалното единство, активното 

гражданство, общуването между културите

насърчават креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух; допринасят за участие 

на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в 

неравностойно положение, без значение от техния социален произход; насърчават използването на 

нови продукти и практики, както и обмена на добри практики. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

подобряване и реконструкция на съществуващата или развитие на нова техническа инфраструктура, 

обслужваща бизнеса (комуникационни връзки, строителство, реконструкция, рехабилитация на улици 

или малки участъци от местни пътища, осигуряващи достъп до и в индустриалните зони, публично 

абдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и табели в 

ите) са допустими по  Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

инвестиционен приоритет 1.2. „Градска среда “ на ОПРР 2014 

дейности следва да бъдат допълнени от подобряване и разширяване на електроснабдителната и 

газоснабдителната мрежи за нуждите на предприятията. Това може да бъде постигнато чрез взаимно 

координиране на посочените по-горе възможности за проекти и инвест

експлоатационните дружества. 

МЯРКА 3.2: Превръщане на иновативните идеи в нови продукти и услуги: 

Икономическият растеж, прилагането на иновационни инструменти и средства за повишаване на 

конкурентоспособността на градската икономика е приоритетна област, където най

се реализира сътрудничеството между местната власт, представителите на местния бизнес и наличния 

научен потенциал. Тук могат да се приложат ефективно всички форми на сътрудничество между 

я сектор за да се подобрят рамковите условия и достъпа до финансиране за 

научноизследователска дейност и иновации и да се гарантира превръщането  на  иновативните  идеи  

в  нови  продукти  и  услуги,  които да създават растеж и работни места. Възможностите

тези дейности са бъдещите ОПРР, ОПИК и ОПРЧР. По тази мярка има широки възможности за 

реализиране на частни проекти и такива под формата на ПЧП. 

МЯРКА 3.3: Нисковъглеродна икономика: 

Важен приоритет, застъпен както на европейско, така и на национално ниво е намаляването на 

зависимостта между икономическия растеж и изразходването на ресурси, увеличаване приложението 

на  възобновяеми енергийни източници и стимулирането на енергийната ефе

използвайки възможностите, които бъдещата ОПИК предлага, се стреми към понижаване на 

енергоемкостта на икономиката на град Добрич. 

МЯРКА 3.4: Подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП: 

Мярката предлага различни дейности за осигуряване на по-добри възможности за развитие на 

бизнеса на територията на града, включително стимули и облекчения за стартиращи малки 

предприятия и подпомагане на инициативата на млади предприемачи. Обект на дейностите ще бъде и 

а административните услуги, предлагани на бизнеса и общо подобряване 

на капацитета на общинската администрация. 

МЯРКА 3.5: Учене през целия живот за подобряване участието в трудовия пазар:

Мярката съдържа набор от дейности, които насърчават висока продуктивност и изобретателност в 

практиката; спомагат за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за 

обучение през целия живот; засилват приноса на обучението за социалното единство, активното 

гражданство, общуването между културите, равенството на половете и личната реализация; 

насърчават креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух; допринасят за участие 

на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в 

ние, без значение от техния социален произход; насърчават използването на 

нови продукти и практики, както и обмена на добри практики.  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

151/555 

а или развитие на нова техническа инфраструктура, 

обслужваща бизнеса (комуникационни връзки, строителство, реконструкция, рехабилитация на улици 

или малки участъци от местни пътища, осигуряващи достъп до и в индустриалните зони, публично 

абдителна и канализационна мрежа, поставяне на указателни знаци и табели в 

1 „Устойчиво и интегрирано градско 

“ на ОПРР 2014 – 2020. Тези допустими 

дейности следва да бъдат допълнени от подобряване и разширяване на електроснабдителната и 

газоснабдителната мрежи за нуждите на предприятията. Това може да бъде постигнато чрез взаимно 

горе възможности за проекти и инвестиционните програми на 

 

Икономическият растеж, прилагането на иновационни инструменти и средства за повишаване на 

е приоритетна област, където най-осезаемо може да 

се реализира сътрудничеството между местната власт, представителите на местния бизнес и наличния 

научен потенциал. Тук могат да се приложат ефективно всички форми на сътрудничество между 

я сектор за да се подобрят рамковите условия и достъпа до финансиране за 

научноизследователска дейност и иновации и да се гарантира превръщането  на  иновативните  идеи  

в  нови  продукти  и  услуги,  които да създават растеж и работни места. Възможностите за подкрепа на 

и ОПРЧР. По тази мярка има широки възможности за 

Важен приоритет, застъпен както на европейско, така и на национално ниво е намаляването на 

зависимостта между икономическия растеж и изразходването на ресурси, увеличаване приложението 

на  възобновяеми енергийни източници и стимулирането на енергийната ефективност. Тази мярка, 

предлага, се стреми към понижаване на 

добри възможности за развитие на 

бизнеса на територията на града, включително стимули и облекчения за стартиращи малки 

предприятия и подпомагане на инициативата на млади предприемачи. Обект на дейностите ще бъде и 

а административните услуги, предлагани на бизнеса и общо подобряване 

МЯРКА 3.5: Учене през целия живот за подобряване участието в трудовия пазар: 

ивност и изобретателност в 

практиката; спомагат за повишаване на качеството, привлекателността и достъпа до възможностите за 

обучение през целия живот; засилват приноса на обучението за социалното единство, активното 

, равенството на половете и личната реализация; 

насърчават креативност, конкурентоспособност и ръст в предприемаческия дух; допринасят за участие 

на хора от всички възрастови групи, включително нуждаещите се от специални грижи и тези в 

ние, без значение от техния социален произход; насърчават използването на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 

6.2.4. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“

Тази приоритетна област има хоризонтален характер и допринася за осъществяването на 

стратегическите цели на плана, с особен принос към 

възможности за развитие и изява на всички граждани на Добрич“

кореспондират на Приоритетна ос 1, 

административни и жилищни сгради“ от бъдещата ОПРР за периода 2014 

инвестиционните приоритети: 1.

Здравна и социална инфраструктура. Мерките и дейностите са насочени към обновяване на общински 

административни и многофамилни жилищни сгради: ремонт на основни елементи от конструкцията на 

сградата (покрив, фасада, дограма по фасадат

входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдяване, 

канализация, електричество, телекомуникации, противопожарни кранове);  одити за 

енергопотребление и мерки за енергийна е

(например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към газоснабдителната 

мрежа или алтернативни възобновяеми енергийни източници).

 

МЯРКА 4.1: Енергийна ефективност в 

Дейностите са насочени към обновяване на административни сгради: ремонт на покрив, фасада 

топлоизолация, дограма, стълбищни клетки, площадки, асансьори и др.; вертикални технически 

инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, топлофик

противопожарни кранове);  локални инсталации, газоснабдителните връзки или алтернативни 

възобновяеми енергийни източници. Освен това, предвижда се обследване за енергийна ефективност 

което има за цел да установи съществуващото състоя

сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително 

намаляване на енергопотреблението.

 

МЯРКА 4.2: Енергийна ефективност в жилищни сгради:

Тази мярка цели осигуряване на по

сгради. Допустимите дейности са преди всичко в областта на енергийната ефективност: 

топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и връзки към мрежата за газоснабдяване и 

др. Основното изискване към всяка сграда е да е конструктивно укрепена. На всяка представена за 

финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и ще се изготвя обследване на енергийна 

ефективност.  Техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще

изцяло от проекта.  

 

6.2.5. ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 „ГРАДСКИ МЕТАБОЛИЗЪМ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РИСКОВЕ“ 

В европейската практика са определени няколко приоритетни области, характерни за 

функционирането на градовете. Те произлизат от практиката и опита на гра

въздействието върху околната среда от прилагането на секторните политики в социално 

икономическото и пространственото планиране. Състоянието на всяка една от тези области, които са 

обект на въздействие, се възприема като индикатор (к

области са характерни и приложими при формулирането на концепция за интегрирано „зелено“ 

развитие. Те включват градските системи за третиране на отпадъците; потребление на питейна вода; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“

Тази приоритетна област има хоризонтален характер и допринася за осъществяването на 

стратегическите цели на плана, с особен принос към Стратегическа цел 3: 

възможности за развитие и изява на всички граждани на Добрич“

кореспондират на Приоритетна ос 1, инвестиционен приоритет 1.1. „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради“ от бъдещата ОПРР за периода 2014 

: 1.3 Културна инфраструктура, 1.4 Образователн

Здравна и социална инфраструктура. Мерките и дейностите са насочени към обновяване на общински 

административни и многофамилни жилищни сгради: ремонт на основни елементи от конструкцията на 

сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, 

входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдяване, 

канализация, електричество, телекомуникации, противопожарни кранове);  одити за 

енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти в сгради, споменати по

(например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към газоснабдителната 

мрежа или алтернативни възобновяеми енергийни източници). 

МЯРКА 4.1: Енергийна ефективност в обществени сгради: 

Дейностите са насочени към обновяване на административни сгради: ремонт на покрив, фасада 

топлоизолация, дограма, стълбищни клетки, площадки, асансьори и др.; вертикални технически 

инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, топлофик

противопожарни кранове);  локални инсталации, газоснабдителните връзки или алтернативни 

възобновяеми енергийни източници. Освен това, предвижда се обследване за енергийна ефективност 

което има за цел да установи съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на 

сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително 

намаляване на енергопотреблението. 

МЯРКА 4.2: Енергийна ефективност в жилищни сгради: 

Тази мярка цели осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни 

сгради. Допустимите дейности са преди всичко в областта на енергийната ефективност: 

топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и връзки към мрежата за газоснабдяване и 

искване към всяка сграда е да е конструктивно укрепена. На всяка представена за 

финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и ще се изготвя обследване на енергийна 

ефективност.  Техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 „ГРАДСКИ МЕТАБОЛИЗЪМ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РИСКОВЕ“ 

В европейската практика са определени няколко приоритетни области, характерни за 

функционирането на градовете. Те произлизат от практиката и опита на гра

въздействието върху околната среда от прилагането на секторните политики в социално 

икономическото и пространственото планиране. Състоянието на всяка една от тези области, които са 

обект на въздействие, се възприема като индикатор (критерий за оценка) при планирането. Тези 

области са характерни и приложими при формулирането на концепция за интегрирано „зелено“ 

развитие. Те включват градските системи за третиране на отпадъците; потребление на питейна вода; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 4 „НАМАЛЯВАНЕ НА ЕНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕТО“ 

Тази приоритетна област има хоризонтален характер и допринася за осъществяването на 

Стратегическа цел 3: „Осигуряване на равни 

възможности за развитие и изява на всички граждани на Добрич“. Предложените мерки  

1.1. „Енергийна ефективност в 

административни и жилищни сгради“ от бъдещата ОПРР за периода 2014 – 2020 г., както и на 

Образователна инфраструктура и 1.5 

Здравна и социална инфраструктура. Мерките и дейностите са насочени към обновяване на общински 

административни и многофамилни жилищни сгради: ремонт на основни елементи от конструкцията на 

а, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, 

входни врати и площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдяване, 

канализация, електричество, телекомуникации, противопожарни кранове);  одити за 

фективност за всички проекти в сгради, споменати по-горе 

(например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към газоснабдителната 

Дейностите са насочени към обновяване на административни сгради: ремонт на покрив, фасада - 

топлоизолация, дограма, стълбищни клетки, площадки, асансьори и др.; вертикални технически 

инсталации (водоснабдяване, канализация, електричество, топлофикация, телекомуникации, 

противопожарни кранове);  локални инсталации, газоснабдителните връзки или алтернативни 

възобновяеми енергийни източници. Освен това, предвижда се обследване за енергийна ефективност 

ние по отношение на енергопотреблението на 

сградата и да посочи подходящи енергоспестяващи мерки, чието внедряване гарантира значително 

добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни 

сгради. Допустимите дейности са преди всичко в областта на енергийната ефективност: 

топлоизолация, подмяна на дограма, локални инсталации и връзки към мрежата за газоснабдяване и 

искване към всяка сграда е да е конструктивно укрепена. На всяка представена за 

финансиране сграда ще се извършва техническо обследване и ще се изготвя обследване на енергийна 

ефективност.  Техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще се покриват 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ 5 „ГРАДСКИ МЕТАБОЛИЗЪМ И ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ РИСКОВЕ“  

В европейската практика са определени няколко приоритетни области, характерни за 

функционирането на градовете. Те произлизат от практиката и опита на градове при оценката на 

въздействието върху околната среда от прилагането на секторните политики в социално – 

икономическото и пространственото планиране. Състоянието на всяка една от тези области, които са 

ритерий за оценка) при планирането. Тези 

области са характерни и приложими при формулирането на концепция за интегрирано „зелено“ 

развитие. Те включват градските системи за третиране на отпадъците; потребление на питейна вода; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

третиране на отпадъчните води

всяка една от тези области означава постигане на конкретни резултати в изграждането на съвременна, 

добре функционираща градска среда и техническа инфраструктура; модерен подход за управление

отпадъците; интегриран подход за управление с дълготраен, устойчив положителен ефект и 

възвращаемост от вложените ресурси. 

 

МЯРКА 5.1: Подобряване на водния сектор в гр. Добрич:

Тази мярка е свързана с изпълнението

включена реконструкция на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. С този 

важен проект ще се редуцират загубите на вода от около 7

екологичните условия и ще се отговори на директивите на европейския съюз във връзка с опазване на 

околната среда относно качеството на питейните и третирането на отпадните води. 

предхожда разработването на ИПГВР 

цялостната концепция на плана.

 

МЯРКА 5.2: Управление на отпадъците:

Тази мярка съдържа дейности за намаляване на общото количество битови отпадъци, които се 

изхвърлят в околната среда, повишаване 

на отпадъци от всеки човек, разделно събиране, рециклиране за производството на нови продукти, 

третиране на отпадъците – изгаряне и компостиране. Необходимо е да се проучат възможностите за 

изграждане на площадка за преработване на отпадъци на принципа на ПЧП и евентуалното 

изграждане на мощности за производство на енергия от отпадъци.

 

МЯРКА 5.3: Превенция на риска

Мярката предполага дребномащабни дейности за предотвратяване на наводнения и свлачища, 

възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура. Други допустими дейности 

са: обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на оборудване, 

включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари.

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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третиране на отпадъчните води; газоснабдяването и превенцията на риска. Добрите показатели във 

всяка една от тези области означава постигане на конкретни резултати в изграждането на съвременна, 

добре функционираща градска среда и техническа инфраструктура; модерен подход за управление

отпадъците; интегриран подход за управление с дълготраен, устойчив положителен ефект и 

възвращаемост от вложените ресурси.  

МЯРКА 5.1: Подобряване на водния сектор в гр. Добрич: 

мярка е свързана с изпълнението на най-мащабният проект на Община До

включена реконструкция на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. С този 

важен проект ще се редуцират загубите на вода от около 78% до около 36%, ще се подобрят 

екологичните условия и ще се отговори на директивите на европейския съюз във връзка с опазване на 

околната среда относно качеството на питейните и третирането на отпадните води. 

предхожда разработването на ИПГВР Добрич и е отчетен като важна предпоставка за формиране на 

цялостната концепция на плана. 

МЯРКА 5.2: Управление на отпадъците: 

Тази мярка съдържа дейности за намаляване на общото количество битови отпадъци, които се 

изхвърлят в околната среда, повишаване на процента на рециклиране и минимизиране изхвърлянето 

на отпадъци от всеки човек, разделно събиране, рециклиране за производството на нови продукти, 

изгаряне и компостиране. Необходимо е да се проучат възможностите за 

на площадка за преработване на отпадъци на принципа на ПЧП и евентуалното 

изграждане на мощности за производство на енергия от отпадъци. 

: Превенция на риска 

Мярката предполага дребномащабни дейности за предотвратяване на наводнения и свлачища, 

възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура. Други допустими дейности 

са: обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на оборудване, 

включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари. 
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; газоснабдяването и превенцията на риска. Добрите показатели във 

всяка една от тези области означава постигане на конкретни резултати в изграждането на съвременна, 

добре функционираща градска среда и техническа инфраструктура; модерен подход за управление на 

отпадъците; интегриран подход за управление с дълготраен, устойчив положителен ефект и 

мащабният проект на Община Добрич. В него е 

включена реконструкция на общо 86 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни 

канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци. С този 

8% до около 36%, ще се подобрят 

екологичните условия и ще се отговори на директивите на европейския съюз във връзка с опазване на 

околната среда относно качеството на питейните и третирането на отпадните води. Този проект 

Добрич и е отчетен като важна предпоставка за формиране на 

Тази мярка съдържа дейности за намаляване на общото количество битови отпадъци, които се 

на процента на рециклиране и минимизиране изхвърлянето 

на отпадъци от всеки човек, разделно събиране, рециклиране за производството на нови продукти, 

изгаряне и компостиране. Необходимо е да се проучат възможностите за 

на площадка за преработване на отпадъци на принципа на ПЧП и евентуалното 

Мярката предполага дребномащабни дейности за предотвратяване на наводнения и свлачища, 

възстановяване и изграждане на дренажни съоръжения и инфраструктура. Други допустими дейности 

са: обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и закупуване на оборудване, 
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7. ОПИСАНИЕ НА ПЛАНА КАТО 

Настоящата точка представя предложените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

проектни интервенции и действия. За всеки един от проектите са посочени неговите основни 

характеристики и неговият принос за постигане целите на плана. Посочен

включен в двадесет и четирите

групирани според принадлежността на всеки от тях към зона за въздействие, а последните 

са такива с общоградско значение.

Множеството обекти (сгради, улици, детски площадки, зелени площи, … и др.), избрани като предмет 

на проучване, разработване и бюджетиране, са групирани в т.н. „комплексни проекти“. Те отразяват 

възприетите в ИПГВР принципи на концентрация, ефективност, завърш

реконструкцията и изграждането на изб

Име на проект

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩО 
СОЦИАЛНИ ФУНКЦИИ 
Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна 
инфраструктура" 

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част 
от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на 
ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото 
дворно място " - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване 
на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни 
тела), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 12" 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

САНИЕ НА ПЛАНА КАТО СЪВКУПНОСТ ОТ СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, ПРОЕКТИ И

Настоящата точка представя предложените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

проектни интервенции и действия. За всеки един от проектите са посочени неговите основни 

характеристики и неговият принос за постигане целите на плана. Посочен

четирите комплексни проекта, които предлага планът. Комплексите проекти са 

групирани според принадлежността на всеки от тях към зона за въздействие, а последните 

са такива с общоградско значение. 

жеството обекти (сгради, улици, детски площадки, зелени площи, … и др.), избрани като предмет 

на проучване, разработване и бюджетиране, са групирани в т.н. „комплексни проекти“. Те отразяват 

възприетите в ИПГВР принципи на концентрация, ефективност, завърш

реконструкцията и изграждането на избраните три зони за въздействие. 

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПРЕОБЛАДАВАЩО 
    

1 "Образователна 
    

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част 

осветителни тела)”, обзавеждане на 
ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 1 УПИ II по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - 

Кв. 55 УПИ I по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. 

"Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

общо, в т. ч.: 

Кв. 3 УПИ XIV по 
плана на жк 
„Дружба“, гр. 
Добрич. 

"Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

общо, в т. ч.: 

Кв. 8 УПИ I по плана 
на жк „Дружба“, гр. 
Добрич. 

емонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

общо, в т. ч.: 

Кв. 596 УПИ III по 
плана на жк 
„Дружба“, гр. 
Добрич. 

ремонт /обновяване/ укрепване 
на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни 

оустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

Кв. 590 УПИ VI по 
плана на жк „Русия 
2“, гр. Добрич. 
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ИЧНИ ЦЕЛИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙСТВИЯ 

Настоящата точка представя предложените в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

проектни интервенции и действия. За всеки един от проектите са посочени неговите основни 

характеристики и неговият принос за постигане целите на плана. Посочен е всеки един подпроект, 

комплексни проекта, които предлага планът. Комплексите проекти са 

групирани според принадлежността на всеки от тях към зона за въздействие, а последните пет от тях 

жеството обекти (сгради, улици, детски площадки, зелени площи, … и др.), избрани като предмет 

на проучване, разработване и бюджетиране, са групирани в т.н. „комплексни проекти“. Те отразяват 

възприетите в ИПГВР принципи на концентрация, ефективност, завършеност и комплексност в 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

  

  

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 
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Име на проект

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и 
осигуряване на специализиран транспорт от центъра на 
града до детски градини със свободен капацитет." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата 
самото училище (училищен комплекс), в обществени 
центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" 
в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс 
възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища)" 

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за 
свързаност в комплекса и обучения на 
работа с компютър, интернет и програми за он
комуникация" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда"

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Теменуга" 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Стефан Стамболов" 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Любомир Бобевски" 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г."

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка"

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  
детска площадка за деца от 6 до 12 г."

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка" 

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
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Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

1.7 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване на прилежащото дворно 
общо, в т. ч.: 

ПИ 612.066 - 
Кадастрална карта 
на гр. Добрич. 

1.8 "Закупуване на транспортни средства и 
осигуряване на специализиран транспорт от центъра на 

детски градини със свободен капацитет." - 
- 

1.9 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата – в 
самото училище (училищен комплекс), в обществени 

структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, 

- 

2 "Социална инфраструктура"     

2.1 "Изграждане на социален комплекс за 
възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.: 

кв. 68, УПИ Iот 
плана на ж.к. 
"Балик" - юг, гр. 
Добрич 

2.2 "Създаване на електронна точка за 
свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
работа с компютър, интернет и програми за он-лайн 

- 

3 "Градска среда"     

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. обхват на юг от ул. 
„Ружа” до края СЦ 1, СЦ 2

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от бул. 
„Никола Петков” до 
бул. „Добруджа” СЦ 1, СЦ 2

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от о.т. Р447 
до бул. „Никола 
Петков” СЦ 1, СЦ 2

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

Кв. 8 УПИ III по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 13 УПИ V по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на 
пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка" 

Кв. 1 УПИ XIII по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  

за деца от 6 до 12 г." 

Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, 
VI по плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка"  

Кв. 19 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

Кв. 22 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

155/555 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка"

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка"

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки"  

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки" 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска 
площадка" 

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова детс
нова спортна площадка и реконструкция на 
съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на площадка за спорт"

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
спортна и комбинирана детска площадка"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

"Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка" 

Кв. 17 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка" 

Кв. 44 УПИ III по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни 

Кв. 38 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 
детски площадки  и реконструкция на спортни 

Кв. 42 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално 
кция на комбинирана детска 

Кв. 30 УПИ XV по 
плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

 

Кв. 54 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

 

Кв. 53 по плана на 
жк „Балик“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

 и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 2 УПИ VI по 
плана на жк 
„Дружба 1“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, 
нова спортна площадка и реконструкция на 
съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г." 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по 
плана на жк 
„Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
пространство и реконструкция 

Кв. 591 по плана на 
жк „Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 

Кв. 593 по плана на 
жк „Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 

Кв. 572 по плана на 
жк „Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 

Кв. 572 УПИ XXVII по 
плана на жк 
„Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
остранство и изграждане на площадка за спорт" 

Кв. 596 УПИ V по 
плана на жк 
„Дружба 2“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
спортна и комбинирана детска площадка" 

Кв. 599 УПИ I по 
плана на жк 
„Дружба 3“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

156/555 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска 
площадка" 

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ 
и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 
бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане 
на парк "Св. Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. 
Димитър"" - общо, в т. ч.: 

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ
Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна 
инфраструктура" 

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на ОУ “Хр. Ботев” 

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
място на ОУ “Стефан Караджа” 

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване 
и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и преустройването му в достъпна 
среда за хора с увреждания" 

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на ПМГ “Иван Вазов” 

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата 
самото училище (училищен комплекс), в обществени 
центрове, в малки независими структури (вкл. читали
Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми"

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
обзавеждане на Зала - "Добрич" 

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и 
гримьорни" 

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище 
"Йордан Йовков"" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска 

Кв. 597 УПИ II по 
плана на жк 
„Дружба“, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

3.26 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ 

-  

3.27 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 

общо, в т. ч.: -  

4 "Изграждане и обзавеждане 
    

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. 

Кв. 51 УПИ II по 
плана на жк 
„Дружба 1“, гр. 
Добрич. 

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ
1 "Образователна 

    

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

благоустрояване на прилежащото дворно 
Кв. 89 УПИ IV по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

Кв. 35 УПИ II по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване 
и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и преустройването му в достъпна 

Кв. 36 УПИ IV по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

ПИ 626.4576 - 
Кадастрална карта 
на гр. Добрич. 

1.5 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата – в 
самото училище (училищен комплекс), в обществени 
центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" - 

2 "Културна инфраструктура"     

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

Кв. 45 УПИ I по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и 

Кв. 44 УПИ I по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище 
Кв. 80 УПИ XIX по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

157/555 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2 ПО 1, ПО 2 

СЦ 2 ПО 1, ПО 2 

  

СЦ 2 ПО 2 

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ И ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ 

  

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ3 ПО2 

СЦ3 ПО2 

СЦ3 ПО2 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната 
библиотека "Дора Габе" 

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното 
ниво на Художествената галерия"

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на 
самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното 
настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов 
оркестър Добрич" 

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и 
апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно
изисквания за лечебно заведение и медицинските 
стандарти за Диагностично-консултативен център
Добрич”ЕООД" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” 
АД" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Любен Каравелов" 

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Георги Кирков" 

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Максим Горки" 

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Захари Стоянов" 

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Независимост"  

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Васил Петлешков" 

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Иван Вазов" - 

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Княз Дондуков 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната 
Кв. 45 УПИ II по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното 
ниво на Художествената галерия" 

Кв. 46 УПИ IV по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

3 "Социална инфраструктура"     

"Ремонт и реконструкция на 
самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното 
настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов 

Кв. 44 УПИ I по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

4 "Здравна инфраструктура"     

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и 
апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните 
изисквания за лечебно заведение и медицинските 

консултативен център-І-
Кв. 13 УПИ iI по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” 

Кв. 61 УПИ VIII по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. 

5 "Градска среда"     

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Васил 
Левски” до бул. 
„Трети март” СЦ 1, СЦ 2

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„Черноризец 
Храбър” до ул. 
„Екзарх Йосиф I” СЦ 1, СЦ 2

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. „Св. 
Св. Кирил и 
Методий” до бул. 
„Трети март” СЦ 1, СЦ 2

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. 
„Независимост” СЦ 1, СЦ 2

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Панайот Хитов” до 
ул. „Максим Горки” СЦ 1, СЦ 2

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. „Любен 
Каравелов” СЦ 1, СЦ 2

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. „Цар Калоян” СЦ 1, СЦ 2

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. „Любен 
Каравелов” СЦ 1, СЦ 2

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. обхват от ул. „Отец 
Паисий” до бул. СЦ 1, СЦ 2

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

158/555 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ3 ПО2 

СЦ3 ПО2 

  

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Стоян Михайловски" 

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и 
Цар Самуил" 

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Екзарх Йосиф I" 

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и 
Йордан Йовков" 

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Витоша" 

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Даскал Димитър Попов" 

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Абрид" 

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Даме Груев" 

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Георги Бенковски" 

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Кап. Андреев" 

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Райко Даскалов" 

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Бачо Киро" 

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
"Цар Калоян" 

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди"

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на фитнес уреди"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

„Русия” 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„Любен Каравелов” 
до ул. „Максим 
Горки” СЦ 1, СЦ 2

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Хан 
Крум” до ул. „Д. 
Списаревски” СЦ 1, СЦ 2

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. обхват от край до 
край СЦ 1, СЦ 2

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Цар 
Самуил” до ул. 
„Независимост” СЦ 1, СЦ 2

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Панайот Хитов” до 
бул. „Трети март” СЦ 1, СЦ 2

"Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Панайот Хитов” до 
ул. „Сан Стефано” СЦ 1, СЦ 2

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„Даскал Д. Попов” 
до бул. „Трети 
март” СЦ 1, СЦ 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват на запад от 
ул. „Отец Паисий” 
до о.т. С105 СЦ 1, СЦ 2

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. „Хан 
Аспарух” СЦ 1, СЦ 2

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Славянска” до бул. 
„Трети март” СЦ 1, СЦ 2

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„България” до ул. 
„Св. Св. Кирил и 
Методий” СЦ 1, СЦ 2

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Отец 
Паисий” до ул. 
„Тунджа” СЦ 1, СЦ 2

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Цар 
Шишман” до ул. 
„Васил Петлешков” СЦ 1, СЦ 2

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 

Кв. 51 УПИ II по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

 

Кв. 50 УПИ III по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

"Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на фитнес уреди" 

Кв. 5 УПИ I по плана 
на ЦГЧ, гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

159/555 

Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка"

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за 
деца от 6 до 12 г." 

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
комбинирана детска площадка" 

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса" 

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване 
пространство и реконструкция на детска площадка за 
деца от 6 до 12 г." 

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
фитнес площадка и поставяне на тенис маси"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска 
площадка" 

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка" 

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за 
деца от 3 до 6 г. 

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
фитнес площадка" 

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца 
от 3 до 6 г." 

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) 
на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" 

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
"П.Р. Славейков"" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
"Тунджа"" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Св. Св. Кирил и Методий" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Панайот Хитов" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата 
част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по 
бул. "25-ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка" 

Кв. 27 УПИ I и III по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за 

Кв. 57 УПИ VII по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

Кв. 57 УПИ I и IX по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 

Кв. 60 УПИ XVI по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за 

Кв. 39 УПИ XI по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
фитнес площадка и поставяне на тенис маси" 

Кв. 105 УПИ XIII и 
XIV по плана на ЦГЧ, 
гр. Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.32 "Реконструкция на комбинирана детска 
Кв. 65 УПИ XIII по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

"Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

Кв. 37 УПИ VI и V по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.34 "Изграждане на нова детска площадка за 
Кв. 44 УПИ IX по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

Кв. 22 УПИ XIII по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца 

Кв. 22, УПИ III по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич. СЦ 2, СЦ 3

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) 
съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.: - 

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. обхват от ул. „Бачо 
Киро” до ул. „Осъм” 

и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„Тунджа” до 
включване в бул. 
"Русия” 

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
общо, в т. ч.: 

обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до о.т. С488 СЦ 1, СЦ 2

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Георги Бенковски” 
до ул. „Трети март” СЦ 1, СЦ 2

6 "Реконструкция на третата 
парк "Св. Георги" и зелената ивица по 

ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2, СЦ 3 ПО 2 

СЦ 2 ПО 1, ПО 2 

СЦ 2 ПО 1, ПО 2 

СЦ 2 ПО 1, ПО 2 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от 
градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. 
„25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала 
"Добротица" 

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар 
в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 
1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите" 

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, 
преустройство и обзавеждане на 
стоматология за нуждите на Исторически музей 
Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за 
нуждите на Исторически музей - Добрич" 

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно 
гробище – музей в съвременен форум за познание на 
миналото и общуване между различните поколения, 
народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на 
изграждането на гражданското общество"

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на 
гражданското общество." - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда"

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и 
„Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
„6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на 
отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова 
техника”" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
„6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни 
табели в Индустриална зона „Север“ 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

6.1 "Реконструкция на третата част от 
градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. 
„25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" - 

- 

7 "Реконструкция на зала 
    

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - 

Кв. 1, УПИ XIV по 
плана на ЦГЧ - парк 
"Св. Георги", гр. 
Добрич. СЦ2/ СЦ3

8 "Изграждане на Покрит пазар 
в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 
1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на 

    

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 
I по плана на кв. "Русия 1" и 

изграждане на същия. Организиране на пазар на 
 

кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по 
плана на кв. "Русия 
1" 

9 "Реконструкция, 
преустройство и обзавеждане на сградата на градската 
стоматология за нуждите на Исторически музей - 

    

9.1 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за 

Добрич" - общо, в т. ч.: 

Кв. 121, УПИ I по 
плана на ЦГЧ, гр. 
Добрич 

ЗОНА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

1 "Превръщането на Военно 
музей в съвременен форум за познание на 

миналото и общуване между различните поколения, 
етноси, вероизповедания и култури в полза на 

изграждането на гражданското общество"     

1.1 "Превръщането на Военно гробище – 
музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

общо, в т. ч.: 

Кв. 6, УПИ V по 
плана на 
"Промишлена зона 
Север", гр. Добрич. 

2 "Градска среда"     

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
„Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - общо, в т. ч.: 

обхват на запад от 
ул. „Калиакра” до 
края СЦ 1, СЦ 2

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. „Поп 
Богомил” до ул. 
„Ген. л-т 
Г.Кантарджиев” СЦ 1, СЦ 2

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на 
ти септември” към „Битова 

обхват на север от 
ул. „Ангел Стоянов” 
до ЖП гара "Север" СЦ 1, СЦ 2

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. „Ангел 
Стоянов” до ул. 
„Ген. л-т 
Г.Кантарджиев” СЦ 1, СЦ 2

2.5 "Развитие на системата от указателни 
табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около - 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 2 ПО 2 

  

СЦ2/ СЦ3 ПО2 

  

СЦ1 ПО3 

  

СЦ3 ПО2 

  

СЦ3 ПО2 

  

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 2 ПО 1, ПО 3 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

70 табели" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на 
информационно-обслужващ център за бизнес, 
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на 
пожарната, оборудване и закупуване на подвижен 
състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, 
оборудване и закупуване на подвижен състав" 
т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и 
апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно
изисквания за лечебно заведение и медицинските 
стандарти за Диагностично-консултативен център
Добрич”ЕООД" 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ С ОБЩОГРАДСКО ЗНАЧЕНИЕ
Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните 
услуги" 

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
функционирането на обществена трапезария" 
ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в 
специализираните заведения за предоставяне на 
социални услуги в общността" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето 
на социални услуги в общността. Осигуряване на 
възнаграждения за работещите" -

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване 
функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на 
инициативата сред широката общественост, търговците 
на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в 
сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии 
и в хранителна банка." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за 
свързаност в пенсионерските клубове на 
града и обучения на посетителите на клубовете за работа 
с компютър, интернет и програми за он
комуникация." - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

3 "Изграждане на 
обслужващ център за бизнес, 

партньорство  на принципа на ПЧП"     

3.1 "Изграждане на информационно-
обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" - 

Кв. 2016 УПИ VI-
1777 по плана на 
ж.к. "Север 1", гр. 
Добрич. СЦ 1, СЦ 3

4 "Ремонт на сградата на 
пожарната, оборудване и закупуване на подвижен 

    

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, 
оборудване и закупуване на подвижен състав" - общо, в 

Кв. 10, УПИ IV по 
плана на 
"Промишлена зона 
Север", гр. Добрич. 

5 Здравна инфраструктура     

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и 
апаратура, внедряване на мерки по енергийна 

хигиенно-нормативните 
изисквания за лечебно заведение и медицинските 

консултативен център-ІI-

Кв. 1128 УПИ II по 
плана на ж.к. 
"Север 1", гр. 
Добрич. 

ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ С ОБЩОГРАДСКО ЗНАЧЕНИЕ 
1 "Подобряване на социалните 

    

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
функционирането на обществена трапезария" - общо, в т. 

- 

1.2 "Обучения на персонал за работа в 
заведения за предоставяне на 

общо, в т. ч.: - 

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето 
на социални услуги в общността. Осигуряване на 

- общо, в т. ч.: - 

1.4 "Създаване и осигуряване 
функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на 
инициативата сред широката общественост, търговците 
на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." - 

- 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в 
сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии 

общо, в т. ч.: - 

1.6 "Създаване на електронни точки за 
свързаност в пенсионерските клубове на територията на 
града и обучения на посетителите на клубовете за работа 
с компютър, интернет и програми за он-лайн 

- 
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

  

СЦ 1, СЦ 3 ПО 3 

  

СЦ 4 ПО5 

  

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугата 
патронаж на територията на гр. Добрич" 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 
Добрич" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на 
административния капацитет и обслужването на 
местната администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани 
на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, 
срокове и събития от общината. Изграждане на 
информационна система за поддръжка, функциониране 
и защита на електронния достъп до екраните." 
т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС 
система на община град Добрич. Създаване на регистър 
на озеленените площи, дълготрайните декоративни 
дървета, дърветата с историческо значение в общината, 
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно 
разширение на системата и предлага
административни услуги чрез нея" 

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и 
изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 
спортен и лечебен туризъм" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма 
за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с 
акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в 
контекста на инициативите на ЕС" 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма 
за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, 
заедно с популяризиране на възможностите за 
партньорство между публичния, неправителствения и 
частния сектори." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма 
за усъвършенстване на структурите от неправителствения 
сектор, заедно със създаването на канали за 
комуникация и координация между общинската 
администрация и неправителствения сектор" 
ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за 
повишаване авторитета на техническите специалисти в 
обществото" - общо, в т. ч.: 
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Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

1.7 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугата Социален 
патронаж на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: - 

1.8 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 

- 

2 "Подобряване на 
административния капацитет и обслужването на 

    

2.1 "Разполагане на информационни екрани 
на ключови места в града. Презентиране на проекти, 

фестивали, съобщения за текущата дейност, 
срокове и събития от общината. Изграждане на 
информационна система за поддръжка, функциониране 
и защита на електронния достъп до екраните." - общо, в 

- СЦ 4, СЦ 3

интегрираната ГИС 
система на община град Добрич. Създаване на регистър 
на озеленените площи, дълготрайните декоративни 
дървета, дърветата с историческо значение в общината, 
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно 
разширение на системата и предлагане на нови 
административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.: - 

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и 
изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 

общо, в т. ч.: - СЦ 1, СЦ 4

"Разработване и изпълнение на програма 
за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с 
акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в 
контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. ч.: - 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма 
за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, 
заедно с популяризиране на възможностите за 
партньорство между публичния, неправителствения и 

- СЦ 1, СЦ 4

2.6 "Разработване и изпълнение на програма 
за усъвършенстване на структурите от неправителствения 
сектор, заедно със създаването на канали за 
комуникация и координация между общинската 

неправителствения сектор" - общо, в т. 
- 

2.7 "Провеждане на кампания за 
повишаване авторитета на техническите специалисти в 

- СЦ 4, СЦ 3
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 3 ПО 2 

СЦ 3 ПО 2 

  

СЦ 4, СЦ 3 ПО 2, ПО 3 

СЦ 4 ПО 5 

СЦ 1, СЦ 4 ПО 3 

СЦ 4 ПО 2, ПО 3 

СЦ 1, СЦ 4 ПО 3 

СЦ 4 ПО 2 

СЦ 4, СЦ 3 ПО 3 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на 
общинска програма за квалификация и преквалификация 
на специалисти в сферата на туризма" 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на 
водопотребление за ограничаване 
провеждане на активна информационна кампания сред 
гражданите." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за 
ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране 
рециклирането" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за 
измерване замърсяването на атмосферния въздух" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт 
включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 
велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на 
среда, безопасност на движениетото, подмяна на 
подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици 
за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Боряна" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Суха река" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Емона" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и 
Росица" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Детелина" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Ропотамо" - общо, в т. ч.: 
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Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

2.8 "Разработване и изпълнение на 
програма за квалификация и преквалификация 

на специалисти в сферата на туризма" - общо, в т. ч.: - 
СЦ 1, СЦ 4, 

3 "Грижа за околната среда"     

3.1 "Повишаване културата на 
водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред 

- 

3.2 "Провеждане на кампания за 
ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и 

- 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за 
измерване замърсяването на атмосферния въздух" - 

- 

4 "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 

15 км. и мерки за опазване на околната 
среда, безопасност на движениетото, подмяна на 
подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. - 

5 "Допълнителен пакет улици 
България 1.1. 

    

"Реконструкция и благоустрояване на ул. обхват на север от 
ул. „Орфей” до края СЦ 1, СЦ 2

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват на изток от 
бул. „25-ти 
септември” до края СЦ 1, СЦ 2

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. „Бойчо 
Огнянов” до ул. 
„Агликина поляна” СЦ 1, СЦ 2

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
 

обхват от ул. „Ружа” 
до ул. „Орфей” СЦ 1, СЦ 2

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от ул. 
„Самарско знаме” 
до ул. „Агликина 
поляна” СЦ 1, СЦ 2

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от бул. 
„Никола Петков” до 
ул. „Суха река” СЦ 1, СЦ 2

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Тракия” до ул. 
„Роза” СЦ 1, СЦ 2

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от ул. 
„Батовска” до ул. 
„Вардар” СЦ 1, СЦ 2
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 1, СЦ 4, 
СЦ 3 ПО 3 

  

СЦ 2 ПО 5 

СЦ 2 ПО 5 

СЦ 2 ПО 5 

СЦ 1 ПО 1 

  

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Име на проект

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и 
ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на 
пл. Македония - паркинг КООП" - 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради" - общо, в т. ч.: 

 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Име на проект Адрес / Описание 
Насоченост 

към цел

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
обхват от бул. 
„Добричка епопея” 
до ул. „Хан Крум” СЦ 1, СЦ 2

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на 
обхват от ул. „Васил 
Петлешков” до ул. 
„Цар Симеон” СЦ 1, СЦ 2

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на 
общо, в т. ч.: 

обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. 
„Васил Петлешков” СЦ 1, СЦ 2

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на 
обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. 
„Васил Петлешков” СЦ 1, СЦ 2

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на 
общо, в т. ч.: 

обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. 
„Васил Левски” СЦ 1, СЦ 2

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на 
общо, в т. ч.: 

обхват от ул. „Пере 
Тошев” до бул. 
„Русия” СЦ 1, СЦ 2

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на 
общо, в т. ч.: 

обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. 
„Васил Петлешков” СЦ 1, СЦ 2

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на 
общо, в т. ч.: 

обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. 
„Георги Кирков” СЦ 1, СЦ 2

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на 
 общо, в т. ч.: 

обхват от о.т. Р65 до 
ул. „Пере Тошев” СЦ 1, СЦ 2

6 "Обновяване и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 

    

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

в целия град 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 
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Насоченост 
към цел 

Принадлежност 
към приоритетна 

област 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

СЦ 1, СЦ 2 ПО 1 

  

СЦ 2 ПО 4 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

8. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАН

ПЛАНА 

За всеки подпроект е изготвена индивидуална стойност за отделните дейности и сумарно за проекта 

по обобщени показатели. Подробните бюджети на проектите са приложени в таблици към проектния 

фиш, неразделна част от техническите задания за всеки един от включ

Стойностите на отделните подпроекти формират общата стойност на всеки един от комплексните 

проекти. Проектите са структурирани

Зона с концентрация на обекти с обществена значи

Обобщените данни за всяка една от зоните са представени в таблица. Освен за трите зони, в таблицата 

са включени и хоризонтални проекти

В таблица са представени и източниците за фина

реализация на предложените  мерки. Основно необходимия бюджет се предвижда да бъде осигурен 

от оперативните програми  2014 

8.1. Бюджет на ИПГВР по 

Съгласно предварителните данни, общият бюджет за отделните зони е както следва:

Обекти в Зона с преобладаващ социален характер  

Обекти в Зона с публични функции

Обекти в Зона за въздействие с концентрация на икономическа  активност 

За хоризонтални проекти с общоградска значимост

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПЛАНА ЗА ТРИТЕ ЗОНИ И ОТ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ

Представено е и примерно разпределение на бюджета 

2020г. 

110 150 247 лв

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА, БЮД

За всеки подпроект е изготвена индивидуална стойност за отделните дейности и сумарно за проекта 

по обобщени показатели. Подробните бюджети на проектите са приложени в таблици към проектния 

фиш, неразделна част от техническите задания за всеки един от включ

Стойностите на отделните подпроекти формират общата стойност на всеки един от комплексните 

структурирани в отделните зони: Зона с преобладаващо социален характер, 

Зона с концентрация на обекти с обществена значимост и  Зона с обекти с икономическа активност.  

Обобщените данни за всяка една от зоните са представени в таблица. Освен за трите зони, в таблицата 

проекти от общоградско значение.  

В таблица са представени и източниците за финансиране, които се предвижда да бъдат използвани за 

реализация на предложените  мерки. Основно необходимия бюджет се предвижда да бъде осигурен 

от оперативните програми  2014 – 2020, съфинансирани от Националния и от общинския бюджет

Бюджет на ИПГВР по зони на въздействие 

Съгласно предварителните данни, общият бюджет за отделните зони е както следва:

Зона с преобладаващ социален характер      

публични функции с висока обществена значимост  

Обекти в Зона за въздействие с концентрация на икономическа  активност 

общоградска значимост    

ОБЩ БЮДЖЕТ НА ПЛАНА ЗА ТРИТЕ ЗОНИ И ОТ ХОРИЗОНТАЛНИ ПРОЕКТИ 

Представено е и примерно разпределение на бюджета на подпроекти и по години през периода 2014

22 899 423 лв

54 099 168 лв

10 354 460 лв

Зона с преобладаващ 
социален характер  

Зона с публични функции с 
висока обществена 
значимост

Зона за въздействие с 
концентрация на 
икономическа  активност 

Хоризонтални проекти с 
общоградска значимост

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ГАНЕТО НА ПЛАНА, БЮДЖЕТ НА 

За всеки подпроект е изготвена индивидуална стойност за отделните дейности и сумарно за проекта 

по обобщени показатели. Подробните бюджети на проектите са приложени в таблици към проектния 

фиш, неразделна част от техническите задания за всеки един от включените в плана проекти. 

Стойностите на отделните подпроекти формират общата стойност на всеки един от комплексните 

в отделните зони: Зона с преобладаващо социален характер, 

мост и  Зона с обекти с икономическа активност.  

Обобщените данни за всяка една от зоните са представени в таблица. Освен за трите зони, в таблицата 

нсиране, които се предвижда да бъдат използвани за 

реализация на предложените  мерки. Основно необходимия бюджет се предвижда да бъде осигурен 

2020, съфинансирани от Националния и от общинския бюджети. 

Съгласно предварителните данни, общият бюджет за отделните зони е както следва: 

 22 899 хил. лв. 

 54 099 хил. лв. 

Обекти в Зона за въздействие с концентрация на икономическа  активност  10 354 хил. лв.   

 110 150 хил. лв. 

            197 503 хил. лв. 

подпроекти и по години през периода 2014-

 

Зона с преобладаващ 
социален характер  

Зона с публични функции с 
висока обществена 
значимост

Зона за въздействие с 
концентрация на 
икономическа  активност 

Хоризонтални проекти с 
общоградска значимост



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

8.2. Бюджет на ИПГВР по източници на финансиране

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" 
т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от 
инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан 
Йовков“ и благоустрояване на прилежащото дворно място " 
т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, 
Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и 
бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за 
провеждане на масови училищни мероприятия, като културни 
прояви, общоучилищни родителски срещи, събрания и др."

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио"

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок"

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала" 

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок"

Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и 
подобряване на спортната база на училището" 

Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на 
танцовия състав" 

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт 
и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" 

Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, 
Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и
бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 18" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Бюджет на ИПГВР по източници на финансиране 
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2 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" - общо, в 
    

1 "Образователна инфраструктура"     

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от 
инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан 

“ и благоустрояване на прилежащото дворно място " - общо, в Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, 
Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и 
бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството" 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за 
провеждане на масови училищни мероприятия, като културни 
прояви, общоучилищни родителски срещи, събрания и др." 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на 
    

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт 
и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, 
Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и 
бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството" 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

15   

6   

9   

3   

3   

3   
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3   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 

ранство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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22899,4 18992,8 340,0 

4963,8 3773,0 314,5 

открита процедура 
по ЗОП 741,5 626,0   

602,5 512,1   

10,0 8,5   

15,0 12,8   

15,0 12,8   

10,0 8,5   

28,0 23,8   

56,0 47,6   

5,0       

открита процедура 
по ЗОП 686,2 583,3   

550,0 467,5   

48,2 41,0   

88,0 74,8   

открита процедура 
по ЗОП 547,8 465,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”" 

Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% 
дограма, ремонт и изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 25" 

Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
укрепване на конструкцията, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на 
конструкцията на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, 
ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 

Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% 
дограма, ремонт и изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворн
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
укрепване на конструкцията, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на 
конструкцията на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 

изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, 
ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образовате
инфраструктура

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
ефективност (изолация на 

външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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18   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
012/001 Изготвени и съгласувани  работни 

проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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490,2 416,7   

23,2 19,7   

34,4 29,2   

открита процедура 
по ЗОП 995,2 845,9   

850,0 722,5   

56,2 47,8   

89,0 75,7   

открита процедура 
по ЗОП 460,0 391,0   

400,0 340,0   

28,0 23,8   

32,0 27,2   

открита процедура 
по ЗОП 451,8 384,0   

385,0 327,3   

38,8 33,0   

28,0 23,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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24,5   49,0          

1,2   2,3          

1,7   3,4          

49,8   99,5          

42,5   85,0          

2,8   5,6          

4,5   8,9          

23,0   46,0          

20,0   40,0          

1,4   2,8          
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1,4   2,8          

 

да се счита, че този документ 
168/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 32" 

Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни средства"

Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от 
центъра на града до детски градини със свободен капацитет"

Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията 
на транспортните средства." 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими струк
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" 

Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 
занимания" 

Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на план
програма за всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 
изпълнение на занманията" 

Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни спортни 
състезателни турнири между училищата" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора 
(малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани 
жилища)" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за 
възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 
места" 

Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища 
за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани 
жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център 
с хоспис (8 места)" 

Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ 
(стопански) сектор  –  административен, кухненски, трапезарии и др."

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворн
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

  идея за п

1.8.1 "закупуване на транспортни средства"     

1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от 
центъра на града до детски градини със свободен капацитет"     

1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията 
    

1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
в самото училище (училищен 

комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури 
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР идея за проект

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.2 "разработване и приемане на план-график и 
Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.4 "Организация на целогодишни спортни 
общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

2 "Социална инфраструктура"     

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора 
(малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма проект, предстои провеждане на конкурс

2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за 
възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища 
за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани 
жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ 
административен, кухненски, трапезарии и др." 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

идея за проект 12 
открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

6   

идея за проект 83 
открита процедура 
по ЗОП

13   

6   

69   

69   

    

няма проект, предстои провеждане на конкурс 24 
открита процедура 
по ЗОП

12   

12   

12   

12   

12   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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открита процедура 
по ЗОП 561,3 477,1   

480,0 408,0   

38,8 33,0   

42,5 36,1   

открита процедура 
по ЗОП 150,0 0,0 0,0 

113,0       

12,0       

25,0       

открита процедура 
по ЗОП 370,0   314,5 

20,0   17,0 

20,0   17,0 

200,0   170,0 

130,0   110,5 

6966,0 5895,6 25,5 

открита процедура 
по ЗОП 6936,0 5895,6   

3500,0 2975,0   

700,0 595,0   

300,0 255,0   

300,0 255,0   

300,0 255,0   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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28,1   56,1          

24,0   48,0          

1,9   3,9          

2,1   4,3          

0,0 150,0            

113,0            

12,0            

25,0            

18,5   37,0          

1,0   2,0          

1,0   2,0          

10,0   20,0          

6,5   13,0          

348,3   696,6          

346,8   693,6          

175,0   350,0          

35,0   70,0          

15,0   30,0          

15,0   30,0          

15,0   30,0          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно
развлекателен център" 

Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на 
открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство"

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в 
комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, 
интернет и програми за он-лайн комуникация" - 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан 
Стамболов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир 
Бобевски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска площадка 
за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно- Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на 
открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в 
комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

  

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
реконструкция на 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъд
02/2012/001

3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект 
02/2012/001

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска площадка 

ч. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на Инвестиционен приоритет 2 по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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9   

9   

идея за проект 6 публична покана

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.     

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
12/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5- 12 открита процедура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 8 

300,0 255,0   

1536,0 1305,6   

публична покана 30,0   25,5 

8636,8 7341,3   

открита процедура 
по ЗОП 2832,7 2407,8   

2401,1 2040,9   

431,6 366,9   

открита процедура 
по ЗОП 1950,1 1657,6   

1688,2 1435,0   

261,8 222,6   

открита процедура 
по ЗОП 244,5 207,8   

203,0 172,6   

41,5 35,2   

открита процедура 
по ЗОП 46,0 39,1   

7,3 6,2   

23,4 19,9   

15,3 13,0   

открита процедура 
по ЗОП 126,1 107,2   

43,8 37,2   

25,9 22,0   

56,4 48,0   

открита процедура 164,2 139,5   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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9 10 11 12 13 14 

15,0   30,0          

76,8   153,6          

1,5   3,0          

431,8   863,7          

141,6   283,3          

120,1   240,1          

21,6   43,2          

97,5   195,0          

84,4   168,8          

13,1   26,2          

12,2   24,4          

10,2   20,3          

2,1   4,1          

2,3   4,6          

0,4   0,7          

1,2   2,3          

0,8   1,5          

6,3   12,6          

2,2   4,4          

1,3   2,6          

2,8   5,6          

8,2   16,4          

 

да се счита, че този документ 
170/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска 
площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 
детски и спортна площадка"  
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна  площадка и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в

Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирани 
детски площадки и спортна площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 
детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 02/2012/001

3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска 

„Балик“, гр. Добрич. - общо, в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 

що, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

изграждане на детска  и спортна  площадка и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирани 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10.3 "облагородяване и озеленяване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 

обрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и Инвестиционен приоритет 2   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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02/2012/001 по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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по ЗОП 

32,0 27,2   

51,8 44,0   

80,4 68,3   

открита процедура 
по ЗОП 87,0 73,9   

7,3 6,2   

23,4 19,9   

56,3 47,8   

открита процедура 
по ЗОП 237,4 201,8   

28,0 23,8   

63,7 54,1   

145,8 123,9   

открита процедура 
по ЗОП 148,6 126,3   

42,2 35,9   

25,9 22,0   

80,6 68,5   

открита процедура 
по ЗОП 155,9 132,5   

28,2 24,0   

64,4 54,7   

63,3 53,8   

открита процедура 
по ЗОП 321,6 273,3   

56,2 47,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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1,6   3,2          

2,6   5,2          

4,0   8,0          

4,3   8,7          

0,4   0,7          

1,2   2,3          

2,8   5,6          

11,9   23,7          

1,4   2,8          

3,2   6,4          

7,3   14,6          

7,4   14,9          

2,1   4,2          

1,3   2,6          

4,0   8,1          

7,8   15,6          

1,4   2,8          

3,2   6,4          

3,2   6,3          

16,1   32,2          

2,8   5,6          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски 
площадки  и реконструкция на спортни площадки" 
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски 
площадки  и реконструкция на спортни площадки"
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска площадка"

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 
детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч

Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 
детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч

Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски 
площадки  и реконструкция на спортни площадки"  

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски 
площадки  и реконструкция на спортни площадки" 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14.3 "озеленяване около детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция 
на спортна площадка и надзор в строителството" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   
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9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   
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9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   
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9   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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79,7 67,7   

185,7 157,9   

открита процедура 
по ЗОП 77,7 66,0   

13,8 11,7   

25,9 22,0   

38,0 32,3   

открита процедура 
по ЗОП 252,6 214,7   

56,2 47,8   

79,7 67,7   

116,7 99,2   

открита процедура 
по ЗОП 75,2 63,9   

11,3 9,6   

25,9 22,0   

38,0 32,3   

открита процедура 
по ЗОП 253,4 215,4   

25,5 21,7   

48,5 41,2   

179,5 152,5   

открита процедура 
по ЗОП 167,9 142,7   

35,0 29,8   

68,8 58,5   

64,1 54,5   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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4,0   8,0          

9,3   18,6          

3,9   7,8          

0,7   1,4          

1,3   2,6          

1,9   3,8          

12,6   25,3          

2,8   5,6          

4,0   8,0          

5,8   11,7          

3,8   7,5          

0,6   1,1          

1,3   2,6          

1,9   3,8          

12,7   25,3          

1,3   2,6          

2,4   4,8          

9,0   17,9          

8,4   16,8          

1,8   3,5          

3,4   6,9          

3,2   6,4          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното пространство"

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
ч.: 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно пространство"

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 
площадки" 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите 
площи" 

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 
площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите 
площи" 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 
площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
ч.: 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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3.17 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.17.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.17.3 "Озеленяване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г." 

плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.18.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.18.3 "благоустрояване на околно пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.19.1 "обновяване и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

ване и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

лнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

“, гр. Добрич. - общо, в т. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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открита процедура 
по ЗОП 218,6 185,8   

87,3 74,2   

74,8 63,6   

56,5 48,0   

открита процедура 
по ЗОП 195,6 166,3   

32,8 27,9   

78,8 67,0   

84,0 71,4   

открита процедура 
по ЗОП 49,8 42,3   

12,3 10,5   

25,9 22,0   

11,6 9,9   

открита процедура 
по ЗОП 49,8 42,3   

12,3 10,5   

25,9 22,0   

11,6 9,9   

открита процедура 
по ЗОП 117,0 99,4   

63,8 54,2   

53,2 45,2   

открита процедура 
по ЗОП 181,6 154,4   

28,0 23,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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10,9   21,9          

4,4   8,7          

3,7   7,5          

2,8   5,7          

9,8   19,6          

1,6   3,3          

3,9   7,9          

4,2   8,4          

2,5   5,0          

0,6   1,2          

1,3   2,6          

0,6   1,2          

2,5   5,0          

0,6   1,2          

1,3   2,6          

0,6   1,2          

5,8   11,7          

3,2   6,4          

2,7   5,3          

9,1   18,2          

1,4   2,8          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

строителството" 

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на площадка за спорт"
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова спортна и 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" 

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова спортна и 

р. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на 
бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
    

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
на зона за обществен отдих 

4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12   

9 публична покана

6 публична покана

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12   

9 публична покана

6 
процедура без 
публична пок

    

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
2/001 Изготвени и съгласувани  работни 

проекти и КСС-та за изграждане и възстановяване 
на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър  24 

открита процедура 
по ЗОП

15   

12   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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64,6 54,9   

89,0 75,7   

открита процедура 
по ЗОП 291,5 247,7   

113,5 96,5   

144,0 122,4   

34,0 28,9   

открита процедура 
по ЗОП 161,8 137,6   

74,6 63,4   

62,2 52,9   

25,0 21,3   

открита процедура 
по ЗОП 50,6 43,0   

12,5 10,6   

25,9 22,0   

12,2 10,4   

90,0 76,5   

публична покана 71,0 60,4   

публична покана 19,0 16,2   

90,0 76,5   

публична покана 71,0 60,4   

процедура без 
публична покана 19,0 16,2   

2332,8 1982,9   

открита процедура 
по ЗОП 2332,8 1982,9   

1399,2 1189,3   

933,6 793,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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9 10 11 12 13 14 

3,2   6,5          

4,5   8,9          

14,6   29,1          

5,7   11,3          

7,2   14,4          

1,7   3,4          

8,1   16,2          

3,7   7,5          

3,1   6,2          

1,3   2,5          

2,5   5,1          

0,6   1,3          

1,3   2,6          

0,6   1,2          

4,5   9,0          

3,6   7,1          

1,0   1,9          

4,5   9,0          

3,6   7,1          

1,0   1,9          

116,6   233,3          

116,6   233,3          

70,0   139,9          

46,7   93,4          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
значимост" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - 

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и 
обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на 
имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждан
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 
п

о
д

п
о

м
аг

ан
и

те
 

о
п

е
р

ац
и

и
 н

а 
съ

о
тв

е
тн

а 
О

П
, а

ко
 е

 п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 

(к
о

д
 н

а 
о

п
е

р
ац

и
я)

 

2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
    

1 "Образователна инфраструктура"     

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство)
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

рукция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворн
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и 
обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на 
имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в то
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прил
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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3 4 

    

    

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 24 

открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 24 

открита процедура 
по ЗОП

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 8 

54099,2 37507,8 2492,8 

3205,8 2469,9 255,0 

открита процедура 
по ЗОП 565,1 480,3   

470,6 400,0   

56,0 47,6   

38,5 32,7   

открита процедура 
по ЗОП 469,8 399,3   

385,8 327,9   

56,0 47,6   

28,0 23,8   

открита процедура 
по ЗОП 1042,9 886,5   

900,9 765,8   

86,0 73,1   

56,0 47,6   

открита процедура 
по ЗОП 828,0 703,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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2353,0 6,2 4705,9     4950,0 2083,5  

160,3   320,6          

28,3   56,5          

23,5   47,1          

2,8   5,6          

1,9   3,9          

23,5   47,0          

19,3   38,6          

2,8   5,6          

1,4   2,8          

52,1   104,3          

45,0   90,1          

4,3   8,6          

2,8   5,6          

41,4   82,8          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими стру
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" 

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 
занимания" 

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план
програма за всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 
изпълнение на занманията" 

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни 
състезателни турнири между училищата" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели 
Божкова" и гримьорни" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, 
Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт н
за отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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инфраструктура

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
в самото училище (училищен 

комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури 
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР идея за проект

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.2 "разработване и приемане на план-график и 
Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.4 "Организация на целогодишни спортни 
общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

2 "Културна инфраструктура"     

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - "Добрич"" - общо, Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане 
ефективност на двете зали час от културна 
инфраструктура на Добрич

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на двете зали час от културна 
инфраструктура на Добрич

2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, 
Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми 
за отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2.3 "благоустрояване на околното пространство" Инвестиционен приоритет 4   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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инфраструктура 

18   

6   

6   

идея за проект 83 
открита процедура 
по ЗОП

13   

6   

69   

69   

    

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на двете зали час от културна 
инфраструктура на Добрич 24 

открита процедура 
по ЗОП

16   

11   

5   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на двете зали час от културна 
инфраструктура на Добрич 24 

открита процедура 
по ЗОП

16   

11   

5   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 8 

555,0 471,8   

185,0 157,3   

88,0 74,8   

открита процедура 
по ЗОП 300,0   255,0 

15,0   12,8 

15,0   12,8 

150,0   127,5 

120,0   102,0 

5517,5 2918,9   

открита процедура 
по ЗОП 2106,0 1790,1   

1550,0 1317,5   

500,0 425,0   

56,0 47,6   

открита процедура 
по ЗОП 1328,0 1128,8   

1126,0 957,1   

166,0 141,1   

36,0 30,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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27,8   55,5          

9,3   18,5          

4,4   8,8          

15,0   30,0          

0,8   1,5          

0,8   1,5          

7,5   15,0          

6,0   12,0          

171,7   343,4       2083,5  

105,3 0,0 210,6          

77,5   155,0          

25,0   50,0          

2,8   5,6          

66,4 0,0 132,8          

56,3   112,6          

8,3   16,6          

1,8   3,6          

 

да се счита, че този документ 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан 
Йовков"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната 
библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на 
ул. "България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на 
инвалида и на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 
хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център
Добрич”ЕООД" 

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан 
  няма 

2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"     

2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 

    

     

лагоустрояване на околното пространство"     

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната 
  няма 

2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"     

2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 

    

     

2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"     

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
  няма пълен проект

    

2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"     

     

3 "Социална инфраструктура"     

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на 
ул. "България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"     

3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4 "Здравна инфраструктура"     

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 

нормативните изисквания за лечебно заведение и 
консултативен център-І-

Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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24 
открита процедура 
по ЗОП

6   

12   

6   

3   

24 
открита процедура 
по ЗОП

6   

12   

6   

3   

няма пълен проект 24 
открита процедура 
по ЗОП

9   

12   

6   

    

12 
открита процедура 
по ЗОП

4   

6   

3   

3   

    

24 
открита процедура 
по ЗОП

12 
открита процедура 
по ЗОП

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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открита процедура 
по ЗОП 201,2       

6,2       

54,0       

105,0       

36,0       

открита процедура 
по ЗОП 1029,3       

25,2       

871,6       

120,0       

12,5       

открита процедура 
по ЗОП 853,0       

24,7       

708,3       

120,0       

362,2 302,6   

открита процедура 
по ЗОП 362,2 302,6   

6,2       

220,0 187,0   

100,0 85,0   

36,0 30,6   

2632,7   2237,8 

открита процедура 
по ЗОП 1298,9   1104,1 

открита процедура 
по ЗОП 395,9   336,5 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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          201,2  

          6,2  

          54,0  

          105,0  

          36,0  

          1029,3  

          25,2  

          871,6  

          120,0  

          12,5  

          853,0  

          24,7  

          708,3  

          120,0  

17,8 6,2 35,6          

17,8 6,2 35,6          

6,2            

11,0   22,0          

5,0   10,0          

1,8   3,6          

131,6   263,3          

64,9   129,9          

19,8   39,6          
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  Фонд Козлодуй 

    

    

    

    

  Фонд Козлодуй 

    

    

    

    

  
Фин. Механиизъм на 
ЕИП 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

При съответствие с 
одобрени 
Национална здравна 
стратегия до 2020 г., 
план за действие и 
Национална 
здравна стратегия до 
2020г., план за 
действие и Генералния 
план за болничната 
помощ 

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално 
осветление и приставка за асистента " 

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 
2 бр. " 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия –

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 
бр. " 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.4 "система с мамографска резолюция" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ – 4 бр." Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия – 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия – 2 бр" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия – 1 бр. " Приоритетна ос 3 на ОПРР   

– 2 бр." Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

 Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за Приоритетна ос 3 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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открита процедура 
по ЗОП
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открита процедура 
по ЗОП

6 
открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

6 открита процедура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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25,0   21,3 

100,0   85,0 

80,0   68,0 

80,0   68,0 

14,0   11,9 

8,2   7,0 

6,0   5,1 

17,0   14,5 

6,0   5,1 

3,0   2,6 

2,0   1,7 

6,2   5,3 

17,0   14,5 

18,0   15,3 

5,5   4,7 

3,0   2,6 

5,0   4,3 

открита процедура 
по ЗОП 903,0   767,6 

45,0   38,3 

210,0   178,5 

15,0   12,8 

20,0   17,0 

230,0   195,5 

43,0   36,6 

340,0   289,0 

открита процедура 
по ЗОП 1333,8   1133,7 

открита процедура 
по ЗОП 500,0   425,0 

200,0   170,0 

300,0   255,0 

открита процедура 833,8   708,7 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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1,3   2,5          

5,0   10,0          

4,0   8,0          

4,0   8,0          

0,7   1,4          

0,4   0,8          

0,3   0,6          

0,9   1,7          

0,3   0,6          

0,2   0,3          

0,1   0,2          

0,3   0,6          

0,9   1,7          

0,9   1,8          

0,3   0,6          

0,2   0,3          

0,3   0,5          

45,2   90,3          

2,3   4,5          

10,5   21,0          

0,8   1,5          

1,0   2,0          

11,5   23,0          

2,2   4,3          

17,0   34,0          

66,7   133,4          

25,0   50,0          

10,0   20,0          

15,0   30,0          

41,7   83,4          
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При съответствие с 
одобрени 
Национална здравна 
стратегия до 2020 г., 
план за действие и 
Национална 
здравна стратегия до 
2020г., план за 
действие и Генералния 
план за болничната 
помощ 

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен 
Каравелов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Кирков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим 
Горки" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан 
Аспарух" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари 
Стоянов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Независимост" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил 
Петлешков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация " Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
реконструкция
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001
02/2012/001

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
ение, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще
02/2012/001

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/
02/2012/001

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект 
02/2012/001

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   
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по ЗОП
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.     

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   
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6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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по ЗОП 

116,8   99,3 

75,0   63,8 

642,0   545,7 

29171,0 24795,4   

открита процедура 
по ЗОП 1498,7 1273,9   

1277,9 1086,2   

220,9 187,7   

открита процедура 
по ЗОП 907,6 771,4   

764,4 649,8   

143,1 121,7   

открита процедура 
по ЗОП 624,4 530,7   

538,1 457,3   

86,4 73,4   

открита процедура 
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912,0 775,2   

281,9 239,6   

открита процедура 
по ЗОП 1674,5 1423,3   

1410,4 1198,8   

264,1 224,5   

открита процедура 
по ЗОП 3733,9 3173,8   

3409,0 2897,6   

324,9 276,2   

открита процедура 
по ЗОП 973,7 827,6   

820,1 697,1   
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5,8   11,7          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз 
Дондуков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар 
Самуил" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна сре

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх 
Йосиф I" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан 
Йовков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал 
Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
ветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "
02/2012/001

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001
02/2012/001

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за 
02/2012/001

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
ряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG16
02/2012/001

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, Инвестиционен приоритет 2   
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153,6 130,5   

открита процедура 
по ЗОП 1069,8 909,3   

894,9 760,7   

174,9 148,6   

открита процедура 
по ЗОП 764,4 649,8   

634,8 539,6   

129,7 110,2   

открита процедура 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме 
Груев" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Бенковски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. 
Андреев" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко 
Даскалов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар 
Калоян"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 
тенис маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство " 

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за
02/2012/001

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO0
02/2012/001

5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, 
маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за 
02/2012/001

5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, 
оари, осигуряване на достъпна среда и Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
светление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
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открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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71,0 60,4   

открита процедура 
по ЗОП 103,1 87,6   

35,9 30,5   

67,2 57,1   

открита процедура 
по ЗОП 521,1 442,9   

456,9 388,4   

64,2 54,5   

открита процедура 
по ЗОП 266,0 226,1   

207,7 176,5   

58,3 49,6   

открита процедура 
по ЗОП 310,8 264,2   

251,4 213,7   

59,5 50,5   

открита процедура 
по ЗОП 1481,8 1259,5   

1256,0 1067,6   

225,8 191,9   

открита процедура 
по ЗОП 380,4 323,3   

333,6 283,5   

46,8 39,8   

открита процедура 
по ЗОП 205,9 175,0   

32,6 27,7   

63,3 53,8   

110,0 93,5   

открита процедура 
по ЗОП 125,1 106,3   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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3,6   7,1          

5,2   10,3          

1,8   3,6          

3,4   6,7          

26,1   52,1          

22,8   45,7          

3,2   6,4          

13,3   26,6          

10,4   20,8          

2,9   5,8          

15,5   31,1          

12,6   25,1          

3,0   5,9          

74,1   148,2          

62,8   125,6          

11,3   22,6          

19,0   38,0          

16,7   33,4          

2,3   4,7          

10,3   20,6          

1,6   3,3          

3,2   6,3          

5,5   11,0          

6,3   12,5          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство детска  и спортна площадки" 

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 
фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно 
квартално пространство" 

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо,

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.25.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.26.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.29.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 
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по ЗОП
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 8 

32,6 27,7   

63,3 53,8   

29,3 24,9   

открита процедура 
по ЗОП 190,3 161,8   

45,0 38,3   

65,8 55,9   

79,5 67,6   

открита процедура 
по ЗОП 127,0 108,0   

45,0 38,3   

65,8 55,9   

16,2 13,8   

открита процедура 
по ЗОП 69,3 58,9   

32,0 27,2   

13,3 11,3   

24,0 20,4   

открита процедура 
по ЗОП 86,0 73,1   

32,0 27,2   

13,3 11,3   

40,7 34,6   

открита процедура 
по ЗОП 161,9 137,6   

48,8 41,5   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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1,6   3,3          

3,2   6,3          

1,5   2,9          

9,5   19,0          

2,3   4,5          

3,3   6,6          

4,0   8,0          

6,4   12,7          

2,3   4,5          

3,3   6,6          

0,8   1,6          

3,5   6,9          

1,6   3,2          

0,7   1,3          

1,2   2,4          

4,3   8,6          
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0,7   1,3          

2,0   4,1          

8,1   16,2          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 
площадка и поставяне на тенис маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подхо
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 
до 6 г." 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в
строителството" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001

5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.32.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. 
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

9   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

П
р

о
ц

ед
ур

а 
п

о
 З

О
П

 (
ви

д
) 

Размер на инвестициите (в хил. 

О
б

щ
о

 з
а 

п
р

о
е

кт
а 

 

С
р

е
д

ст
ва

 о
т 

ЕФ
Р

Р
 п

о
 л

н
и

я 

н
а 

О
с 

1
 н

а 
О

П
Р

Р
 

Д
р

уг
и

 с
р

е
д

ст
ва

 
о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 
съ

ф
и

н
ан

си
р

ан
е 

5 6   7 8 

64,6 54,9   

48,5 41,2   

открита процедура 
по ЗОП 90,6 77,0   

12,8 10,9   

25,9 22,0   

51,9 44,1   

открита процедура 
по ЗОП 168,4 143,1   

44,4 37,8   

42,0 35,7   

82,0 69,7   

открита процедура 
по ЗОП 42,5 36,1   

8,3 7,1   

25,8 21,9   

8,4 7,1   

открита процедура 
по ЗОП 619,6 526,7   

106,7 90,7   

82,9 70,5   

430,0 365,5   

открита процедура 
по ЗОП 38,4 32,7   

8,3 7,1   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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3,2   6,5          
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21,5   43,0          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и 
благоустрояване и надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на 
съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. 
Славейков"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. 
Кирил и Методий" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспе
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот 
Хитов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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5.34.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.36.1 "обновяване на детска площадка и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36.2 "оборудване и обзавеждане" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдещ
02/2012/001

5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
стъпна среда" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO0
02/2012/001

5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за 
02/2012/001

5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
гуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" B
02/2012/001

5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/
02/2012/001

5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично Инвестиционен приоритет 2   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12 

открита процедура 
по ЗОП
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 12   
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публична покана
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процедура без 
публична покана

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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25,8 21,9   

4,3 3,7   

открита процедура 
по ЗОП 127,8 108,7   

56,1 47,7   

68,5 58,2   

3,2 2,7   

открита процедура 
по ЗОП 140,3 119,3   

56,7 48,2   

65,8 55,9   

17,8 15,1   

45,8 38,9   

процедура без 
публична покана 36,4 30,9   

процедура без 
публична покана 9,4 8,0   

открита процедура 
по ЗОП 244,5 207,8   

203,0 172,6   

41,5 35,2   

открита процедура 
по ЗОП 2415,0 2052,8   

1959,7 1665,7   

455,3 387,0   

открита процедура 
по ЗОП 3103,8 2638,2   

2351,1 1998,4   

752,7 639,8   

открита процедура 
по ЗОП 1759,6 1495,7   

1497,7 1273,0   

262,0 222,7   
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1,3   2,6          

0,2   0,4          

6,4   12,8          

2,8   5,6          

3,4   6,9          

0,2   0,3          

7,0   14,0          

2,8   5,7          

3,3   6,6          

0,9   1,8          

2,3   4,6          

1,8   3,6          

0,5   0,9          

12,2   24,4          

10,2   20,3          

2,1   4,1          

120,8   241,5          

98,0   196,0          

22,8   45,5          

155,2   310,4          

117,6   235,1          

37,6   75,3          

88,0   176,0          

74,9   149,8          

13,1   26,2          

 

да се счита, че този документ 
184/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на 
градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25
септември" зад паметника на "Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на 
"Хан Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона 
„Простор“" 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за 
спортни игри „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между 
секторите" 

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
санитарни възли" 

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция 
с антикорозионни материали и боя " 

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на 
лекоатлетическа зала „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна 
на електроинсталации" 

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 
писта" 

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
санитарни възли" 

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция 
с антикорозионни материали и боя" 

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите"

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
Организиране на пазар на производителите" - общо, в 

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 
идеи" 

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

6 "Реконструкция на третата част на 
и зелената ивица по бул. "25-ти 

    

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
за изграждане и възстановяване на зона за 
обществен отдих “Обновена и модернизирана 
градска среда чрез реконструкция на градски парк 
“Св. Георги”

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

7 "Реконструкция на зала "Добротица"     

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: ПЧП / JESSICA няма 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за 
ПЧП / JESSICA   

7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"     

7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"     

7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"     

7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между 
    

7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
    

7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция 
    

7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"     

7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на 
ПЧП / JESSICA   

7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна 
    

7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 
    

    

7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
    

7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция 
    

7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"     

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите"     

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 

общо, в т. ч.: ПЧП / JESSICA няма 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 
    

8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та 
за изграждане и възстановяване на зона за 
обществен отдих “Обновена и модернизирана 
градска среда чрез реконструкция на градски парк 
“Св. Георги” 24 

открита процедура 
по ЗОП
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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открита процедура 
по ЗОП 7000,0 5950,0   

4000,0 3400,0   

2500,0 2125,0   

500,0 425,0   

1670,0       

открита процедура 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

реализация на избраната в рамките на конкурса идея"

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП"

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 
проектна идея" 

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната 
техническа инфраструктура" 

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец 
Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“"

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
подземно и наземно паркиране" 

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна 
конструкция" 

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
Изграждане на нова административна сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на 
подвижни щандове за продажба и преместваеми павилиони"

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство и осигуряване на достъпна среда" 

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 
Исторически музей - Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически 
музей - Добрич" - общо, в т. ч.: 

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 
градската стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции"

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико
експозиционен план" 

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност" 

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК
инсталациите" 

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и 
контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската 
стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство" 

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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реализация на избраната в рамките на конкурса идея" 

8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП"     

8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 

    

8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"     

.6 "Ремонт на съществуващата подземната 
    

8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец 
Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
    

8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
    

8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на 
подвижни щандове за продажба и преместваеми павилиони"     

8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"     

9 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 

    

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически 

ПЧП / JESSICA няма 

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 
ПЧП / JESSICA   

9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"     

9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции"     

и съгласуване на тематико-
    

9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна 
    

9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК- и електро-
    

9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и 
контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"     

9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"     

9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската 
ПЧП / JESSICA ПЧП / JESSICA

9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
    

9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"     

9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
ПЧП / JESSICA ПЧП / JESSICA

9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 
    

9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

непосредствена близост до сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване 
между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и 
култури в полза на изграждането на гражданското общество"

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество." 

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на 
проекти за консервационно-реставрационните и строително
ремонтните дейности" 

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на 
строително-ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на условия 
за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 
възможностите за нейната социализация: Консервация и 
реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително 
направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на 
входни помещения; Консервация и реставрация на бетонни 
кръстове; Изработка на каменни стели с имената на всички 
погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум 
и осъвременяване на съществуваща експозиция /консервация и 
реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов 
втори експозиционен пояс и на експозиционни модули/: 
Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на 
експозиция /включително консервация и реставрация на експонати и 
на военна техника/; Оборудване на зала за образ

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията 
зала в помещение за лекции, образователни програми и 
аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова 
система за отопление и вентилация на съществуващите зали"

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, 
включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване"

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна 
младежка кръгла маса на представители на институции и НПО от 
Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от 
времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” с 
цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за 
реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на 
мрежа за партньорство" 

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна 
кампания" 

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"     

9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"     

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" - 
    

1 "Превръщането на Военно гробище – 
музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване 

народи, етноси, вероизповедания и 
култури в полза на изграждането на гражданското общество"     

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в 
съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество." - общо, в т. ч.: ПТГС Румъния - България няма 

"Изработване, съгласуване и одобряване на 
реставрационните и строително-

    

ршване на консервация и реставрация и на 
ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на условия 

за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 
възможностите за нейната социализация: Консервация и 

хаил” /включително 
направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на 
входни помещения; Консервация и реставрация на бетонни 
кръстове; Изработка на каменни стели с имената на всички 

ПТГС Румъния - България   

създаване на лапидариум 
и осъвременяване на съществуваща експозиция /консервация и 

ценности, изработване на нов 
втори експозиционен пояс и на експозиционни модули/: 
Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на 
експозиция /включително консервация и реставрация на експонати и 
на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми" ПТГС Румъния - България   

1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията 
зала в помещение за лекции, образователни програми и 
аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова 

ема за отопление и вентилация на съществуващите зали" ПТГС Румъния - България   

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, 
включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване" ПТГС Румъния - България   

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна 
младежка кръгла маса на представители на институции и НПО от 
Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от 
времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” с 

яне на добри практики, генериране на идеи за 
реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на 

ПТГС Румъния - България   

1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна 
ПТГС Румъния - България   

  

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
реконструкция н
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.     
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2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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26,5       

35,0       

10354,5 5924,9 1215,5 

420,0   340,0 

открита процедура 
по ЗОП 420,0   340,0 

20,0       

200,0   170,0 

40,0   34,0 

15,0   12,8 

90,0   76,5 

45,0   38,3 

10,0   8,5 

6462,5 5493,1   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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        26,5    

        35,0    

420,0 467,0 840,0     1467,0    

20,0   40,0          

20,0 20,0 40,0          

20,0            

10,0   20,0          

2,0   4,0          

0,8   1,5          

4,5   9,0          

2,3   4,5          

0,5   1,0          

323,1   646,2          

 

да се счита, че този документ 
187/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” 
към „Нова бирена фабрика”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
септември”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от 
бул. „25-ти септември” към „Битова техника”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
септември”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в 
Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 табели" 
т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в 
Зона с потенциал за икономическо развитие" 

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по 
уличната мрежа в Зона с потенциал за икономическо развитие"

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 
принципа на ПЧП" 

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП 
(бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "проектиране на информационно
център" 

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
център с внедряване на мерки за енергийна ефективности надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно
център" 

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство" 

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, 
оборудване и закупуване на подвижен състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 
закупуване на подвижен състав" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на 
сградата" 

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на 
сградата" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще
02/2012/001

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO0
02/2012/001

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект 
02/2012/001

2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
ротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в 
поставяне на около 70 табели" - общо, в Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по 
с потенциал за икономическо развитие" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3 "Изграждане на информационно-
обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 

    

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център 
за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП 

ОПИК няма 

3.1.1 "проектиране на информационно-обслужващ 
    

3.1.2 "изграждане на информационно-обслужващ 
център с внедряване на мерки за енергийна ефективности надзор в 

    

3.1.3 "обзавеждане на информационно-обслужващ 
    

3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното 
    

4 "Ремонт на сградата на пожарната, 
     

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на 
    

4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП
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открита процедура 
по ЗОП

18   

6   

12 
открита процедура 
по ЗОП

9   

6   

    

30 
открита про
по ЗОП

6   

18   

6   

6   

    

24 
открита процедура 
по ЗОП

6   

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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открита процедура 
по ЗОП 2810,0 2388,5   

2300,0 1955,0   

510,0 433,5   

открита процедура 
по ЗОП 627,5 533,4   

535,0 454,8   

92,5 78,6   

открита процедура 
по ЗОП 1698,4 1443,6   

1485,0 1262,3   

213,4 181,4   

открита процедура 
по ЗОП 1283,6 1091,1   

1106,1 940,2   

177,5 150,9   

открита процедура 
по ЗОП 43,0 36,6   

15,0 12,8   

28,0 23,8   

1467,0       

открита процедура 
по ЗОП 1467,0       

19,0       

1236,0       

200,0       

12,0       

975,0 431,8   

открита процедура 
по ЗОП 975,0 431,8   

12,0       

5,0 4,3   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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140,5   281,0          

115,0   230,0          

25,5   51,0          

31,4   62,8          

26,8   53,5          

4,6   9,3          

84,9   169,8          

74,3   148,5          

10,7   21,3          

64,2   128,4          

55,3   110,6          

8,9   17,8          

2,2   4,3          

0,8   1,5          

1,4   2,8          

        1467,0    

        1467,0    

        19,0    

        1236,0    

        200,0    

        12,0    

25,4 467,0 50,8          

25,4 467,0 50,8          

12,0            

0,3   0,5          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на 
сградата на пожарната и съгласуване по части" 

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност 
за цялата сграда" 

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от 
сградата" 

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на 
автомобилния парк" 

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за 
повишаване противопожарната култура на децата от първи до 
единадесети клас " 

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в 
практика и теория на съществуващия към пожарната Младежки по 
защита от бедствия, катастрофи и пожари" 

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен 
отряд за деца от 11-  до 16-годишна възраст" 

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни 
отряди за възрастни" 

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 
хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център
Добрич”ЕООД" 

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с 
интердисциплинарни възможности, един от които ехокардиограф"

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка 
към него" 

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна 
инсталация" 

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с 
енергоспестяващи" 

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски 
кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните норми 
и изисквания и направените предписания на контролните органи"

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско 
значение" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
функционирането на обществена трапезария" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в 
специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от 
    

4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на 
    

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за 
повишаване противопожарната култура на децата от първи до 

    

4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в 
практика и теория на съществуващия към пожарната Младежки по 

    

4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен 
    

4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни 
    

5 Здравна инфраструктура     

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 

нормативните изисквания за лечебно заведение и 
консултативен център-ІI-

Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

5.1.1 " Закупуване на нов графично-скопичен апарат" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати " Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с 
интердисциплинарни възможности, един от които ехокардиограф" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски 
кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните норми 
и изисквания и направените предписания на контролните органи" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско 
    

1 "Подобряване на социалните услуги"     

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
общо, в т. ч.: Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

1.2 "Обучения на персонал за работа в 
специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по ЗОП

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

П
р

о
ц

ед
ур

а 
п

о
 З

О
П

 (
ви

д
) 

Размер на инвестициите (в хил. 

О
б

щ
о

 з
а 

п
р

о
е

кт
а 

 

С
р

е
д

ст
ва

 о
т 

ЕФ
Р

Р
 п

о
 л

н
и

я 

н
а 

О
с 

1
 н

а 
О

П
Р

Р
 

Д
р

уг
и

 с
р

е
д

ст
ва

 
о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 
съ

ф
и

н
ан

си
р

ан
е 

5 6   7 8 

8,0 6,8   

7,0 6,0   
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45,0       
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на 
социални услуги в общността. Осигуряване на въз
работещите" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на 
хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, 
търговците на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на 
социалните услуги, в обществени трапезарии и в хранителна банка." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в 
пенсионерските клубове на територията на града и обуче
посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 
програми за он-лайн комуникация." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугата Социален патронаж на територията на гр. 
Добрич" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугите "Социален асистент" и "Домашен 
помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния 
капацитет и обслужването на местната администрация"

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови 
места в града. Презентиране на проекти, инициативи, фестивали, 
съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 
Изграждане на информационна система за поддръжка, 
функциониране и защита на електронния достъп до екраните." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на 
община град Добрич. Създаване на регистър на озеленените площи, 
дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 
значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. 
Цялостно разширение на системата и предлагане на нови 
административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане 
на имидж на Добрич като дестинация за спортен и лечебен туризъм" 
- общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за 
повишаване на квалификацията на общинската администрация за 
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 
мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 
ч.: 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма за 
обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане и 
управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на 
възможностите за партньорство между публичния, 
неправителствения и частния сектори." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма за 
усъвършенстване на структурите от неправителствения сектор, 
заедно със създаването на канали за комуникация и координация 
между общинската администрация и неправителствения сектор" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета 
на техническите специалисти в обществото" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на 
социални услуги в общността. Осигуряване на възнаграждения за 

  разработен проект

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на 
хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, 

на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." - 
Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на 
социалните услуги, в обществени трапезарии и в хранителна банка." - 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за про

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в 
пенсионерските клубове на територията на града и обучения на 
посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 

общо, в т. ч.: Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугата Социален патронаж на територията на гр. 

  идея за проект

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на 
предоставянето на услугите "Социален асистент" и "Домашен 

общо, в т. ч.: Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

2 "Подобряване на административния 
капацитет и обслужването на местната администрация"     

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови 
места в града. Презентиране на проекти, инициативи, фестивали, 
съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 

информационна система за поддръжка, 
функциониране и защита на електронния достъп до екраните." - 

  идея за проект

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на 
община град Добрич. Създаване на регистър на озеленените площи, 
дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 
значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. 

но разширение на системата и предлагане на нови 
общо, в т. ч.: Приоритет 1 на ОПДУ идея за проект

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане 
на имидж на Добрич като дестинация за спортен и лечебен туризъм" 

  идея за проект

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за 
повишаване на квалификацията на общинската администрация за 
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 

торинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. Приоритет 1 на ОПДУ / 
Приоритет 3 на ОПДУ идея за проект

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за 
обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане и 
управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на 
възможностите за партньорство между публичния, 

общо, в т. ч.: Приоритет 1 на ОПДУ идея за проект

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за 
ане на структурите от неправителствения сектор, 

заедно със създаването на канали за комуникация и координация 
между общинската администрация и неправителствения сектор" - 

Приоритет 2 на ОПДУ идея за проект

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета 
общо, в т. ч.:   идея за проект

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма Приоритетна ос 1 на ОПРЧР идея за проект

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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разработен проект 30   

идея за проект 72   

идея за проект 12 
открита процедура 
по ЗОП

идея за проект 9 
открита процедура 
по ЗОП

идея за проект 84   

идея за проект 84   

    

идея за проект 18 
открита процедура 
по ЗОП

идея за проект 12 
открита процедура 
по ЗОП

идея за проект 6 
открита процедура
по ЗОП

идея за проект 15 публична покана

идея за проект 15 публична покана

идея за проект 24 публична покана

идея за проект 12 публична покана

за проект 12 публична покана

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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2000,0       

750,0   637,5 

открита процедура 
по ЗОП 70,0   59,5 

открита процедура 
по ЗОП 250,0   212,5 

480,0     

1500,0   1275,0 

1080,0   425,0 

открита процедура 
по ЗОП 350,0       

открита процедура 
по ЗОП 350,0   297,5 

открита процедура 
по ЗОП 130,0       

публична покана 50,0   42,5 

публична покана 50,0   42,5 

публична покана 50,0   42,5 

публична покана 50,0     

публична покана 50,0       

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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          2000,0  

37,5   75,0          

3,5   7,0          

12,5   25,0          

480,0              

75,0   150,0          

75,0   50,0     530,0    

        350,0    

17,5   35,0          

        130,0    

2,5   5,0          

2,5   5,0          

2,5   5,0          

50,0              

        50,0    
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  Световна банка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на 
туризма" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за 
ограничаване разхода на вода чрез провеждане на активна 
информационна кампания сред гражданите." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на 
генерираните от населението и бизнеса отпадъци, стимулиране на 
разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване 
замърсяването на атмосферния въздух" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана системата на 
градския транспорт на град Добрич, включително интелигентна 
система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел
таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи 
15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво 
развитие. 

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за 
фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. Транспортна достъпност"

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар 
Освободител" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна 
поляна" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на 

3 "Грижа за околната среда"     

1 "Повишаване културата на водопотребление за 
ограничаване разхода на вода чрез провеждане на активна 

общо, в т. ч.: Приоритетна ос 1 на ОПОС идея за проект

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на 
генерираните от населението и бизнеса отпадъци, стимулиране на 

общо, в т. ч.: Приоритетна ос 2 на ОПОС идея за проект

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване 
общо, в т. ч.:   идея за проект

4 "Развитие на интегрирана системата на 
градския транспорт на град Добрич, включително интелигентна 
система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. 
таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи - 
15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво Инвестиционен приоритет 5 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени пред
проучване и финансови анализи

5 "Допълнителен пакет улици за 
България 1.1. Транспортна достъпност"     

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO
02/2012/001

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - ТГС Румъния-България 1.1. по проект "Бъдеще за Добрич" BG1

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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идея за проект 24   

идея за проект 24   

идея за проект 3 
открита процедура 
по ЗОП

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени пред-инвестиционно 
проучване и финансови анализи 36   

    

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

15   

6   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5- 24 открита процедура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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220,0   85,0 

50,0   42,5 

50,0   42,5 

открита процедура 
по ЗОП 120,0       

58462,6 49679,2   

14517,7   12340,0 

открита процедура 
по ЗОП 2312,9   1966,0 

1982,9   1685,4 

330,0   280,5 

открита процедура 
по ЗОП 1353,7   1150,7 

1114,3   947,2 

239,4   203,5 

открита процедура 
по ЗОП 1443,6   1227,1 

1225,8   1042,0 

217,8   185,1 

открита процедура 
по ЗОП 2106,7   1790,7 

1796,2   1526,8 

310,5   263,9 

8,4       

открита процедура 
по ЗОП 1510,7   1284,1 

1272,4   1081,6 

238,3   202,5 

открита процедура 814,8   692,6 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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5,0   130,0          

2,5   5,0          

2,5   5,0          

  120,0          

2922,3 31,6 5844,6          

704,5 8,4 1451,8          

115,6   231,3          

99,1   198,3          

16,5   33,0          

67,7   135,4          

55,7   111,4          

12,0   23,9          

72,2   144,4          

61,3   122,6          

10,9   21,8          

105,3 8,4 210,7          

89,8   179,6          

15,5   31,0          

8,4            

75,5   151,1          

63,6   127,2          

11,9   23,8          

40,7   81,5          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот 
Волов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан 
Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит 
Бозвели" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. 
Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. 
Цимерман" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркиро

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Транспортна достъпност 02/2012/001

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/0

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG
02/2012/001

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
илежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдещ
02/2012/001

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   
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02/2012/001 по ЗОП

21   

6   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП
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02/2012/001 24 

открита процедура 
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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по ЗОП 

658,3   559,6 

156,5   133,1 

открита процедура 
по ЗОП 913,1   776,1 

778,5   661,7 

134,6   114,4 

открита процедура 
по ЗОП 743,8   632,3 

607,4   516,3 

136,5   116,0 

открита процедура 
по ЗОП 438,2   372,5 

369,1   313,8 

69,1   58,7 

открита процедура 
по ЗОП 330,8   281,2 

270,1   229,6 

60,7   51,6 

открита процедура 
по ЗОП 536,5   456,1 

445,5   378,7 

91,0   77,4 

открита процедура 
по ЗОП 457,3   388,7 

373,4   317,4 

83,9   71,3 

открита процедура 
по ЗОП 392,9   334,0 

314,4   267,2 

78,5   66,7 

открита процедура 
по ЗОП 359,9   305,9 

281,0   238,8 

78,9   67,1 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
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32,9   65,8          

7,8   15,7          

45,7   91,3          

38,9   77,9          

6,7   13,5          

37,2   74,4          

30,4   60,7          

6,8   13,6          

21,9   43,8          

18,5   36,9          

3,5   6,9          

16,5   33,1          

13,5   27,0          

3,0   6,1          

26,8   53,7          

22,3   44,6          

4,6   9,1          

22,9   45,7          

18,7   37,3          

4,2   8,4          

19,6   39,3          

15,7   31,4          

3,9   7,8          

18,0   36,0          

14,0   28,1          

3,9   7,9          
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван 
Шишман" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий 
Кусевич" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. 
Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Общ бюджет за проектите (ИПГВР) без ЕЕ на жилищни сгради

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради" 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

Общ бюджет за проектите (ИПГВР) 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добр
02/2012/001

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект 
02/2012/001

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
ари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

Общ бюджет за проектите (ИПГВР) без ЕЕ на жилищни сгради     

6 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради"     

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 24 

открита процедура 
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открита процедура 
по ЗОП

21   

6   

    

    

72   

72   

72   

72   

72   

    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

П
р

о
ц

ед
ур

а 
п

о
 З

О
П

 (
ви

д
) 

Размер на инвестициите (в хил. 

О
б

щ
о

 з
а 

п
р

о
е

кт
а 

 

С
р

е
д

ст
ва

 о
т 

ЕФ
Р

Р
 п

о
 л

н
и

я 

н
а 

О
с 

1
 н

а 
О

П
Р

Р
 

Д
р

уг
и

 с
р

е
д

ст
ва

 
о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 
съ

ф
и

н
ан

си
р

ан
е 

5 6   7 8 

открита процедура 
по ЗОП 359,1   305,3 

302,5   257,1 

56,6   48,1 

открита процедура 
по ЗОП 317,8   270,1 

267,7   227,5 

50,1   42,6 

открита процедура 
по ЗОП 125,7   106,9 

105,9   90,0 

19,8   16,9 

167503,3 112104,6 19779,8 

30000,0 9000,0     

30000,0 9000,0     

84,0 25,2     

8900,0 2670,0     

21000,0 6300,0     

16,0 4,8     

197503,3 121104,6 19779,8 
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18,0   35,9          

15,1   30,2          

2,8   5,7          

15,9   31,8          

13,4   26,8          

2,5   5,0          

6,3   12,6          

5,3   10,6          

1,0   2,0          

8266,5 668,2 15635,8     6947,0 4083,5  

        21000,0    

        21000,0    

        58,8    

        6230,0    

        14700,0    

        11,2    

8266,5 668,2 15635,8     27947,0 4083,5  
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9. ОПИСАНИЕ НА ЗВЕНО И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛА

9.1. Структура на звеното за 

Съобразно действащите Методически указания за изработване на ИПГВР и опита на редица 

европейски страни, които имат богат опит в изработването и прилагането на Интегрирани планове, 

един от важните моменти е този за определяне н

които имат ангажименти по цялостната реализация на ИПГВР.

Изхождайки от опита в това отношение, като целесъобразна се оказва двустепенната структура на 

звената, оторизирани  за реализацията/прилагането на ИП

структура е следната: 

• Първа (основна) степен, ориентирана към 

• Втора степен, засягаща 

реализацията/прилагането на ИПГВР.

Функциите на звеното, което е оторизирано да осъществява 

на ИПГВР (наречено Оперативно звено)  са  в сферата на класическите функции по управление на 

процеси и дейности, а  именно функции  в сферата на:

• Администрирането; 

• Координацията ; 

• Мониторинга; 

• Връзките с потенциалните партньори

Основните функции на Оперативното звено, натоварено с реализацията на ИПГВР са свързани с:

• Реализация на заложените в ИПГВР инвестиционни проекти, меки мерки и хоризонтални 

проекти, включени в Интегрирания план на гр. Добрич;   

• Определяне приоритетните проекти, които следва да стартират в първата година на базата на 

проектната готовност, одобре

• Определяне на  технологичната последователност в реализацията на дейностите по отделните 

проекти, гарантираща 

• Подготвяне на  апликационните форми  подавани в съответния управляващ орган на 

Оперативна програма 

• Подготвяне на  тръжна документация за избор на изпълнител на отделните проекти;

• Подготвяне на  предложения до Кмета на общината за екипа  за управление на отделните 

проекти в трите зони за целево въ

• Възлагане или самостоятелно изработване на  бизнес/ или инвестиционен план по зони за 

въздействие 

• Провеждане на мониторинг върху приложението на плана и при необходимост обосновава 

необходимостта от преразглеждане на приоритетите и възможностите

• Осъществява връзките с партньорите (заинтересованите страни) по 

• Други дейности, които имат отношение към управлението и реализацията/прилагането на 

ИПГВР  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА

Структура на звеното за реализация/прилагане на ИПГВР 

Съобразно действащите Методически указания за изработване на ИПГВР и опита на редица 

европейски страни, които имат богат опит в изработването и прилагането на Интегрирани планове, 

един от важните моменти е този за определяне на статута, функциите и организацията на звената, 

които имат ангажименти по цялостната реализация на ИПГВР. 

Изхождайки от опита в това отношение, като целесъобразна се оказва двустепенната структура на 

звената, оторизирани  за реализацията/прилагането на ИПГВР. Същността на тази двустепенна 

Първа (основна) степен, ориентирана към оперативните функции 

Втора степен, засягаща стратегическите и контролните

реализацията/прилагането на ИПГВР. 

веното, което е оторизирано да осъществява оперативните  функции

на ИПГВР (наречено Оперативно звено)  са  в сферата на класическите функции по управление на 

процеси и дейности, а  именно функции  в сферата на: 

Връзките с потенциалните партньори 

Основните функции на Оперативното звено, натоварено с реализацията на ИПГВР са свързани с:

Реализация на заложените в ИПГВР инвестиционни проекти, меки мерки и хоризонтални 

проекти, включени в Интегрирания план на гр. Добрич;    

Определяне приоритетните проекти, които следва да стартират в първата година на базата на 

проектната готовност, одобрено финансиране ; 

Определяне на  технологичната последователност в реализацията на дейностите по отделните 

проекти, гарантираща преодоляване на възможни рискове и др.; 

Подготвяне на  апликационните форми  подавани в съответния управляващ орган на 

програма – източник на финансиране на отделните проекти;

Подготвяне на  тръжна документация за избор на изпълнител на отделните проекти;

Подготвяне на  предложения до Кмета на общината за екипа  за управление на отделните 

проекти в трите зони за целево въздействие; 

Възлагане или самостоятелно изработване на  бизнес/ или инвестиционен план по зони за 

Провеждане на мониторинг върху приложението на плана и при необходимост обосновава 

необходимостта от преразглеждане на приоритетите и възможностите

Осъществява връзките с партньорите (заинтересованите страни) по 

Други дейности, които имат отношение към управлението и реализацията/прилагането на 
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ГАНЕ НА ПЛАНА 

Съобразно действащите Методически указания за изработване на ИПГВР и опита на редица 

европейски страни, които имат богат опит в изработването и прилагането на Интегрирани планове, 

а статута, функциите и организацията на звената, 

Изхождайки от опита в това отношение, като целесъобразна се оказва двустепенната структура на 

ГВР. Същността на тази двустепенна 

 по прилагането на ИПГВР; 

стратегическите и контролните функции по 

оперативните  функции по прилагането 

на ИПГВР (наречено Оперативно звено)  са  в сферата на класическите функции по управление на 

Основните функции на Оперативното звено, натоварено с реализацията на ИПГВР са свързани с: 

Реализация на заложените в ИПГВР инвестиционни проекти, меки мерки и хоризонтални 

Определяне приоритетните проекти, които следва да стартират в първата година на базата на 

Определяне на  технологичната последователност в реализацията на дейностите по отделните 

Подготвяне на  апликационните форми  подавани в съответния управляващ орган на 

източник на финансиране на отделните проекти; 

Подготвяне на  тръжна документация за избор на изпълнител на отделните проекти; 

Подготвяне на  предложения до Кмета на общината за екипа  за управление на отделните 

Възлагане или самостоятелно изработване на  бизнес/ или инвестиционен план по зони за 

Провеждане на мониторинг върху приложението на плана и при необходимост обосновава 

необходимостта от преразглеждане на приоритетите и възможностите; 

Осъществява връзките с партньорите (заинтересованите страни) по прилагането на ИПГВР; 

Други дейности, които имат отношение към управлението и реализацията/прилагането на 
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Основните функции на второто (по

дейности са: 

• Осъществяване на координация между Оперативното звено с Кмета и Общинския съвет;

• Осъществяване на координация с Управляващите органи на Оперативните програми, по които 

се финансират проекти, включени в ИПГВР на гр. Добрич;

• Упражняване на контрол в дейността на Оперативното звено;

• Упражняване на цялостен контрол по реализацията/прилагането на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Добрич.

Функции на Кмета на община Добрич

реализацията/прилагането на ИПГВР, кметът на общината има следните основни функции:

• Отговаря  за изготвянето и прилагането на Устройствения правилник за дейността на  Звеното, 

отговарящо за реализацията/прилагането на ИПГВР;

• Определя числеността на екипа, отговарящ за реализацията на проектите в трите зони, като се 

съобразява с броя на проектите във всяка зона;

• Назначава мениджъра, отговаряш за реализацията на проектите в отделните зони за 

въздействие; 

• Възлага подготовката на годишните и на окончателния доклад за изпълнението/прилагането 

на ИПГВР и го внася за разглеждане и утвърждаване в Общинския съвет;

• Осъществява цялостния контрол по прилагане на ИПГВР

Функциите на Общинския съвет

• Приема  проекта на Интегрирания план;

• Утвърждава промени в набора от проекти, корекции в програмата за реализация и 

• Приема годишни и окончателния доклад за изпълнение на ЕПГВР

9.2. Численост на персонала на звеното/с

Числеността на звеното (в оперативната и стратегическо

капацитет, гарантиращ безпроблемно реализиране на функциите по прилагане на ИПГВР. Примерната 

численост на отделните структури на Звеното, натоварено с 

(реализация/прилагане) на ИПГВР е  в следните граници:

• Численост на стратеги

кметът, който е отговарял за изработването на ИПГВР;

• Численост на Оперативното звено 

• Брой мениджъри – 3 (по 1 за всяка зона за целенасочено въздействие). Поради по

брой проекти, в зоните за икономическо развитие и социалната зона е възможно за двете 

зони да има 1 мениджър. 

Числеността на звеното, която се предлага е примерна. Т

ще се възприеме (Виж. т.14). Първоначално, ако се възприеме вариант функциите на звеното по 

реализация/прилагане на ИПГВР да се поемат от структурите на сега действащата Общинска 

администрация числеността може д
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Основните функции на второто (по-високо йерархично) звено, което е със страте

Осъществяване на координация между Оперативното звено с Кмета и Общинския съвет;

на координация с Управляващите органи на Оперативните програми, по които 

се финансират проекти, включени в ИПГВР на гр. Добрич; 

Упражняване на контрол в дейността на Оперативното звено; 

Упражняване на цялостен контрол по реализацията/прилагането на Интегрирания план за 

градско възстановяване и развитие на гр. Добрич. 

на община Добрич-град по прилагането на ИПГВР. По отношение на 

реализацията/прилагането на ИПГВР, кметът на общината има следните основни функции:

Отговаря  за изготвянето и прилагането на Устройствения правилник за дейността на  Звеното, 

ализацията/прилагането на ИПГВР; 

Определя числеността на екипа, отговарящ за реализацията на проектите в трите зони, като се 

съобразява с броя на проектите във всяка зона; 

Назначава мениджъра, отговаряш за реализацията на проектите в отделните зони за 

Възлага подготовката на годишните и на окончателния доклад за изпълнението/прилагането 

на ИПГВР и го внася за разглеждане и утвърждаване в Общинския съвет;

цялостния контрол по прилагане на ИПГВР 

Общинския съвет по реализацията на ИПГВР са свързани с: 

Приема  проекта на Интегрирания план; 

Утвърждава промени в набора от проекти, корекции в програмата за реализация и 

Приема годишни и окончателния доклад за изпълнение на ЕПГВР 

Численост на персонала на звеното/структурата 

Числеността на звеното (в оперативната и стратегическо-контролната структури) следва да е  с 

капацитет, гарантиращ безпроблемно реализиране на функциите по прилагане на ИПГВР. Примерната 

численост на отделните структури на Звеното, натоварено с функциите по управление 

(реализация/прилагане) на ИПГВР е  в следните граници: 

стратегическото звено – 3 д. Ръководител на същото може да е Заместник

кметът, който е отговарял за изработването на ИПГВР; 

Численост на Оперативното звено – 7 -10 д.; 

3 (по 1 за всяка зона за целенасочено въздействие). Поради по

брой проекти, в зоните за икономическо развитие и социалната зона е възможно за двете 

зони да има 1 мениджър.  

Числеността на звеното, която се предлага е примерна. Тя зависи от това какъв вариант на управление 

ще се възприеме (Виж. т.14). Първоначално, ако се възприеме вариант функциите на звеното по 

реализация/прилагане на ИПГВР да се поемат от структурите на сега действащата Общинска 

администрация числеността може да бъде в рамките на утвърдената  структура.                   
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високо йерархично) звено, което е със стратегически и контролни 

Осъществяване на координация между Оперативното звено с Кмета и Общинския съвет; 

на координация с Управляващите органи на Оперативните програми, по които 

Упражняване на цялостен контрол по реализацията/прилагането на Интегрирания план за 

град по прилагането на ИПГВР. По отношение на 

реализацията/прилагането на ИПГВР, кметът на общината има следните основни функции: 

Отговаря  за изготвянето и прилагането на Устройствения правилник за дейността на  Звеното, 

Определя числеността на екипа, отговарящ за реализацията на проектите в трите зони, като се 

Назначава мениджъра, отговаряш за реализацията на проектите в отделните зони за 

Възлага подготовката на годишните и на окончателния доклад за изпълнението/прилагането 

на ИПГВР и го внася за разглеждане и утвърждаване в Общинския съвет; 

Утвърждава промени в набора от проекти, корекции в програмата за реализация и др; 

контролната структури) следва да е  с 

капацитет, гарантиращ безпроблемно реализиране на функциите по прилагане на ИПГВР. Примерната 

функциите по управление 

3 д. Ръководител на същото може да е Заместник-

3 (по 1 за всяка зона за целенасочено въздействие). Поради по-малкия 

брой проекти, в зоните за икономическо развитие и социалната зона е възможно за двете 

я зависи от това какъв вариант на управление 

ще се възприеме (Виж. т.14). Първоначално, ако се възприеме вариант функциите на звеното по 

реализация/прилагане на ИПГВР да се поемат от структурите на сега действащата Общинска 

а бъде в рамките на утвърдената  структура.                    
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10. ИЗПОЛЗВАНИ ПРОЦЕДУРИ

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО Н

ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ 

Решаващо значение в процеса на разработв

на всички ведомства, компании и организации, имащи отношение към градското развитие и е 

реалистична основа за постигане на консенсус между община, граждани и бизнес за получаване на 

ефект от съвместното използване на публичните и частни ресурси. 

ИПГВР – Добрич, Възложителят и Изпълнителят положиха усилия за осигуряване на публичност и 

прозрачност за широко включване на гражданите и заинтересованите страни. С помощта на 

общинската администрация и на представители на различни социални и професионални групи бяха 

идентифицирани заинтересованите страни и потенциалните партньори, проявяващи желание и  

интерес за участие в подготовката на ИПГВР 

проведени неформални срещи 

следните групи: 

• общинска администрация, общински съвет, експлоатационни дружества;

• експерти от браншови организации на архитекти, инженери, строители, 

градското развитие; 

• предприемачите и бизнеса 

представители на туристическия бранш и др.;

• културно историческо наследство, духовна сфера, академични среди образование, 

здравеопазване, социални дейности;

• неправителствени и младежки организации, природозащитници, активисти в областта на околната 

среда, устойчивото развитие, младежките дейности, спорта, свободното време и др.

Резултатите от проведените анкети, срещи и фокус 

аналитичната и стратегическа част на ИПГВР.
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ИЗПОЛЗВАНИ ПРОЦЕДУРИ НА ОБЩЕСТВЕНО/ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ И ПАРТН

ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ПЛАНА И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНО

Решаващо значение в процеса на разработването и прилагането на плана е навременното включване 

на всички ведомства, компании и организации, имащи отношение към градското развитие и е 

реалистична основа за постигане на консенсус между община, граждани и бизнес за получаване на 

използване на публичните и частни ресурси. В процеса на разработването на 

Добрич, Възложителят и Изпълнителят положиха усилия за осигуряване на публичност и 

прозрачност за широко включване на гражданите и заинтересованите страни. С помощта на 

нската администрация и на представители на различни социални и професионални групи бяха 

идентифицирани заинтересованите страни и потенциалните партньори, проявяващи желание и  

интерес за участие в подготовката на ИПГВР – Добрич. През месеците юни и юли

неформални срещи – разговори, анкетно проучване и фокус –

общинска администрация, общински съвет, експлоатационни дружества;

експерти от браншови организации на архитекти, инженери, строители, 

предприемачите и бизнеса – браншови организации, влиятелни големи инвеститори, 

представители на туристическия бранш и др.; 

културно историческо наследство, духовна сфера, академични среди образование, 

зване, социални дейности; 

неправителствени и младежки организации, природозащитници, активисти в областта на околната 

среда, устойчивото развитие, младежките дейности, спорта, свободното време и др.

Резултатите от проведените анкети, срещи и фокус – групи бяха използвани при подготовката на 

аналитичната и стратегическа част на ИПГВР. 
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НСКО УЧАСТИЕ И ПАРТНЬОРСТВО 

СИГУРЯВАНЕ ПРОЗРАЧНОСТ ПРИ 

ането и прилагането на плана е навременното включване 

на всички ведомства, компании и организации, имащи отношение към градското развитие и е 

реалистична основа за постигане на консенсус между община, граждани и бизнес за получаване на 

В процеса на разработването на 

Добрич, Възложителят и Изпълнителят положиха усилия за осигуряване на публичност и 

прозрачност за широко включване на гражданите и заинтересованите страни. С помощта на 

нската администрация и на представители на различни социални и професионални групи бяха 

идентифицирани заинтересованите страни и потенциалните партньори, проявяващи желание и  

През месеците юни и юли, 2012 г. бяха 

– групи с представители на 

общинска администрация, общински съвет, експлоатационни дружества; 

експерти от браншови организации на архитекти, инженери, строители, специалисти в областта на 

браншови организации, влиятелни големи инвеститори, 

културно историческо наследство, духовна сфера, академични среди образование, 

неправителствени и младежки организации, природозащитници, активисти в областта на околната 

среда, устойчивото развитие, младежките дейности, спорта, свободното време и др. 

бяха използвани при подготовката на 
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Визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на Интегрирания план бяха подложени на 

широко обществено обсъждане, организирано по метода 

форума взеха участие повече от 

Темата на форума е обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие град Доб

свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът интегрира политики и 

обединява всички заинтересовани страни за тяхното съвместно провеждане. Той допринася за 

реализиране на визията и стратегията за ра

възстановяването на градски зони или подсистеми на градската среда. Не на последно място, този 

план е гаранция за успешното участие на общината в усвояването на Структурните фондове на 

Европейския съюз в периода до 2020 г.

в регионалните медии и на сайта на община Добрич

участници, съдържащи предложения за визията, целите и зоните за въздействие.  Вс

допринесе за една активна и ползотворна дискусия, в която се включиха както гражданите и 

представителите на мастната власт, така и членовете на експертния екип. Общественият консенсус, 

който беше постигнат по време на обсъждането на 

съвет да приеме без възражения предложените визия, цели и зони 

(които получиха и одобрението УО на ОПРР).

Идеите за проекти, които бяха разработени от експертния екип и предложени за реализация в 

рамките на Интегрирания план, също бяха обсъдени с широкото участие на гражданите и 

заинтересованите страни.На 5 март 2013 в Добрич

страни посветена на публично-

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на Интегрирания план бяха подложени на 

широко обществено обсъждане, организирано по метода „Обществен форум” на 18 юли 2

форума взеха участие повече от 60 представители на обществеността и заинтересованите страни. 

Темата на форума е обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие град Добрич. Този план е съвкупност от 

свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът интегрира политики и 

обединява всички заинтересовани страни за тяхното съвместно провеждане. Той допринася за 

реализиране на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определени приоритети за 

възстановяването на градски зони или подсистеми на градската среда. Не на последно място, този 

план е гаранция за успешното участие на общината в усвояването на Структурните фондове на 

ъюз в периода до 2020 г.Десет дни  преди обсъждането беше публикувана информация  

дии и на сайта на община Добрич и бяха изпратени писма до всички потенциални 

участници, съдържащи предложения за визията, целите и зоните за въздействие.  Вс

допринесе за една активна и ползотворна дискусия, в която се включиха както гражданите и 

представителите на мастната власт, така и членовете на експертния екип. Общественият консенсус, 

който беше постигнат по време на обсъждането на 18 юли 2012 г., даде основание на Общинския 

съвет да приеме без възражения предложените визия, цели и зони за въздействие на ИПГВР Добрич

(които получиха и одобрението УО на ОПРР). 

които бяха разработени от експертния екип и предложени за реализация в 

рамките на Интегрирания план, също бяха обсъдени с широкото участие на гражданите и 

5 март 2013 в Добрич се проведе работна среща със заинтерес

-частните партньорства. На срещата бяха разгледани следните въпроси:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на Интегрирания план бяха подложени на 

„Обществен форум” на 18 юли 2012 г. Във 

0 представители на обществеността и заинтересованите страни. 

Темата на форума е обсъждане на визията, стратегическите цели и зоните за въздействие на 

рич. Този план е съвкупност от 

свързани във времето проекти, действия и инвестиционни намерения. Планът интегрира политики и 

обединява всички заинтересовани страни за тяхното съвместно провеждане. Той допринася за 

звитие на града в съответствие с определени приоритети за 

възстановяването на градски зони или подсистеми на градската среда. Не на последно място, този 

план е гаранция за успешното участие на общината в усвояването на Структурните фондове на 

Десет дни  преди обсъждането беше публикувана информация  

и бяха изпратени писма до всички потенциални 

участници, съдържащи предложения за визията, целите и зоните за въздействие.  Всичко това 

допринесе за една активна и ползотворна дискусия, в която се включиха както гражданите и 

представителите на мастната власт, така и членовете на експертния екип. Общественият консенсус, 

., даде основание на Общинския 

за въздействие на ИПГВР Добрич 

 

които бяха разработени от експертния екип и предложени за реализация в 

рамките на Интегрирания план, също бяха обсъдени с широкото участие на гражданите и 

се проведе работна среща със заинтересованите 

частните партньорства. На срещата бяха разгледани следните въпроси: 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Представяне на идентифицираните проекти на община Добрич, залегнали в ИПГВР, за чието 

реализиране се разчита на активното съдействие и партньорство с бизнеса; 

• Представяне и дискусия относно възможностите за реализиране на ПЧП в община Добрич 

структура на правила, подпомагащи процеса на ПЧП от страна на общината и от страна на бизнеса;  

• Представяне и дискусия относно моделите на ПЧП и възможните рискове за частния 

икономически баланс на интереси, инициатива/регистрация на инвестиционно намерение, оценка 

на инвестиционните предложения и финансово

• Представяне на възможностите за бизнеса по ОП „

икономика“, схема BG161PO003

• Представяне на заданието за ПУП в северната индустриална зона;  

Обсъждането премина в конструктивен и позитивен дух и даде възможност както за въпроси, така и за 

конкретни предложения и препоръки към отделните проекти. С цел доизясняване на идеите и 

коректно отразяване на мнението на заинтересованите страни, бяха планирани и 

последващи срещи (след обсъждането).

Експертният екип, отговорен за разработването на

относно изпълнението и предстоящите публични събития, която редовно се публикуваше в печатните 

и електронни регионални медии.
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Представяне на идентифицираните проекти на община Добрич, залегнали в ИПГВР, за чието 

реализиране се разчита на активното съдействие и партньорство с бизнеса; 

тавяне и дискусия относно възможностите за реализиране на ПЧП в община Добрич 

на правила, подпомагащи процеса на ПЧП от страна на общината и от страна на бизнеса;  

Представяне и дискусия относно моделите на ПЧП и възможните рискове за частния 

баланс на интереси, инициатива/регистрация на инвестиционно намерение, оценка 

на инвестиционните предложения и финансово-икономически модел и анализ;  

Представяне на възможностите за бизнеса по ОП „Конкурентоспособност

икономика“, схема BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“; 

Представяне на заданието за ПУП в северната индустриална зона;   

Обсъждането премина в конструктивен и позитивен дух и даде възможност както за въпроси, така и за 

и препоръки към отделните проекти. С цел доизясняване на идеите и 

коректно отразяване на мнението на заинтересованите страни, бяха планирани и 

последващи срещи (след обсъждането). 

Експертният екип, отговорен за разработването на ИПГВР, периодично предоставяше информация 

относно изпълнението и предстоящите публични събития, която редовно се публикуваше в печатните 

и електронни регионални медии. 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Представяне на идентифицираните проекти на община Добрич, залегнали в ИПГВР, за чието 

реализиране се разчита на активното съдействие и партньорство с бизнеса;  

тавяне и дискусия относно възможностите за реализиране на ПЧП в община Добрич – 

на правила, подпомагащи процеса на ПЧП от страна на общината и от страна на бизнеса;   

Представяне и дискусия относно моделите на ПЧП и възможните рискове за частния сектор, 

баланс на интереси, инициатива/регистрация на инвестиционно намерение, оценка 

икономически модел и анализ;   

Конкурентоспособност на българската 

2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика“;  

Обсъждането премина в конструктивен и позитивен дух и даде възможност както за въпроси, така и за 

и препоръки към отделните проекти. С цел доизясняване на идеите и 

коректно отразяване на мнението на заинтересованите страни, бяха планирани и проведени няколко 

ИПГВР, периодично предоставяше информация 

относно изпълнението и предстоящите публични събития, която редовно се публикуваше в печатните 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

11. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ О

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПО

КОНТЕКСТА НА РАЙОНА 

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ВЪПРО

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са нов

провеждане на политиките на местните власти,

очакваните положителни резултати ще се дължат на: умението на общинските ръководства да 

координират своите усилия, както помежду си, така и с националните институ

на представителите на бизнеса, да се съобразяват с предвижданията на ИПГВР; активното участие на  

гражданите и НПО. Фактът, че разработването и прилагането на ИПГВР е задължително условие за 

получаване на подкрепа от финансовите инс

през изтичащия  планов период 2007

прилагане на плана и постигането на очакваните резултати от него.

Поради спецификата на административно

прилагането на ИПГВР надхвърлят общинските граници, в които попада само гр. Добрич и землището 

му. Едновременно с това важната роля на града в Североизточния район за планиране е предпоставка 

ефектите от изпълнението на заложените стратегически цели да окажат влияния върху целия район от 

ниво 2. 

Проектите, предвидени за реализация в зоните за въздействие на плана чувствително ще повишат 

тяхната атрактивност за обитателите им, жителите на Добрич и бизнеса, като решат основни проблеми 

на градската среда. Изпълнението на комплексни и единични проекти

социален характер ще спомогне за създаване на качествена среда за обитаване и отдих, чрез 

реконструкция на съществуващи и създаване и нови зелени площи и детски площадки, наред с 

обновяване на образователните институции. Това е пре

гр. Добрич и да отгледат своите деца , което в дългосрочен план  ще осигури участието на образовани 

и предприемчиви граждани, които да работят за неговото бъдеще. 

Един от поставените акценти в проектите е същес

обществените прояви и духовните ценности на града. Реконструкцията и обновяването му, съчетано с 

създаването на нови и реконструкцията на съществуващите обекти на спорта и отдиха, ще придаде нов 

облик на централната градска част на Добрич, което безспорно ще се отрази на здравето и 

самочувствието на неговорите граждани. Това, ще стимулира  бизнеса да развива  нови производства 

и услуги, което ще оживи зоната с допълнителни функции. 

Реализацията на проектите в зонат

повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града

работни места и ефективното развитие на партньорски проекти между бизнеса и публичния сектор

Близостта на зоните за въздействие, както и предложените връзки между тях, спомагат при 

реализацията на проектите да настъпят съществени подобрения в качеството на градската и околна 

среда в целия град. Интегрираният характер на избраните приоритетни области в плана, к

обвързването им с реализираните в момента проекти, позволява постигането на по

отколкото при прилагането на заложените приоритети в секторните стратегии на общината. 

Проектите по мерките в приоритетна област 4 и 5 имат общинско значени

върху населението на целия град. Подобряването на енергийната ефективност, рехабилитацията на 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА, ВКЛ. ОЧАКВАН СИН

ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПО-ШИРОКИЯ ОБХВАТ НА ОБ

КОНТЕКСТА НА РАЙОНА ОТ НИВО 2 КАТО ЦЯЛО, ПОЗИТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪ

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ ВЪПРОСИ/ПОЛИТИКИ. 

Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са нов инструмент

провеждане на политиките на местните власти, Формиращи градското пространство. В тази връзка, 

очакваните положителни резултати ще се дължат на: умението на общинските ръководства да 

координират своите усилия, както помежду си, така и с националните институ

на представителите на бизнеса, да се съобразяват с предвижданията на ИПГВР; активното участие на  

гражданите и НПО. Фактът, че разработването и прилагането на ИПГВР е задължително условие за 

получаване на подкрепа от финансовите инструменти  на ЕС и  успешните практики на община Добрич  

през изтичащия  планов период 2007-2013 г. ни дава основание да бъдем оптимисти за адекватното 

прилагане на плана и постигането на очакваните резултати от него. 

Поради спецификата на административно-териториалното деление на България, резултатите от 

прилагането на ИПГВР надхвърлят общинските граници, в които попада само гр. Добрич и землището 

му. Едновременно с това важната роля на града в Североизточния район за планиране е предпоставка 

пълнението на заложените стратегически цели да окажат влияния върху целия район от 

Проектите, предвидени за реализация в зоните за въздействие на плана чувствително ще повишат 

тяхната атрактивност за обитателите им, жителите на Добрич и бизнеса, като решат основни проблеми 

на градската среда. Изпълнението на комплексни и единични проекти 

социален характер ще спомогне за създаване на качествена среда за обитаване и отдих, чрез 

реконструкция на съществуващи и създаване и нови зелени площи и детски площадки, наред с 

обновяване на образователните институции. Това е предпоставка младите семейства да се задържат в 

гр. Добрич и да отгледат своите деца , което в дългосрочен план  ще осигури участието на образовани 

и предприемчиви граждани, които да работят за неговото бъдеще.  

Един от поставените акценти в проектите е съществуващия сграден фонд, който е носител на 

обществените прояви и духовните ценности на града. Реконструкцията и обновяването му, съчетано с 

създаването на нови и реконструкцията на съществуващите обекти на спорта и отдиха, ще придаде нов 

а градска част на Добрич, което безспорно ще се отрази на здравето и 

самочувствието на неговорите граждани. Това, ще стимулира  бизнеса да развива  нови производства 

и услуги, което ще оживи зоната с допълнителни функции.  

Реализацията на проектите в зоната за икономическо развитие ще създадат предпоставки за 

повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града

и ефективното развитие на партньорски проекти между бизнеса и публичния сектор

зоните за въздействие, както и предложените връзки между тях, спомагат при 

реализацията на проектите да настъпят съществени подобрения в качеството на градската и околна 

раният характер на избраните приоритетни области в плана, к

обвързването им с реализираните в момента проекти, позволява постигането на по

отколкото при прилагането на заложените приоритети в секторните стратегии на общината. 

Проектите по мерките в приоритетна област 4 и 5 имат общинско значени

върху населението на целия град. Подобряването на енергийната ефективност, рехабилитацията на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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НА, ВКЛ. ОЧАКВАН СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ, 

ШИРОКИЯ ОБХВАТ НА ОБЩИНАТА, КАКТО И В 

ПОЗИТИВНО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ 

инструмент, за управление и 

ормиращи градското пространство. В тази връзка, 

очакваните положителни резултати ще се дължат на: умението на общинските ръководства да 

координират своите усилия, както помежду си, така и с националните институции; осъзнатото желание 

на представителите на бизнеса, да се съобразяват с предвижданията на ИПГВР; активното участие на  

гражданите и НПО. Фактът, че разработването и прилагането на ИПГВР е задължително условие за 

трументи  на ЕС и  успешните практики на община Добрич  

2013 г. ни дава основание да бъдем оптимисти за адекватното 

ериториалното деление на България, резултатите от 

прилагането на ИПГВР надхвърлят общинските граници, в които попада само гр. Добрич и землището 

му. Едновременно с това важната роля на града в Североизточния район за планиране е предпоставка 

пълнението на заложените стратегически цели да окажат влияния върху целия район от 

Проектите, предвидени за реализация в зоните за въздействие на плана чувствително ще повишат 

тяхната атрактивност за обитателите им, жителите на Добрич и бизнеса, като решат основни проблеми 

 в зоната с преобладаващ 

социален характер ще спомогне за създаване на качествена среда за обитаване и отдих, чрез 

реконструкция на съществуващи и създаване и нови зелени площи и детски площадки, наред с 

дпоставка младите семейства да се задържат в 

гр. Добрич и да отгледат своите деца , което в дългосрочен план  ще осигури участието на образовани 

твуващия сграден фонд, който е носител на 

обществените прояви и духовните ценности на града. Реконструкцията и обновяването му, съчетано с 

създаването на нови и реконструкцията на съществуващите обекти на спорта и отдиха, ще придаде нов 

а градска част на Добрич, което безспорно ще се отрази на здравето и 

самочувствието на неговорите граждани. Това, ще стимулира  бизнеса да развива  нови производства 

а за икономическо развитие ще създадат предпоставки за 

повишаване на ефективността и конкурентоспособността на бизнеса в града, разкриването на нови 

и ефективното развитие на партньорски проекти между бизнеса и публичния сектор. 

зоните за въздействие, както и предложените връзки между тях, спомагат при 

реализацията на проектите да настъпят съществени подобрения в качеството на градската и околна 

раният характер на избраните приоритетни области в плана, както и 

обвързването им с реализираните в момента проекти, позволява постигането на по-голям ефект, 

отколкото при прилагането на заложените приоритети в секторните стратегии на общината.  

Проектите по мерките в приоритетна област 4 и 5 имат общинско значение, защото оказват влияние 

върху населението на целия град. Подобряването на енергийната ефективност, рехабилитацията на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

водопроводите и канализационните тръби, понижаването на риска от наводнения и свлачища касаят 

всички. По-ниската потребност от енергия н

вредни газове в атмосферата, при производството. 

Реконструкцията на значителна част от уличната мрежа и създаването на възможности за 

алтернативен транспорт ще намалят ПТП вследствие на лоша настилка

разходите по поддръжката на лМПС и автопарка на общинския транспорт. По

спомагат за по-бързото предвижване по тях, а това довежда до намаляване на вредните емисии, 

отделяни при работата на двигателите на МПС в атмосфе

ще създаде предпоставки за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на 

град Добрич. 

В контекста на района от ниво 2, реализацията на плана ще повиши атрактивността на града и ще 

засили неговата роля в социално

реално да балансира функциите на опорния център за района 

функции, чрез реализацията на заложените проектите могат да допълват тези във

начин градът ще стане активен участник в процесите за развитие на района.

Всички тези очаквани резултат могат да бъдат постигнати само чрез целенасочено инвестиране и 

спазване програмите за реализация за всяка зона за въздействие. При 

Добрич бяха проучени и анализирани действащите в момента стратегически документи и планове на 

местно ниво. Между тях се наблюдава приемственост и опит за допълване. Настоящия документ, 

въпреки, че има средносрочен характер, координи

на общинските власти в комплексни проекти, които едновременно удовлетворяват целите на повече 

от една секторна стратегия или план, като по този начин се постига желания синергичен ефект.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

водопроводите и канализационните тръби, понижаването на риска от наводнения и свлачища касаят 

ниската потребност от енергия намалява, както финансовите разходи, така и изхвърлените 

вредни газове в атмосферата, при производството.  

Реконструкцията на значителна част от уличната мрежа и създаването на възможности за 

алтернативен транспорт ще намалят ПТП вследствие на лоша настилка

разходите по поддръжката на лМПС и автопарка на общинския транспорт. По

бързото предвижване по тях, а това довежда до намаляване на вредните емисии, 

отделяни при работата на двигателите на МПС в атмосферата. Изграждането на велосипедна мрежа 

за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на 

В контекста на района от ниво 2, реализацията на плана ще повиши атрактивността на града и ще 

роля в социално-икономическо отношение . Това ще постави гр. Добрич в позицията 

реално да балансира функциите на опорния център за района - гр. Варна. Развитието на обслужващите 

функции, чрез реализацията на заложените проектите могат да допълват тези във

стане активен участник в процесите за развитие на района. 

Всички тези очаквани резултат могат да бъдат постигнати само чрез целенасочено инвестиране и 

спазване програмите за реализация за всяка зона за въздействие. При 

Добрич бяха проучени и анализирани действащите в момента стратегически документи и планове на 

местно ниво. Между тях се наблюдава приемственост и опит за допълване. Настоящия документ, 

въпреки, че има средносрочен характер, координира тези политики, като фокусира бъдещите усилия 

на общинските власти в комплексни проекти, които едновременно удовлетворяват целите на повече 

от една секторна стратегия или план, като по този начин се постига желания синергичен ефект.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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водопроводите и канализационните тръби, понижаването на риска от наводнения и свлачища касаят 

амалява, както финансовите разходи, така и изхвърлените 

Реконструкцията на значителна част от уличната мрежа и създаването на възможности за 

алтернативен транспорт ще намалят ПТП вследствие на лоша настилка и косвено ще намалят 

разходите по поддръжката на лМПС и автопарка на общинския транспорт. По-добрите настилки 

бързото предвижване по тях, а това довежда до намаляване на вредните емисии, 

рата. Изграждането на велосипедна мрежа 

за повишаване на спортната и здравословна активност на населението на 

В контекста на района от ниво 2, реализацията на плана ще повиши атрактивността на града и ще 

икономическо отношение . Това ще постави гр. Добрич в позицията 

гр. Варна. Развитието на обслужващите 

функции, чрез реализацията на заложените проектите могат да допълват тези във Варна, като по този 

 

Всички тези очаквани резултат могат да бъдат постигнати само чрез целенасочено инвестиране и 

спазване програмите за реализация за всяка зона за въздействие. При разработването на ИПГВР 

Добрич бяха проучени и анализирани действащите в момента стратегически документи и планове на 

местно ниво. Между тях се наблюдава приемственост и опит за допълване. Настоящия документ, 

ра тези политики, като фокусира бъдещите усилия 

на общинските власти в комплексни проекти, които едновременно удовлетворяват целите на повече 

от една секторна стратегия или план, като по този начин се постига желания синергичен ефект. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

12. РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИ

СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ПРИЛОЖИ

По силата на решение ВА-23/ЕО/2013 г. и решение ВА

не е необходимо изготвянето на Екологич

разработенията ПУП на Северна индустриална зона. Решенията са приложени в т. 18.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА И ОТ ОЦЕНКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОС

СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ПРИЛОЖИМО) И ОТРАЗЯВАНЕТО ИМ В ОКОНЧАТЕЛНИЯ МУ 

23/ЕО/2013 г. и решение ВА-23/ЕО/2013 г. РИОСВ 

не е необходимо изготвянето на Екологични оценки както на ИПГВР Добрич, така и на 

разработенията ПУП на Северна индустриална зона. Решенията са приложени в т. 18.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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НКАТА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ НА ИПГВР (В 

М В ОКОНЧАТЕЛНИЯ МУ ВАРИАНТ 

23/ЕО/2013 г. РИОСВ – Варна е преценила, че 

ни оценки както на ИПГВР Добрич, така и на 

разработенията ПУП на Северна индустриална зона. Решенията са приложени в т. 18. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

13. ПРОГРАМИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА

13.1. Програма за реализация

преобладаващо социален характер

13.1.1. Анотация на програмата

Предмет на програмата 

Предмет на програмата за реализация е реконструкция и облагородяване на кварталите „Балик“, 

„Изгрев“, „Иглика“, „Строител“, „Дружба“ и „Ру

въздействие със социален характер (

жилищни сгради, разположени в квартали с индивидуален или комплексен начин на застрояване, 

обекти на образованието, социалните услуги

на общински съвет. В зоната на въздействие живеят 32 746 души, обитаващи еднофамилни и 

многофамилни сгради, на площ от 268,7 ха.

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР з

жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък 

на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и 

развитието на зелени площи за широко обществено ползване.

Обобщаване на интервенциите в комплексни проекти

За постигането на специфичните цели са представени четири комплексни проекта, който са обединени 

на функционален признак.Те включват проекти насочени към об

инфраструктура, градската среда и зелената система в зоната за въздействие. Подпроектите обхващат 

обновяване на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност в детските заведения 

и образователните обекти, както и р

пространства с широк обществен достъп в кварталите. Фокусират се, също така, върху 

благоустрояването на уличната мрежа, включително подлезите и превръщането на парк „Св. Димитър“ 

в по-привлекателно, за рекреация, място.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

• Реконструирани и оборудвани

• Реконструирани и оборудвани

• Подобрена енергийна ефективност на 6 детски заведения и 3 училища;

• Цялостно изградени 16 нови детски площадки;

• Обновени и обзаведени 7 съществуващи детски площадки;

• Изграден социален комплекс за възрастни 

• Привеждане на градската среда към изискванията за достъпност;

• Обновени и обзаведени 22 зелени площи за широко обществено ползване;

• Изграден и обзаведен парк „Св. Димитър“.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

И ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР И ВКЛЮЧЕНИТЕ В НЕГО ЗОН

рограма за реализация на ИПГВР Добрич в Зона за 

преобладаващо социален характер 

Анотация на програмата 

Предмет на програмата за реализация е реконструкция и облагородяване на кварталите „Балик“, 

„Изгрев“, „Иглика“, „Строител“, „Дружба“ и „Русия“ 2 в град Добрич, определена като зона за 

ъс социален характер (С) в разработения ИПГВР. Обхвата на програмата са 16

жилищни сгради, разположени в квартали с индивидуален или комплексен начин на застрояване, 

социалните услуги и детските заведения на територията, 

. В зоната на въздействие живеят 32 746 души, обитаващи еднофамилни и 

многофамилни сгради, на площ от 268,7 ха.  

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е постигане на качествена жилищна среда както вътре в 

жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък 

на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и 

ето на зелени площи за широко обществено ползване. 

на интервенциите в комплексни проекти 

За постигането на специфичните цели са представени четири комплексни проекта, който са обединени 

на функционален признак.Те включват проекти насочени към образователната и социалната 

инфраструктура, градската среда и зелената система в зоната за въздействие. Подпроектите обхващат 

обновяване на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност в детските заведения 

и образователните обекти, както и реконструкция и изграждане на нови детски площадки и зелени 

пространства с широк обществен достъп в кварталите. Фокусират се, също така, върху 

благоустрояването на уличната мрежа, включително подлезите и превръщането на парк „Св. Димитър“ 

, за рекреация, място. 

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

Реконструирани и оборудвани 7 детски заведения, с прилежащите площи към тях;

оборудвани 3 училища, с прилежащите площи към тях;

Подобрена енергийна ефективност на 6 детски заведения и 3 училища;

Цялостно изградени 16 нови детски площадки; 

Обновени и обзаведени 7 съществуващи детски площадки; 

Изграден социален комплекс за възрастни хора; 

Привеждане на градската среда към изискванията за достъпност; 

Обновени и обзаведени 22 зелени площи за широко обществено ползване;

Изграден и обзаведен парк „Св. Димитър“. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

202/555 

НЕГО ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 

в Зона за въздействие с 

Предмет на програмата за реализация е реконструкция и облагородяване на кварталите „Балик“, 

сия“ 2 в град Добрич, определена като зона за 

в разработения ИПГВР. Обхвата на програмата са 16 515 

жилищни сгради, разположени в квартали с индивидуален или комплексен начин на застрояване, 

територията, приета с решение 

. В зоната на въздействие живеят 32 746 души, обитаващи еднофамилни и 

а тази зона е постигане на качествена жилищна среда както вътре в 

жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване на екологичния отпечатък 

на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищните и обществени сгради и 

За постигането на специфичните цели са представени четири комплексни проекта, който са обединени 

разователната и социалната 

инфраструктура, градската среда и зелената система в зоната за въздействие. Подпроектите обхващат 

обновяване на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност в детските заведения 

еконструкция и изграждане на нови детски площадки и зелени 

пространства с широк обществен достъп в кварталите. Фокусират се, също така, върху 

благоустрояването на уличната мрежа, включително подлезите и превръщането на парк „Св. Димитър“ 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва: 

7 детски заведения, с прилежащите площи към тях; 

3 училища, с прилежащите площи към тях; 

Подобрена енергийна ефективност на 6 детски заведения и 3 училища; 

Обновени и обзаведени 22 зелени площи за широко обществено ползване; 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.1.2. Индикативен списък на програмата

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни 
стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място " 

Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор 
в строителството" 

Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на 
масови училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни 
родителски срещи, събрания и др." 

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио"

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок"

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала" 

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок"

Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и 
подобряване на спортната база на училището" 

Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия 
състав" 

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 
изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор 
в строителството" 

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Индикативен списък на програмата 
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Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" - общо, в т. ч.:     

1 "Образователна инфраструктура"     

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни 
стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 

е на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място " - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 

а на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на 
масови училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия 
    

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 

устрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 

слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на Инвестиционен приоритет 3   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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  22899,4 18992,8 340,0

  4963,8 3773,0 314,5

24 
открита процедура 
по ЗОП 741,5 626,0   

15   602,5 512,1   

6   10,0 8,5   

9   15,0 12,8   

3   15,0 12,8   

3   10,0 8,5   

3   28,0 23,8   

6   56,0 47,6   

3   5,0     

24 
открита процедура 
по ЗОП 686,2 583,3   

18   550,0 467,5   

6   48,2 41,0   

6   88,0 74,8   

24 
открита процедура 
по ЗОП 547,8 465,6   

18   490,2 416,7   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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340,0 1137,2 155,0 2274,4     

314,5 240,4 155,0 480,9     

36,8 5,0 73,7     

30,1   60,3     

0,5   1,0     

0,8   1,5     

0,8   1,5     

0,5   1,0     

1,4   2,8     

2,8   5,6     

  5,0       

34,3   68,6     

27,5   55,0     

2,4   4,8     

4,4   8,8     

27,4   54,8     

24,5   49,0     
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и 
изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на 
конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация 
на външни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) 
и осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията 
на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изол
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

бщо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
числ
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и 

и осигуряване на надзор в Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащ
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на 
конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация 

грама, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията 
на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите ч
инфраструктура

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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3 4 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 

6   23,2 19,7   

6   34,4 29,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 995,2 845,9   

18   850,0 722,5   

6   56,2 47,8   

6   89,0 75,7   

24 
открита процедура 
по ЗОП 460,0 391,0   

18   400,0 340,0   

6   28,0 23,8   

6   32,0 27,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 451,8 384,0   

18   385,0 327,3   

6   38,8 33,0   

6   28,0 23,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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1,2   2,3     

1,7   3,4     

49,8   99,5     

42,5   85,0     

2,8   5,6     

4,5   8,9     

23,0   46,0     

20,0   40,0     

1,4   2,8     

1,6   3,2     

22,6   45,2     

19,3   38,5     

1,9   3,9     

1,4   2,8     
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт на 
покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви 
панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни средства"

Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет"

Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на 
транспортните средства." 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания"

Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на план
всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 
занманията" 

Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни 
турнири между училищата" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора 
(малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от 
пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места"

Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за 
възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за 
възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с 
хоспис (8 места)" 

Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) 
сектор  –  административен, кухненски, трапезарии и др."

Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно
център" 

Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт на 
покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви 

) и осигуряване на надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

  идея за проект

1.8.1 "закупуване на транспортни средства"     

1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет"     

1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на 
    

1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
в самото училище (училищен 

комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 

общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР идея за проект

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания" Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.2 "разработване и приемане на план-график и програма за 
Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни 
Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

2 "Социална инфраструктура"     

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора 
(малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" - Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма проект, предстои провеждане на конкурс

2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от 
пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за 
възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за 
възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) 
административен, кухненски, трапезарии и др." 

Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно-развлекателен Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на Инвестиционен приоритет 4   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та, енергийни одити и технически 
паспорти за основен ремонт, реконструкция (в това 
число на прилежащи площи и дворно 
пространство) и въвеждане на мерки за ен. 
ефективност на обектите част от образователна 
инфраструктура 

идея за проект 

идея за проект 

  

няма проект, предстои провеждане на конкурс 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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24 
открита процедура 
по ЗОП 561,3 477,1   

18   480,0 408,0   

6   38,8 33,0   

6   42,5 36,1   

12 
открита процедура 
по ЗОП 150,0 0,0 0,0

6   113,0     

6   12,0     

6   25,0     

83 
открита процедура 
по ЗОП 370,0   314,5

13   20,0   17,0

6   20,0   17,0

69   200,0   170,0

69   130,0   110,5

  6966,0 5895,6 25,5

24 
открита процедура 
по ЗОП 6936,0 5895,6   

12   3500,0 2975,0   

12   700,0 595,0   

12   300,0 255,0   

12   300,0 255,0   

12   300,0 255,0   

9   300,0 255,0   

9   1536,0 1305,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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28,1   56,1     

24,0   48,0     

1,9   3,9     

2,1   4,3     

0,0 0,0 150,0       

  113,0       

  12,0       

  25,0       

314,5 18,5   37,0     

17,0 1,0   2,0     

17,0 1,0   2,0     

170,0 10,0   20,0     

110,5 6,5   13,0     

25,5 348,3   696,6     

346,8   693,6     

175,0   350,0     

35,0   70,0     

15,0   30,0     

15,0   30,0     

15,0   30,0     

15,0   30,0     

76,8   153,6     

 

да се счита, че този 
205/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
р

уг
и

 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 д
о

н
о

р
и

 

Д
ар

ен
и

я 

12 13 14 15 16 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство"

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и 
обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за 
он-лайн комуникация" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 
т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир 
Бобевски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в 
строителството" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство" на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и 
а работа с компютър, интернет и програми за Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект

  

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
реконс
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO
02/2012/001

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич"
02/2012/001

3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

обрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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идея за проект 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за „Рехабилитация и 
реконструкция на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, 
подобряване на физическата среда на 
междублокови пространства, прилежащо 
озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 

6 публична покана 30,0   25,5

  8636,8 7341,3   

24 
открита процедура 
по ЗОП 2832,7 2407,8   

21   2401,1 2040,9   

6   431,6 366,9   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1950,1 1657,6   

21   1688,2 1435,0   

6   261,8 222,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 244,5 207,8   

21   203,0 172,6   

6   41,5 35,2   

12 
открита процедура 
по ЗОП 46,0 39,1   

6   7,3 6,2   

6   23,4 19,9   

9   15,3 13,0   

12 
открита процедура 
по ЗОП 126,1 107,2   

6   43,8 37,2   

6   25,9 22,0   

9   56,4 48,0   

12 
открита процедура 
по ЗОП 164,2 139,5   

6   32,0 27,2   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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25,5 1,5   3,0     

431,8   863,7     

141,6   283,3     

120,1   240,1     

21,6   43,2     

97,5   195,0     

84,4   168,8     

13,1   26,2     

12,2   24,4     

10,2   20,3     

2,1   4,1     

2,3   4,6     

0,4   0,7     

1,2   2,3     

0,8   1,5     

6,3   12,6     

2,2   4,4     

1,3   2,6     

2,8   5,6     

8,2   16,4     

1,6   3,2     

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка" 
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор 
в строителството" 

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна 
площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 
спортни площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка"  

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна 

жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 

6   51,8 44,0   

9   80,4 68,3   

12 
открита процедура 
по ЗОП 87,0 73,9   

6   7,3 6,2   

6   23,4 19,9   

9   56,3 47,8   

12 
открита процедура 
по ЗОП 237,4 201,8   

6   28,0 23,8   

6   63,7 54,1   

9   145,8 123,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 148,6 126,3   

6   42,2 35,9   

6   25,9 22,0   

9   80,6 68,5   

12 
открита процедура 
по ЗОП 155,9 132,5   

6   28,2 24,0   

6   64,4 54,7   

9   63,3 53,8   

12 
открита процедура 
по ЗОП 321,6 273,3   

6   56,2 47,8   

6   79,7 67,7   

9   185,7 157,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 77,7 66,0   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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8 9 10 11 

2,6   5,2     

4,0   8,0     

4,3   8,7     

0,4   0,7     

1,2   2,3     

2,8   5,6     

11,9   23,7     

1,4   2,8     

3,2   6,4     

7,3   14,6     

7,4   14,9     

2,1   4,2     

1,3   2,6     

4,0   8,1     

7,8   15,6     

1,4   2,8     

3,2   6,4     

3,2   6,3     

16,1   32,2     

2,8   5,6     

4,0   8,0     

9,3   18,6     

3,9   7,8     

 

да се счита, че този 
207/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
р

уг
и

 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 д
о

н
о

р
и

 

Д
ар

ен
и

я 

12 13 14 15 16 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на 
спортна площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 
спортни площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на 
спортна площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска площадка"

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на 
спортна площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното пространство"

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 

алик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.14.3 "озеленяване около детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

бщо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

бщо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

р. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.17.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.17.3 "Озеленяване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

п
р

о
ц

е
д

ур
и

 п
о

 в
ъ

зл
аг

ан
е

 
и

 в
р

е
м

е
 з

а 
р

е
ал

и
за

ц
и

я 

П
р

о
ц

ед
ур

а 
п

о
 З

О
П

 (
ви

д
) 

О
б

щ
о

 з
а 

п
р

о
е

кт
а 

 

С
р

е
д

ст
ва

 о
т 

ЕФ
Р

Р
 п

о
 л

н
и

я 

н
а 

О
с 

1
 н

а 
О

П
Р

Р
 

Д
р

уг
и

 с
р

е
д

ст
ва

 
о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

5 6   7 

6   13,8 11,7   

6   25,9 22,0   

9   38,0 32,3   

12 
открита процедура 
по ЗОП 252,6 214,7   

6   56,2 47,8   

6   79,7 67,7   

9   116,7 99,2   

12 
открита процедура 
по ЗОП 75,2 63,9   

6   11,3 9,6   

6   25,9 22,0   

9   38,0 32,3   

12 
открита процедура 
по ЗОП 253,4 215,4   

6   25,5 21,7   

6   48,5 41,2   

9   179,5 152,5   

12 
открита процедура 
по ЗОП 167,9 142,7   

6   35,0 29,8   

6   68,8 58,5   

9   64,1 54,5   

12 
открита процедура 
по ЗОП 218,6 185,8   

6   87,3 74,2   

6   74,8 63,6   

9   56,5 48,0   

12 
открита процедура 
по ЗОП 195,6 166,3   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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0,7   1,4     

1,3   2,6     

1,9   3,8     

12,6   25,3     

2,8   5,6     

4,0   8,0     

5,8   11,7     

3,8   7,5     

0,6   1,1     

1,3   2,6     

1,9   3,8     

12,7   25,3     

1,3   2,6     

2,4   4,8     

9,0   17,9     

8,4   16,8     

1,8   3,5     

3,4   6,9     

3,2   6,4     

10,9   21,9     

4,4   8,7     

3,7   7,5     

2,8   5,7     

9,8   19,6     

 

да се счита, че този 
208/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
р

уг
и

 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 д
о

н
о

р
и

 

Д
ар

ен
и

я 

12 13 14 15 16 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно пространство"

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите 
площи" 

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите 
площи" 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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деца от 3 до 6 г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.18.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.18.3 "благоустрояване на околно пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.19.1 "обновяване и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.20.1 "обновяване и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

к „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 

6   32,8 27,9   

6   78,8 67,0   

9   84,0 71,4   

12 
открита процедура 
по ЗОП 49,8 42,3   

6   12,3 10,5   

6   25,9 22,0   

9   11,6 9,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 49,8 42,3   

6   12,3 10,5   

6   25,9 22,0   

9   11,6 9,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 117,0 99,4   

6   63,8 54,2   

9   53,2 45,2   

12 
открита процедура 
по ЗОП 181,6 154,4   

6   28,0 23,8   

6   64,6 54,9   

9   89,0 75,7   

12 
открита процедура 
по ЗОП 291,5 247,7   

6   113,5 96,5   

6   144,0 122,4   

9   34,0 28,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 161,8 137,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 
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8 9 10 11 

1,6   3,3     

3,9   7,9     

4,2   8,4     

2,5   5,0     

0,6   1,2     

1,3   2,6     

0,6   1,2     

2,5   5,0     

0,6   1,2     

1,3   2,6     

0,6   1,2     

5,8   11,7     

3,2   6,4     

2,7   5,3     

9,1   18,2     

1,4   2,8     

3,2   6,5     

4,5   8,9     

14,6   29,1     

5,7   11,3     

7,2   14,4     

1,7   3,4     

8,1   16,2     
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и 
създаване на достъпна среда" 

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле" -

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и 
създаване на достъпна среда" 

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

ружба 3“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
- общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
02/2012/001

3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
    

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO0
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС
на зона за обществен отдих 

4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 

  

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-
02/2012/001 Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за изграждане и възстановяване 
на зона за обществен отдих – парк Св. Димитър  

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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5 6   7 

6   74,6 63,4   

6   62,2 52,9   

9   25,0 21,3   

12 
открита процедура 
по ЗОП 50,6 43,0   

6   12,5 10,6   

6   25,9 22,0   

9   12,2 10,4   

12   90,0 76,5   

9 публична покана 71,0 60,4   

6 публична покана 19,0 16,2   

12   90,0 76,5   

9 публична покана 71,0 60,4   

6 
процедура без 
публична покана 19,0 16,2   

  2332,8 1982,9   

24 
открита процедура 
по ЗОП 2332,8 1982,9   

15   1399,2 1189,3   

12   933,6 793,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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3,7   7,5     

3,1   6,2     

1,3   2,5     

2,5   5,1     

0,6   1,3     

1,3   2,6     

0,6   1,2     

4,5   9,0     

3,6   7,1     

1,0   1,9     

4,5   9,0     

3,6   7,1     

1,0   1,9     

116,6   233,3     

116,6   233,3     

70,0   139,9     

46,7   93,4     

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.1.3. Оперативен план 

Дейности 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни 
стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване 
на прилежащото дворно място " - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 
сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, 
общоучилищни родителски срещи, събрания и др."

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио"

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок"

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала" 

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок"

Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната база на училището"

Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав"

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 
изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" 

Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 
сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 18" 

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”" 

Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и 
изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 25" 

Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 

Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 32" 

Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт
на покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в 
строителството" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" - общо, в т. ч.: 

1 "Образователна инфраструктура" 

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни 
анално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 
а на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството" 

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, 
рания и др." 

1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио" 

1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок" 

 

1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок" 

1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната база на училището"

1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав" 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 
и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - 

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 
мяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството" 

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
а № 18" - общо, в т. ч.: 

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
е”" - общо, в т. ч.: 

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и 
покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството" 

1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
а № 25" - общо, в т. ч.: 

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в строителството"

1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
а дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 

обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
а, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 

1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
а № 32" - общо, в т. ч.: 

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт
подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Отговорник 
Стойност 
в лв. 

  
22 899 

423

  
4 963 

800

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни 
анално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 741 500

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 
  602 500

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, 
  10 000

 
15 000

 
15 000

 
10 000

 
28 000

1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната база на училището" 
 

56 000

 
5 000

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 
 общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 686 200

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на 

 
550 000

 
48 200

 
88 000

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 547 800

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

 
490 200

 
23 200

 
34 400

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 995 200

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и 

 
850 000

 
56 200

 
89 000

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 460 000

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в строителството" 

 
400 000

 
28 000

 
32 000

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
а дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 451 800

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
а, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 

 
385 000

 
38 800

 
28 000

1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 561 300

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт 
подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в 

 
480 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Стойност   Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

22 899 
423                                 

4 963 
800                                 

741 500 24                               

602 500 15                               

10 000 6                               

15 000 9                               

15 000 3                               

10 000 3                               

28 000 3                               

56 000 6                               

5 000 3                               

686 200 24                               

550 000 18                               

48 200 6                               

88 000 6                               

547 800 24                               

90 200 18                               

23 200 6                               

34 400 6                               

995 200 24                               

850 000 18                               

56 200 6                               

89 000 6                               

460 000 24                               

400 000 18                               

28 000 6                               

32 000 6                               

451 800 24                               

385 000 18                               

38 800 6                               

28 000 6                               

561 300 24                               

480 000 18                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
211/555 

Месечен график за 2016 година 

VII VIII IX X XI XII 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни средства"

Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града до детски градини със свободен капацитет"

Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства."

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата 
в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с 
деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания"

Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на план

Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 
занманията" 

Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места"

Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места)"

Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  

Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно

Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство"

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и 
програми за он-лайн комуникация" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 

Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 

Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" 

Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

1.8.1 "закупуване на транспортни средства" 

1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града до детски градини със свободен капацитет"

1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства." 

1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), 
е, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с 

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания"

1.9.2 "разработване и приемане на план-график и програма за всяко извънкласно занимание" 

1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 

1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" - общо, в т. ч.:

2 "Социална инфраструктура" 

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" 

2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места"

2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места"

2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места)" 

2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  –  административен, кухненски, трапезарии и др."

2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно-развлекателен център" 

2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство"

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и 
общо, в т. ч.: 

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в т. ч.: 

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" - общо, в т. ч.: 

3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" - общо, в т. ч.: 

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

3.4.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
38 800

 
42 500

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 150 000

 
113 000

1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града до детски градини със свободен капацитет" 
 

12 000

 
25 000

в самото училище (училищен комплекс), 
е, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 370 000

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания" 
 

20 000

 
20 000

1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 

 
200 000

общо, в т. ч.: 
 

130 000

  
6 966 

000

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" - 

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 

6 936 
000

2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места" 
 

3 500 
000

2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 
 

700 000

2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 
 

300 000

 
300 000

административен, кухненски, трапезарии и др." 
 

300 000

 
300 000

2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване и благоустройство на дворното пространство" 
 

1 536 
000

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и 

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 30 000

  
8 636 

823

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

2 832 
709

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

2 401 
095

3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

431 614

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

1 950 
081

3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

1 688 
235

3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

261 846

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 244 483

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

203 014

3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

41 469

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 45 960

 
7 300

 
23 400

 
15 260

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" Община град 
Добрич отдел 126 100

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

38 800 6                               

42 500 6                               

150 000 12                               

113 000 6                               

12 000 6                               

25 000 6                               

370 000 83                               

20 000 13                               

20 000 6                               

200 000 69                               

130 000 69                               

6 966 
000                                 

6 936 
000 24                               

3 500 
000 12                               

700 000 12                               

300 000 12                               

300 000 12                               

300 000 12                               

300 000 9                               

1 536 
000 9                               

30 000 6                               

8 636 
823                                 

2 832 
709 24                               

2 401 
095 21                               

431 614 6                               

1 950 
081 24                               

1 688 
235 21                               

261 846 6                               

244 483 24                               

203 014 21                               

41 469 6                               

45 960 12                               

7 300 6                               

23 400 6                               

15 260 9                               

126 100 12                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
212/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка" 
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и 
спортна площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 
на спортни площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 
на спортни площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска площадка"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

3.5.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството" 

3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 

3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г
VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

3.7.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка" 
общо, в т. ч.: 

изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството" 

обзавеждане на детска и спортна  площадка" 

3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка"
общо, в т. ч.: 

3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството" 

3.9.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и 

общо, в т. ч.: 

3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

3.10.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство" 

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна 

а жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в строителството" 

3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 

3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 

общо, в т. ч.: 

3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 

3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 

общо, в т. ч.: 

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 

3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

3.14.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.14.3 "озеленяване около детска площадка" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

„Инфраструктура 
и околна среда" 

 
43 800

 
25 860

 
56 440

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 164 150

 
32 000

 
51 800

 
80 350

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 86 960

 
7 300

 
23 400

 
56 260

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка"  

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 237 410

 
28 000

 
63 660

 
145 750

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 148 620

 
42 200

 
25 860

 
80 560

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 155 850

 
28 200

 
64 400

 
63 250

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 321 580

 
56 200

 
79 660

 
185 720

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 77 660

3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството" 
 

13 800

 
25 860

 
38 000

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 252 560

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството" 
 

56 200

 
79 660

 
116 700

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 75 160

 
11 300

 
25 860

 
38 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

43 800 6                               

25 860 6                               

56 440 9                               

164 150 12                               

32 000 6                               

51 800 6                               

80 350 9                               

86 960 12                               

7 300 6                               

23 400 6                               

56 260 9                               

237 410 12                               

28 000 6                               

63 660 6                               

145 750 9                               

148 620 12                               

42 200 6                               

25 860 6                               

80 560 9                               

155 850 12                               

28 200 6                               

64 400 6                               

63 250 9                               

321 580 12                               

56 200 6                               

79 660 6                               

185 720 9                               

77 660 12                               

13 800 6                               

25 860 6                               

38 000 9                               

252 560 12                               

56 200 6                               

79 660 6                               

116 700 9                               

75 160 12                               

11 300 6                               

25 860 6                               

38 000 9                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното пространство"

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно пространство"

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - 

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт"
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
общо, в т. ч.: 

3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

обзавеждане на детска площадка" 

3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
общо, в т. ч.: 

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството"

3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 

3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
жба 1“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

3.17.2 "обзавеждане на детска площадка" 

3.17.3 "Озеленяване на околното пространство" 

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
адка за деца от 3 до 6 г." 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.18.1 "изграждане и надзор в строителството" 

3.18.3 "благоустрояване на околно пространство" 

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
 общо, в т. ч.: 

3.19.1 "обновяване и надзор в строителството" 

3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
 общо, в т. ч.: 

3.20.1 "обновяване и надзор в строителството" 

3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
 общо, в т. ч.: 

3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

на на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството" 

3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка" 

3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 253 430

 
25 500

 
48 460

 
179 470

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 167 940

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в строителството" 
 

35 000

 
68 800

 
64 140

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 218 620

 
87 270

 
74 830

 
56 520

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 195 600

 
32 800

 
78 800

 
84 000

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 49 760

 
12 300

 
25 860

 
11 600

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 49 760

 
12 300

 
25 860

 
11 600

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 116 980

 
63 810

 
53 170

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 181 600

 
28 000

 
64 600

 
89 000

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 291 450

 
113 490

 
143 960

 
34 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

253 430 12                               

25 500 6                               

48 460 6                               

179 470 9                               

167 940 12                               

35 000 6                               

68 800 6                               

64 140 9                               

218 620 12                               

87 270 6                               

74 830 6                               

56 520 9                               

195 600 12                               

32 800 6                               

78 800 6                               

84 000 9                               

49 760 12                               

12 300 6                               

25 860 6                               

11 600 9                               

49 760 12                               

12 300 6                               

25 860 6                               

11 600 9                               

116 980 12                               

63 810 6                               

53 170 9                               

181 600 12                               

28 000 6                               

64 600 6                               

89 000 9                               

291 450 12                               

113 490 6                               

143 960 6                               

34 000 9                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
214/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 
площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" 

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър"

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 

а жк „Дружба 3“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 

3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" 

3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" 

3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 

4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър" 

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, в т. ч.: 

4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 
Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 161 840

 
74 640

 
62 200

 
25 000

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка" 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 50 560

 
12 500

 
25 860

 
12 200

ро РПУ" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 90 000

 
71 000

 
19 000

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 90 000

 
71 000

 
19 000

  
2 332 

800

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

2 332 
800

 

1 399 
200

 
933 600

  

  

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

161 840 12                               

74 640 6                               

62 200 6                               

25 000 9                               

50 560 12                               

12 500 6                               

25 860 6                               

12 200 9                               

90 000 12                               

71 000 9                               

19 000 6                               

90 000 12                               

71 000 9                               

19 000 6                               

2 332 
800                                 

2 332 
800 24                               

1 399 
200 15                               

933 600 12                               

                

                

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                 

                 

 

да се счита, че този 
215/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

      

      



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален
ч.: 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура
Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност(рехабилитация на покрив
стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан
на прилежащото дворно място " - общо, в т. ч
Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер
в строителството" 
Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване
масови училищни мероприятия, като културни
родителски срещи, събрания и др." 

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане
Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното
подобряване на спортната база на училището
Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит
състав" 
Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност (Топлоизолация на външни
изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване
дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - общо
Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрив
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер
в строителството" 

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване
дворно място на Детска градина № 18" - общо

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност и осигуряване

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване
дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т
Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност (саниране, 90% 
изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване
строителството" 

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване
дворно място на Детска градина № 25" - общо
Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване
конструкцията, внедряване на мерки за енергийна
на външни стени, подмяна на дограма, ремонт
и осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Отговорник Стойност

  

социален характер" - общо, в т. 
  22 899 423

Образователна инфраструктура"   4 963 800
обновяване/, внедряване на мерки за 

на покрив, изолация на външни 
полагане на част от инсталацията, ЕЕ 

Йордан Йовков“ и благоустрояване 
в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 

741 500
обновяване на сградата, внедряване на 

ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
и бойлер,) и осигуряване на надзор 

  602 500
обособяване на зала за провеждане на 
културни прояви, общоучилищни 

  

оборудване на музикално студио"  

оборудване на хранителен блок"  

танцова зала"  

обзавеждане на учебен блок"  
дворното пространство и 

училището"  
и реквизит за нуждите на танцовия 

 
обновяване/, внедряване на мерки за 

на външни стени,  ремонт и 
благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 686 200

обновяване на сградата, внедряване на 
ремонт на покрив, Саниране на сградата, 

и бойлер,) и осигуряване на надзор 
 550 000

обзавеждане"  

дворното пространство"  

обновяване/, внедряване на мерки за 
благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 547 800

обновяване на сградата, внедряване на 
осигуряване на надзор в строителството"  490 200

обзавеждане"  

дворното пространство"  

обновяване/, внедряване на мерки за 
благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 995 200

обновяване на сградата, внедряване на 
саниране, 90% дограма, ремонт и 

осигуряване на надзор в 
 850 000

обзавеждане"  

дворното пространство"  

обновяване/, внедряване на мерки за 
благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 460 000

обновяване на сградата, укрепване на 
енергийна ефективност (изолация 
ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) 

  400 0

обзавеждане"  

дворното пространство"  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Стойност в лв. 
  

Месечен график за 
2017 година 

  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

22 899 423                           

4 963 800                           

741 500 24                         

602 500 15                         

10 000 6                         

15 000 9                         

15 000 3                         

10 000 3                         

28 000 3                         

56 000 6                         

5 000 3                         

686 200 24                         

550 000 18                         

48 200 6                         

88 000 6                         

547 800 24                         

490 200 18                         

23 200 6                         

34 400 6                         

995 200 24                         

850 000 18                         

56 200 6                         

89 000 6                         

460 000 24                         

400 000 18                         

28 000 6                         

32 000 6                         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Месечен график за 2018 година Месечен

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Месечен график за 2019 година Месечен график за
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да се счита, че този 
216/555 

график за 2020 година 

VII VIII IX X XI XII 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване
на сградата, внедряване на мерки за енергийна
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни
благоустрояване на прилежащото дворно място
общо, в т. ч.: 
Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност (изолация на
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване
строителството" 

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване
дворно място на Детска градина № 32" - общо
Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване
мерки за енергийна ефективност (изолация на
покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни
панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства
специализиран транспорт от центъра на града
свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни
Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането
на града до детски градини със свободен капацитет
Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането
транспортните средства." 
Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни
извънкласни занимания на децата – в самото
комплекс), в обществени центрове, в малки независими
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския
работа с деца в извънкласни форми" - общо, в
Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата
заинтересовани страни за необходимите извънкласни
Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на
всяко извънкласно занимание" 
Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва
занманията" 
Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни
турнири между училищата" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс
домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на
пансионатен тип с капацитет по 12 места, или
Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на
възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 
Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на
възрастни  с капацитет по 6 места, или общо
Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на
хоспис (8 места)" 
Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на
сектор  –  административен, кухненски, трапезарии
Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на
център" 
Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих
открито, озеленяване и благоустройство на дворното

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка
и обучения на обслужваните за работа с компютър
он-лайн комуникация" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

обновяване/ укрепване на конструкцията 
енергийна ефективност (изолация на 
ремонт и изолация на покрив, 

осветителни тела), обзавеждане и 
дворно място на Детска градина № 12" - 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 

451 800
обновяване на сградата, внедряване на 

изолация на външни стени, подмяна на 
изпълнение на ВОИ и 
осигуряване на надзор в 

 385 000

обзавеждане"  

дворното пространство"  

обновяване/, внедряване на мерки за 
благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 561 300

обновяване на сградата, внедряване на 
изолация на външни стени, ремонт на 

ЕЕ осветителни тела, слънчеви 
осигуряване на надзор в строителството"  480 000

обзавеждане"  

дворното пространство"  

транспортни средства и осигуряване на 
града до детски градини със 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 150 000

транспортни средства"  113 000
транспортирането на децата от центъра 

свободен капацитет"  
поддържането и експлоатацията на 

 
от различни възможности за 
самото училище (училищен 
малки независими структури (вкл. 

квалификацията на преподавателския персонал за 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 370 000

на децата /учениците/ и други 
извънкласни занимания"  

приемане на план-график и програма за 
 

предлагащите извънкласни занимания 
допълва и изпълнение на 

 200 000
целогодишни спортни състезателни 

 130 000

инфраструктура"   6 966 000

комплекс за възрастни хора (малки 
наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 6 936 000

оборудване на 5 бр. дома за възрастни от 
места или общо 60 места"  3 500 000

оборудване на 2 защитени жилища за 
общо 12 места"  700 000

оборудване на 2 наблюдавани жилища за 
общо 12 места"  300 000

оборудване на медицински център с 
 300 000

оборудване на обслужващ (стопански) 
трапезарии и др."  300 000

оборудване на културно-развлекателен 
 300 000

кътове за отдих и развлечения на 
на дворното пространство"  1 536 000

електронна точка за свързаност в комплекса 
компютър, интернет и програми за 

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

451 800 24                         

385 000 18                         

38 800 6                         

28 000 6                         

561 300 24                         

480 000 18                         

38 800 6                         

42 500 6                         

150 000 12                         

113 000 6                         

12 000 6                         

25 000 6                         

370 000 83                         

20 000 13                         

20 000 6                         

200 000 69                         

130 000 69                         

6 966 000                           

6 936 000 24                         

3 500 000 12                         

700 000 12                         

300 000 12                         

300 000 12                         

300 000 12                         

300 000 9                         

1 536 000 9                         

30 000 6                         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда"

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване
т. ч.: 
Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка
Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване
Стамболов" - общо, в т. ч.: 
Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично
осигуряване на достъпна среда и маркировка
Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване
Бобевски" - общо, в т. ч.: 
Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично
осигуряване на достъпна среда и маркировка
Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване
пространство  и изграждане на детска площадка
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на нова комбинирана
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка
строителството" 
Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 
Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на нова комбинирана
площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна
строителството" 

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна
Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и реконструкция на  детска площадка
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик
Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на комбинирани детски
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна
строителството" 

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна
Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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среда"   8 636 823

благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 2 832 709

проекта (улично платно, паркинги, 
среда и маркировка)"  2 401 095
енергоспестяващо улично осветление, 

 431 614

благоустрояване на ул. Стефан 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 1 950 081

проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
маркировка)"  1 688 235

енергоспестяващо улично осветление, 
 261 846

благоустрояване на ул. Любомир 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 244 483

проекта (улично платно, тротоари, 
маркировка)"  203 014

енергоспестяващо улично осветление, 
 

озеленяване на вътрешноквартално 
площадка за деца от 6 до 12 г." 
Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска площадка" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 126 100

площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 
озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска и спортна 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 164 150

и спортна площадка и надзор в 
 

детска и спортна  площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
площадка за деца от 6 до 12 г." 

Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирани детски и спортна площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 237 410

детска и спортна  площадка и надзор в 
 

детска и спортна  площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 145 750

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

8 636 823                           

2 832 709 24                         

2 401 095 21                         

431 614 6                         

1 950 081 24                         

1 688 235 21                         

261 846 6                         

244 483 24                         

203 014 21                         

41 469 6                         

45 960 12                         

7 300 6                         

23 400 6                         

15 260 9                         

126 100 12                         

43 800 6                         
25 860 6                         

56 440 9                         

164 150 12                         

32 000 6                         

51 800 6                         

80 350 9                         

86 960 12                         

7 300 6                         

23 400 6                         

56 260 9                         

237 410 12                         

28 000 6                         

63 660 6                         

145 750 9                         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и  изграждане на нова комбинирана
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана
строителството" 

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 
Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване
пространство и реконструкция на комбинирани
площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване
пространство" 

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и реконструкция на комбинирана
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна
строителството" 

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и
Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 
Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и  изграждане на нови детски площадки
спортни площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка
спортна площадка и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и
Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 
Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и  изграждане на нови детски площадки
спортни площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка
спортна площадка и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и
Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на комбинирани детски
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка
Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване
пространство" 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на комбинирани детски
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо
Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка
спортна площадка и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и
Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 148 620

комбинирана детска площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 
озеленяване на вътрешноквартално 

комбинирани детски площадки и спортна 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 155 850

детска площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
озеленяване на вътрешноквартално 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска и спортна площадка" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 321 580

детска и спортна площадка и надзор в 
 

детска и спортна  площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 185 720
озеленяване на вътрешноквартално 
детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

детска площадка, реконструкция на 
строителството"  

детска и спортна площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 
озеленяване на вътрешноквартално 
детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 252 560

детска площадка, реконструкция на 
строителството"  

детска и спортна площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 116 700

вътрешноквартално пространство и 
площадка" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

детска площадка и надзор в 
 

детска площадка"  

детска площадка"  

озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 253 430

детска площадка и надзор в 
 

детска площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално 

 179 470

озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 167 940

детска площадка, реконструкция на 
строителството"  

детска и спортна площадка"  
благоустрояване на вътрешноквартално  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

148 620 12                         

42 200 6                         

25 860 6                         

80 560 9                         

155 850 12                         

28 200 6                         

64 400 6                         

63 250 9                         

321 580 12                         

56 200 6                         

79 660 6                         

185 720 9                         

77 660 12                         

13 800 6                         

25 860 6                         

38 000 9                         

252 560 12                         

56 200 6                         

79 660 6                         

116 700 9                         

75 160 12                         

11 300 6                         

25 860 6                         

38 000 9                         

253 430 12                         

25 500 6                         

48 460 6                         

179 470 9                         

167 940 12                         

35 000 6                         

68 800 6                         
64 140 9                         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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пространство" 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на нова комбинирана
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното
Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова
реконструкция на съществуваща площадка за
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и реконструкция детски и спортни
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 
Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване
площи" 

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и реконструкция детски и спортни
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 
Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване
площи" 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и реконструкция детски и спортни
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 
Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на нова комбинирана
площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално
изграждане на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич
Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка
строителството" 

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване
Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване
пространство и изграждане на нова спортна и
площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска площадка" 

гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 218 620

детска площадка и надзор в 
 

детска площадка"  

околното пространство"  
вътрешноквартално пространство и 

нова спортна площадка и 
площадка за деца от 3 до 6 г." 
Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 195 600

в строителството"  

 

околно пространство"  

озеленяване на вътрешноквартално 
спортни площадки" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

надзор в строителството"  

 
благоустрояване на прилежащите 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
спортни площадки" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

надзор в строителството"  

 
благоустрояване на прилежащите 

 

озеленяване на вътрешноквартално 
спортни площадки" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 116 980

проекта и надзор в строителството"  

 
озеленяване на вътрешноквартално 
комбинирана детска и спортна 

Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 181 600

проекта и надзор в строителството"  

 

дворното пространство"  

вътрешноквартално пространство и 

гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 291 450

спортна площадка и надзор в 
 113 490

спортна площадка"  143 960

озеленяване на района"  
озеленяване на вътрешноквартално 
спортна и комбинирана детска 

гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 161 840

проекта и надзор в строителството"  

 

озеленяване на района"  

вътрешноквартално пространство и 
площадка" 
гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

проекта и надзор в строителството"  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

218 620 12                         

87 270 6                         

74 830 6                         

56 520 9                         

195 600 12                         

32 800 6                         

78 800 6                         

84 000 9                         

49 760 12                         

12 300 6                         

25 860 6                         

11 600 9                         

49 760 12                         

12 300 6                         

25 860 6                         

11 600 9                         

116 980 12                         

63 810 6                         

53 170 9                         

181 600 12                         

28 000 6                         

64 600 6                         

89 000 9                         

291 450 12                         

113 490 6                         

143 960 6                         

34 000 9                         

161 840 12                         

74 640 6                         

62 200 6                         

25 000 9                         

50 560 12                         

12 500 6                         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на
"Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" - общо

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и
Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване
създаване на достъпна среда" 

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и
Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване
създаване на достъпна среда" 
Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане
Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на
т. ч.: 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

 

13.1.4. Бюджет 

Дейности 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с 
канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ 
“Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото дворно място " 

Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване на с
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на 
дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови 
училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищ
събрания и др." 

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на 

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хран

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала"

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок"

Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на 
спортната база на училището" 

Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав"

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. 
Каравелов”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата,
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на 
дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 18" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

озеленяване на района"  

абилитация на съществуващ подлез на бул. 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

проекта и надзор в строителството"  
осигуряване на видеонаблюдение и 

 

абилитация на съществуващ подлез на бул. 
поле" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 

проекта и надзор в строителството"  
осигуряване на видеонаблюдение и 

 
и обзавеждане на парк "Св. 

  2 332 800

обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, в 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 2 332 800

проекта и надзор в строителството"  1 399 200

 933 600

Разпоредител 
на средствата 

Стойност в лв.

оциален характер" - общо, в т. ч.:   

лна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
в, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с 

канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ 
“Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото дворно място " - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на 
дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството"   

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови 
училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, 

  

 музикално студио" 
 1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок" 
 1.1.5 "Оборудване на танцова зала" 
 1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок" 
 1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на 

 1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав" 
 1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Л. 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на 
дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 а дворното пространство" 
 

вяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

25 860 6                         

12 200 9                         

90 000 12                         

71 000 9                         

19 000 6                         

90 000 12                         

71 000 9                         

19 000 6                         

2 332 800                           

2 332 800 24                         

1 399 200 15                         

933 600 12                         

Стойност в лв.   

I II III IV 

22 899 423         

4 963 800         

741 500 120 000 120 000 120 000 120 000 

602 500 120 000 120 000 120 000 120 000 

10 000         

15 000         

15 000         

10 000         

28 000         

56 000         

5 000         

686 200         

550 000         

48 200         

88 000         

547 800 80 000 80 000 80 000 80 000 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

Годишни 
разчети   

2014 г. I II III IV 

          

          

480 000 135 000 12 500 53 000 61 000 

480 000 122 500       

  5 000 5 000     

 
7 500 7 500     

 
    15 000   

 
    10 000   

 
      28 000 

 
    28 000 28 000 

 
      5 000 

 
90 000 90 000 90 000 90 000 

 
90 000 90 000 90 000 90 000 

 
        

 
        

320 000 80 000 107 400 33 800 16 600 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

Годишни 
разчети   

2015 г. I II III IV

          

          

 261 500         

122 500         

10 000         

15 000         

15 000         

10 000         

 28 000         

 56 000         

 5 000         

 360 000 90 000 144 000 68 100 24 100

 360 000 90 000 100 000     

 
    24 100 24 100

 
  44 000 44 000   

 237 800         

 

да се счита, че този 
221/555 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Годишни 
разчети 

IV 2016 г. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

24 100 326 200 

190 000 

24 100 48 200 

88 000 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ 
“Дора Габе”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедр
енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на покрив, 
ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 25" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на 
конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни 
стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 

Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и 
изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 32" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряв
енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт на покрив, подмяна на 
ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
транспорт от центъра на града до детски градини със свободен капацитет." 
ч.: 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни средства"

Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града 
до детски градини със свободен капацитет" 

Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните 
средства." 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни 
занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени 
центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 
форми" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани 
страни за необходимите извънкласни занимания"

Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на план
извънкласно занимание" 

Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции 
/обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на занманията"

Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 
училищата" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 а дворното пространство" 
 

вяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на покрив, 
ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 а дворното пространство" 
 

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на 
конструкцията, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни 
стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и осигуряване на 

  
 а дворното пространство" 
 вяване/ укрепване на конструкцията на 

сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
(изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и 

изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и 

  
 1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

вяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт на покрив, подмяна на 
ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и 

  
 а дворното пространство" 
 

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
транспорт от центъра на града до детски градини със свободен капацитет." - общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

"закупуване на транспортни средства" 
 ранспортирането на децата от центъра на града 

 ддържането и експлоатацията на транспортните 

 от различни възможности за извънкласни 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени 

центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани 
страни за необходимите извънкласни занимания" 

 1.9.2 "разработване и приемане на план-график и програма за всяко 

 длагащите извънкласни занимания институции 
/обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на занманията" 

 логодишни спортни състезателни турнири между 

 фраструктура"   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

490 200 80 000 80 000 80 000 80 000 

23 200         

34 400         

995 200 120 000 120 000 120 000 120 000 

850 000 120 000 120 000 120 000 120 000 

56 200         

89 000         

460 000         

400 000         

28 000         

32 000         

451 800         

385 000         

38 800         

28 000         

561 300         

480 000         

38 800         

42 500         

150 000         

113 000         

12 000         

25 000         

370 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

20 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

20 000         

200 000         

130 000         

6 966 000         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

320 000 80 000 90 200     

 
    16 600 16 600 

 
  17 200 17 200   

480 000 120 000 294 500 72 600 28 100 

480 000 120 000 250 000     

 
    28 100 28 100 

 
  44 500 44 500   

 
70 000 70 000 70 000 70 000 

 
70 000 70 000 70 000 70 000 

 
        

 
        

 
60 000 60 000 60 000 60 000 

 
60 000 60 000 60 000 60 000 

 
        

 
        

 
80 000 80 000 80 000 80 000 

 
80 000 80 000 80 000 80 000 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

20 000 10 000 10 000 16 500 16 500 

20 000         

 
10 000 10 000     

 
    10 000 10 000 

 
    6 500 6 500 

          

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

170 200         

 33 200         

34 400         

 515 200         

370 000         

 56 200         

89 000         

 280 000 70 000 66 000 30 000 14 000

 280 000 70 000 50 000     

 
    14 000 14 000

 
  16 000 16 000   

 240 000 60 000 99 000 33 400 19 400

 240 000 60 000 85 000     

 
    19 400 19 400

 
  14 000 14 000   

 320 000 80 000 101 250 40 650 19 400

 320 000 80 000 80 000     

 
    19 400 19 400

 
  21 250 21 250   

 
        

 
        

 
        

 
        

 53 000 16 500 16 500 16 500 16 500

 
        

20 000         

 20 000 10 000 10 000 10 000 10 000

 13 000 6 500 6 500 6 500 6 500

          

 

да се счита, че този 
222/555 

 

 

 

 

 

 

 

14 000 180 000 

120 000 

14 000 28 000 

32 000 

19 400 211 800 

145 000 

19 400 38 800 

28 000 

19 400 241 300 

160 000 

19 400 38 800 

42 500 

 

 

 

 

16 500 66 000 

 

 

10 000 40 000 

6 500 26 000 

  



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" 

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за в
пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места"

Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 
капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  
с капацитет по 6 места, или общо 12 места" 

Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 
места)" 

Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  
административен, кухненски, трапезарии и др."

Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно

Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, 
озеленяване и благоустройство на дворното пространство"

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения 
на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он
комуникация" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 

Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 
т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" 
т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  
и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
людавани жилища)" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Здравеопазв

ане и 
социална 
политика" 

2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от 
пансионатен тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места" 

 2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 

 оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  

 удване на медицински център с хоспис (8 

 удване на обслужващ (стопански) сектор  –  
административен, кухненски, трапезарии и др." 

 удване на културно-развлекателен център" 
 2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, 

озеленяване и благоустройство на дворното пространство" 
 

нна точка за свързаност в комплекса и обучения 
на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн 

Община град 
Добрич отдел 
“Здравеопазв

ане и 
социална 
политика" 

  

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 пестяващо улично осветление, 

 

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" - общо, в 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

еализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
 

 пестяващо улично осветление, 

 

ване на ул. Любомир Бобевски" - общо, в 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

 пестяващо улично осветление, 

 

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  
и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 ощадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

не на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.5.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

6 936 000         

3 500 000         

700 000         

300 000         

300 000         

300 000         

300 000         

1 536 000         

30 000         

8 636 823         

2 832 709         

2 401 095         

431 614         

1 950 081         

1 688 235         

261 846         

244 483         

203 014         

41 469         

45 960         

7 300         

23 400         

15 260         

126 100         

43 800         

25 860         

56 440         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

          

 
343 014 343 014 343 014 343 014 

 
343 014 343 014 343 014 343 014 

 
        

 
241 176 241 176 241 176 241 176 

 
241 176 241 176 241 176 241 176 

 
        

 
29 002 29 002 29 002 29 002 

 
29 002 29 002 29 002 29 002 

 
        

  3 650 20 437 16 787 5 087 

 
3 650 3 650     

 
  11 700 11 700   

 
  5 087 5 087 5 087 

 
21 900 53 643 31 743 18 813 

 
21 900 21 900     

 
  12 930 12 930   

 
  18 813 18 813 18 813 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

          

 1 372 054 343 014 343 014 558 821 215 807

 1 372 054 343 014 343 014 343 014   

 
    215 807 215 807

 964 706 241 176 241 176 372 099 130 923

 964 706 241 176 241 176 241 176   

 
    130 923 130 923

 116 008 29 002 29 002 49 737 20 735

 116 008 29 002 29 002 29 002   

 
    20 735 20 735

 45 960         

7 300         

23 400         

 15 260         

 126 100         

43 800         

25 860         

 56 440         

 

да се счита, че този 
223/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

215 807 1 460 655 

1 029 041 

215 807 431 614 

130 923 985 375 

723 529 

130 923 261 846 

20 735 128 475 

87 006 

20 735 41 469 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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пространство" 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. 

Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на комбинирани детски и спортна площадка" 
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  
изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна площадка"
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в 

Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадк
строителството" 

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки" 
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка, ре
площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

не на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в 

 спортна  площадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 ощадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

не на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на комбинирани детски и спортна площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в 

 обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

не на вътрешноквартално пространство и  
изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в 

 ощадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 лощадка" 
 яване на вътрешноквартално 

 

ане на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в 

 3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
 ояване на вътрешноквартално 

 

ане на вътрешноквартално пространство 
и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки"  

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

 спортна площадка" 
 ояване на вътрешноквартално 

 
3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство Община град 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

164 150         

32 000         

51 800         

80 350         

86 960         

7 300         

23 400         

56 260         

237 410         

28 000         

63 660         

145 750         

148 620         

42 200         

25 860         

80 560         

155 850         

28 200         

64 400         

63 250         

321 580         

56 200         

79 660         

185 720         

77 660         

13 800         

25 860         

38 000         

252 560         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
16 000 68 683 52 683 26 783 

 
16 000 16 000     

 
  25 900 25 900   

 
  26 783 26 783 26 783 

 
3 650 34 103 30 453 18 753 

 
3 650 3 650     

 
  11 700 11 700   

 
  18 753 18 753 18 753 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 164 150         

32 000         

51 800         

 80 350         

 86 960         

7 300         

23 400         

 56 260         

  14 000 94 413 80 413 48 583

 
14 000 14 000     

 
  31 830 31 830   

 
  48 583 48 583 48 583

  21 100 60 883 39 783 26 

 
21 100 21 100     

 
  12 930 12 930   

 
  26 853 26 853 26 853

  14 100 67 383 53 283 21 083

 
14 100 14 100     

 
  32 200 32 200   

 
  21 083 21 083 21 083

  28 100 129 837 101 737 61 907

 
28 100 28 100     

 
  39 830 39 830   

 
  61 907 61 907 61 907

  6 900 32 497 25 597 12 667

 
6 900 6 900     

 
  12 930 12 930   

 
  12 667 12 667 12 667

  28 100 106 830 78 730 38 900

 

да се счита, че този 
224/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 583 237 410 

28 000 

63 660 

48 583 145 750 

26 853 148 620 

42 200 

25 860 

26 853 80 560 

21 083 155 850 

28 200 

64 400 

21 083 63 250 

61 907 321 580 

56 200 

79 660 

61 907 185 720 

12 667 77 660 

13 800 

25 860 

12 667 38 000 

38 900 252 560 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки"
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 
площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
на комбинирана детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строите

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска площадка"

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 
площадка и надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство" 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка и надзор в строит

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното пространство"

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща 
площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно пространство"

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция детски и спортни площадки" 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция детски и спортни площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки" 
общо, в т. ч.: 

Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

 спортна площадка" 
 ояване на вътрешноквартално 

 

ртално пространство и реконструкция 

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.14.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 а площадка" 
 

ане на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 площадка" 
 ояване на вътрешноквартално 

 

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

 спортна площадка" 
 ояване на вътрешноквартално 

 

ане на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.17.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 пространство" 
 

ртално пространство и изграждане на 
нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.18.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 но пространство" 
 

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.19.1 "обновяване и надзор в строителството" 
 

 еленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 
 

устрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.20.1 "обновяване и надзор в строителството" 
 

 еленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

56 200         

79 660         

116 700         

75 160         

11 300         

25 860         

38 000         

253 430         

25 500         

48 460         

179 470         

167 940         

35 000         

68 800         

64 140         

218 620         

87 270         

74 830         

56 520         

195 600         

32 800         

78 800         

84 000         

49 760         

12 300         

25 860         

11 600         

49 760         

12 300         

25 860         

11 600         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
43 635 99 890 56 255 18 840 

 
43 635 43 635     

 
  37 415 37 415   

 
  18 840 18 840 18 840 

 
16 400 83 800 67 400 28 000 

 
16 400 16 400     

 
  39 400 39 400   

 
  28 000 28 000 28 000 

 
6 150 22 947 16 797 3 867 

 
6 150 6 150     

 
  12 930 12 930   

 
  3 867 3 867 3 867 

 
6 150 22 947 16 797 3 867 

 
6 150 6 150     

 
  12 930 12 930   

 
  3 867 3 867 3 867 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 
28 100 28 100     

 
  39 830 39 830   

 
  38 900 38 900 38 900

  5 650 31 247 25 597 12 667

 
5 650 5 650     

 
  12 930 12 930   

 
  12 667 12 667 12 667

  12 750 96 803 84 053 59 823

 
12 750 12 750     

 
  24 230 24 230   

 
  59 823 59 823 59 823

  17 500 73 280 55 780 21 380

 
17 500 17 500     

 
  34 400 34 400   

 
  21 380 21 380 21 380

 218 620         

87 270         

74 830         

 56 520         

 195 600         

32 800         

78 800         

 84 000         

 49 760         

12 300         

25 860         

 11 600         

 49 760         

12 300         

25 860         

 11 600         

 

да се счита, че този 
225/555 

56 200 

79 660 

38 900 116 700 

12 667 75 160 

11 300 

25 860 

12 667 38 000 

59 823 253 430 

25 500 

48 460 

59 823 179 470 

21 380 167 940 

35 000 

68 800 

21 380 64 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция детски и спортни площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и н

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка"
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
в района на КАТ и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване 
на достъпна среда" 

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
в района на бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване 
на достъпна среда" 

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър"

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

устрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

екта и надзор в строителството" 
 

 

устрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 агоустрояване на дворното пространство" 
 

устрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството" 
 завеждане на спортна площадка" 
 3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
 

устрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 агоустрояване и озеленяване на района" 
 

устрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 агоустрояване и озеленяване на района" 
 

тна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 агоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване 

 

тна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване 

 4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър"   

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 

4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

116 980         

63 810         

53 170         

181 600         

28 000         

64 600         

89 000         

291 450         

113 490         

143 960         

34 000         

161 840     37 320 68 420 

74 640     37 320 37 320 

62 200       31 100 

25 000         

50 560     6 250 19 180 

12 500     6 250 6 250 

25 860       12 930 

12 200         

90 000         

71 000         

19 000         

90 000         

71 000         

19 000         

2 332 800         

2 332 800         

1 399 200         

933 600         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
45 905 125 595 79 690 47 390 

 
31 905 31 905     

 
  17 723 17 723 17 723 

 
14 000 75 967 61 967 29 667 

 
14 000 14 000     

 
  32 300 32 300   

 
  29 667 29 667 29 667 

 
56 745 140 058 83 313 11 333 

 
56 745 56 745     

 
  71 980 71 980   

 
  11 333 11 333 11 333 

105 740 39 433 8 333 8 333 
 74 640         

31 100 31 100       

0 8 333 8 333 8 333   

25 430 16 997 4 067 4 067 
 12 500         

12 930 12 930       

0 4 067 4 067 4 067   

 
23 667 23 667 33 167 9 500 

 
23 667 23 667 23 667   

 
    9 500 9 500 

 
23 667 23 667 33 167 9 500 

 
23 667 23 667 23 667   

 
    9 500 9 500 

          

 
279 840 279 840 279 840 279 840 

 
279 840 279 840 279 840 279 840 

 
        

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 298 580         

63 810         

 53 170         

 181 600         

28 000         

64 600         

 89 000         

 291 450         

113 490         

143 960         

 34 000         

56 100         

0         

31 100         

25 000         

25 130         

0         

12 930         

12 200         

 90 000         

71000         

 19000         

 90 000         

71000         

 19000         

          

 1 119 360 513 240 233 400 233 400 233 400

 1 119 360 279 840       

 
233 400 233 400 233 400 233 400

 

да се счита, че този 
226/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

233 400 1 213 440 

279 840 

233 400 933 600 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на 
част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 
прилежащото дворно място " - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 
ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищ
мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, събрания и др."

Дейност ЗВI-1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио"

Дейност ЗВI-1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок"

Дейност ЗВI-1.1.5 "Оборудване на танцова зала"

Дейност ЗВI-1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок"

Дейност ЗВI-1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната база на 
училището" 

Дейност ЗВI-1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав"

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" 

Дейност ЗВI-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 18" 

Дейност ЗВI-1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”" 

Дейност ЗВI-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВI-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 25" 

Дейност ЗВI-1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт на пок
подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.5.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 
покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 

Дейност ЗВI-1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение 
на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.6.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Разпоредител 
на средствата

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер" - общо, в т. ч.:   

1 "Образователна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на 

част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и 

  

1.1.2 "Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни 
мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, събрания и др."   

1.1.3 "Обособявани оборудване на музикално студио" 
 1.1.4 "Реконструкция и оборудване на хранителен блок" 
 1.1.5 "Оборудване на танцова зала" 
 1.1.6 "оборудване и обзавеждане на учебен блок" 
 1.1.7 "благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната база на 

 1.1.8 "Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав" 
 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов”" - общо, в т. ч.: 

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и 

  
 1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.: 

1.3.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 1.3.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.: 

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на 

  
 1.4.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.: 

1.5.1 "реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, 
подмяна на ВОИ) и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 1.5.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 

и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

1.6.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение 

а ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 1.6.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Разпоредител 
на средствата 

Стойност в лв.   

I II III IV

 22 899 423         

 4 963 800         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 741 500         

 602 500         

 10 000         

 
15 000         

 
15 000         

 
10 000         

 
28 000         

 
56 000         

 
5 000         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 686 200         

 
550 000         

 
48 200         

 
88 000         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 547 800         

 
490 200         

 
23 200         

 
34 400         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 995 200         

 
850 000         

 
56 200         

 
89 000         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 460 000         

 
400 000         

 
28 000         

 
32 000         

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 451 800         

 
385 000         

 
38 800         

 
28 000         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Годишни 
разчети   

Годишни 
разчети 

IV 2017 г. I II III IV 2018 г. 

              

              

              

              

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

  

Годишни 
разчети   

I II III IV 2019 г. I II III IV 

                 

                 

                 

                 

                 

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

 

да се счита, че този 
227/555 

Годишни 
разчети 

 2020 г. 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32" 

Дейност ЗВI-1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВI-1.7.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВI-1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет." 

Дейност ЗВI-1.8.1 "закупуване на транспортни средства"

Дейност ЗВI-1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет" 

Дейност ЗВI-1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства."

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата 
самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 
форми" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинте
необходимите извънкласни занимания" 

Дейност ЗВI-1.9.2 "разработване и приемане на план

Дейност ЗВI-1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 
която да се допълва и изпълнение на занманията"

Дейност ЗВI-1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" 
в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-2.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 
12 места, или общо 60 места" 

Дейност ЗВI-2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, 
или общо 12 места" 

Дейност ЗВI-2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 
места, или общо 12 места" 

Дейност ЗВI-2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места)"

Дейност ЗВI-2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  
кухненски, трапезарии и др." 

Дейност ЗВI-2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно

Дейност ЗВI-2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване и 
благоустройство на дворното пространство" 

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация" 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 

Дейност ЗВI-3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 

Дейност ЗВI-3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.: 

1.7.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (изолация на външни стени, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ 

ни тела, слънчеви панели комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 1.7.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран транспорт от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

1.8.1 "закупуване на транспортни средства" 
 1.8.2 "организирани на транспортирането на децата от центъра на града до детски градини със 

 

1.8.3 "осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства." 
 1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в 

самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
кацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 

1.9.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 

 1.9.2 "разработване и приемане на план-график и програма за всяко извънкласно занимание" 
 1.9.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 

която да се допълва и изпълнение на занманията" 
 1.9.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" - общо, 

 2 "Социална инфраструктура"   

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
общо, в т. ч.: 

“Здравеопазване 

.1.1 "Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 

 2.1.2 "Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, 

 2.1.3 "Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 

 

2.1.4 "Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места)" 
 2.1.5 "Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  –  административен, 

 

2.1.6 "Изграждане и оборудване на културно-развлекателен център" 
 2.1.7 "Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване и 

 

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
лайн комуникация" - общо, в т. ч.: 

“Здравеопазване 

  

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 3.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.2.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 561 300         

 
480 000         

 
38 800         
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Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 150 000         
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500
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10 
000 
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000 
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000 
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000
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500 
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500 500

 6 966 000         

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 6 936 000 

1 
125 
000 

1 
200 
000 
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275 
000 
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000
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000 
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000

 
300 000   
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000 
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000 
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000

 
300 000     
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000 
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Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика" 30 000         

 8 636 823         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 2 832 709         

 
2 401 095         

 
431 614         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 1 950 081         

 
1 688 235         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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да се счита, че този 
228/555 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

среда и маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" 

Дейност ЗВI-3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВI-3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.4.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.5.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.7.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка"  
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.8.1 " изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.8.2 " обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.9.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка"
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.10.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка"

Дейност ЗВI-3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки" 
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 3.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на 

Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.4.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.4.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.4.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околн

3.5.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.5.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.5.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструк
и околна среда"

3.6.1 "изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството" 
 3.6.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
 3.6.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  

Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.7.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.7.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.7.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околн

изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството" 
 обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
 3.8.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна 

3.9.1 "изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството" 
 3.9.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.9.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка" 

общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.10.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.10.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.10.3 "облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструкт
и околна среда"

3.11.1 "обновяване на детска и спортна площадка и надзор в строителството" 
 3.11.2 "обзавеждане на детска и спортна  площадка" 
 3.11.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на 

нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки"  
общо, в т. ч.: „

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
261 846         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 244 483         

 
203 014         

 
41 469         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 45 960         

 
7 300         

 
23 400         

 
15 260         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 126 100         

 
43 800         

 
25 860         

 
56 440         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 164 150         

 
32 000         

 
51 800         

 
80 350         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 86 960         

 
7 300         

 
23 400         

 
56 260         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 237 410         

 
28 000         

 
63 660         

 
145 750         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 148 620         

 
42 200         

 
25 860         

 
80 560         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 155 850         

 
28 200         

 
64 400         

 
63 250         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 321 580         

 
56 200         

 
79 660         

 
185 720         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 77 660         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

 

да се счита, че този 
229/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВI-3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки"
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.14.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.14.3 "озеленяване около детска площадка"

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.15.2 " обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВI-3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВI-3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство"

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.17.1 " изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.17.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВI-3.17.3 "Озеленяване на околното пространство"

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 
12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. 

Дейност ЗВI-3.18.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.18.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.18.3 "благоустрояване на околно пространство"

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.19.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.19.2 " обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.20.1 "обновяване и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.20.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВI-3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

и околна среда"

3.12.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

 3.12.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
 3.12.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни площадки" 

общо, в т. ч.: 
„И
и околна среда"

3.13.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

 3.13.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
 3.13.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.14.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.14.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.14.3 "озеленяване около детска площадка" 
 

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.15.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 обзавеждане на детска площадка" 
 3.15.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.16.1 "изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

 3.16.2 "обзавеждане на детска и спортна площадка" 
 3.16.3 "озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство" 
 

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 3.17.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3.17.3 "Озеленяване на околното пространство" 
 

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 
12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

„Инфраструктура 
и околна среда"

3.18.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 3.18.3 "благоустрояване на околно пространство" 
 

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.19.1 "обновяване и надзор в строителството" 
 

 3.19.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 
 

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.20.1 "обновяване и надзор в строителството" 
 

 3.20.3 "озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

и околна среда" 

 
13 800         

 
25 860         

 
38 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 252 560         

 
56 200         

 
79 660         

 
116 700         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 75 160         

 
11 300         

 
25 860         

 
38 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 253 430         

 
25 500         

 
48 460         

 
179 470         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 167 940         

 
35 000         

 
68 800         

 
64 140         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 218 620         

 
87 270         

 
74 830         

 
56 520         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 195 600         

 
32 800         

 
78 800         

 
84 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 49 760         

 
12 300         

 
25 860         

 
11 600         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 49 760         

 
12 300         

 
25 860         

 
11 600         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

 

да се счита, че този 
230/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Дейност ЗВI-3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.21.2 "обзавеждане" 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.22.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за 
спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка"

Дейност ЗВI-3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова спортна и комбинирана детска площадка"
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.24.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Дейност ЗВI-3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.25.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВI-3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района"

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2
ро РПУ" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето 
Опитно поле" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВI-3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър"

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 

Дейност ЗВI-4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВI-4.1.2 "парково обзавеждане" 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.21.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

„Инф
и околна среда"

3.22.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 3.22.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за 

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.23.1 "Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството" 
 3.23.2 "обзавеждане на спортна площадка" 
 3.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
 

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

„Инфраст
и околна среда"

3.24.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 3.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
 

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана 

Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

3.25.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 3.25.3 "Благоустрояване и озеленяване на района" 
 

3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2- „Инфраструктура 
и околна среда"

3.26.2 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 3.26.3 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 
 

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето „Инфраструктура 
и околна среда"

3.27.1 "Изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 3.27.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 
 4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър"   

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, в т. ч.: 
„Инфраструктура 
и околна среда"

4.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 116 980         

 
63 810         

 
53 170         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 181 600         

 
28 000         

 
64 600         

 
89 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 291 450         

 
113 490         

 
143 960         

 
34 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 161 840         

 
74 640         

 
62 200         

 
25 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 50 560         

 
12 500         

 
25 860         

 
12 200         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 90 000         

 
71 000         

 
19 000         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 90 000         

 
71 000         

 
19 000         

 2 332 800         

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда" 2 332 800         

 
1 399 200         

 
933 600         

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

       
 

        

                 

       
 

        

       
 

        

       
 

        

 

да се счита, че този 
231/555 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.1.5. План-график за реализация на проектите в зоната

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален

наименование на проекта

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни 
тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 
прилежащото дворно място " - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация 
на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
СОУ “Л. Каравелов”" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), 
в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателск
в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки 
домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" 

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и 
обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он
лайн комуникация" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" 
ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

график за реализация на проектите в зоната 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален характер"     

наименование на проекта 
Отговорно звено 
/ организация / 

структура 

година 

шестмес.

месец 

1 "Образователна инфраструктура"     

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни 

овков“ и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 

  

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация 
на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.3 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.5 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.6 "Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 

ителни тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12" - 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 

  

1.7 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.8 "Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура"   

1.9 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
в самото училище (училищен комплекс), 

в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца 

Община град 
Добрич отдел 

“Образование и 
култура" 

  

2 "Социална инфраструктура"     

2.1 "Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки 
домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика"   

2.2 "Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и 
обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он-

Община град 
Добрич отдел 

“Здравеопазване 
и социална 
политика"   

    

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга" - общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от 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 

Месец ........ / година 
......... 
            

година 2014 

шестмес. шестмесечие 1 шестмесечие 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

тговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

                      

година 2015 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 

11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

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

                      

година 2016 

 шестмесечие 1 шестмесечие 2

10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

този 
232/555 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка" 
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна 
площадка" 
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 
спортни площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 
спортни площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки"
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добри

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов" - 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски" - 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски и спортна площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирани детски площадки и спортна 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски площадки  и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирани детски площадки" 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от 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 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки"
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка"
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле" 

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" 
т. ч.: 

 

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален 
характер" 

наименование на проекта 

Комплексен проект ЗВI-1 "Образователна 
инфраструктура" 

Проект ЗВI-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на 
част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, 
обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място " 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(Топлоизолация на външни стени,  ремонт и 
изолация на покрив), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
СОУ “Л. Каравелов”" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки" 

- общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.23 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.25 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.26 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

3.27 "Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

4 "Изграждане и обзавеждане на парк "Св. 
    

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"" - общо, в 

Община град 
Добрич отдел 

„Инфраструктура 
и околна среда"   

Зона за въздействие I "Преобладаващ социален 
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месец 1 2 3 4 5 6 

  
                

ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на 
външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на 

благоустрояване на прилежащото дворно място " - 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

                

внедряване на мерки за енергийна ефективност 

благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 
                

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от 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 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                           

година 2018 

шестмесечие 2 шестмесечие 1 шестмесечие 2

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

                           

                           

                           

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

тговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                          

година 2019 

шестмесечие 2 шестмесечие 1 шестмесечие 2

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

                          

                          

                          

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

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                        

година 2020 

шестмесечие 2 шестмесечие 1  шестмесечие 2

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 

                        

                        

                        

 

този 
234/555 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

шестмесечие 2 

9 10 11 12 

        

        

        



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-1.3 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 18" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Дора Габе”" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.5 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 25" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.6 "Основен ремонт /обновяване/ 
укрепване на конструкцията на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност (изолация на 
външни стени, подмяна на дограма, ремонт и 
изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 12" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.7 "Основен ремонт /обновяване/, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 32" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-1.8 "Закупуване на транспортни средства и 
осигуряване на специализиран транспорт от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет." 
- общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-1.9 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата 
в самото училище (училищен комплекс), в 
обществени центрове, в малки независими структури 
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на 
преподавателския персонал за работа с деца в 
извънкласни форми" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-2 "Социална 
инфраструктура" 

Проект ЗВI-2.1 "Изграждане на социален комплекс за 
възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища)" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВI-2.2 "Създаване на електронна точка за 
свързаност в комплекса и обучения на обслужваните 
за работа с компютър, интернет и програми за он
лайн комуникация" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-3 "Градска среда" 

Проект ЗВI-3.1 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Теменуга" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.2 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Стефан Стамболов" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.3 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Любомир Бобевски" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура"                 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура"                 

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура"                 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност (изолация на 

тела), обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

                

внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура"                 

1.8 "Закупуване на транспортни средства и 
осигуряване на специализиран транспорт от центъра 
на града до детски градини със свободен капацитет." 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура"                 

1.9 "Осигуряване на набор от различни 
възможности за извънкласни занимания на децата – 

обществени центрове, в малки независими структури 
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на 

Община град 
Добрич отдел 
“Образование 

и култура" 

                

                  

2.1 "Изграждане на социален комплекс за 
възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 

общо, в т. ч.: 

Община град 
Добрич отдел 
“Здравеопазв

ане и 
социална 
политика"                 

2.2 "Създаване на електронна точка за 
свързаност в комплекса и обучения на обслужваните 
за работа с компютър, интернет и програми за он-

Община град 
Добрич отдел 
“Здравеопазв

ане и 
социална 
политика"                 

                  

3.1 "Реконструкция и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.2 "Реконструкция и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.3 "Реконструкция и благоустрояване на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.4 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство  и изграждане на 

Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от 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 

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

                           

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

тговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

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

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

този 
235/555 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВI-3.5 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.6 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. 
Добрич. - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски и спортна площадка"  
Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка"
Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки"  
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.13 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 
площадки" 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
комбинирани детски площадки" 
Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - общо, в т. 
ч.: 

Проект ЗВI-3.17 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 
12г./, нова спортна площадка и реконструкция на 
съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г." 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.5 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.6 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.7 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на  

Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.8 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.9 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.10 "Благоустрояване и  озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирани детски площадки и спортна площадка" 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.11 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.12 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 
                

3.13 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и  изграждане на 
нови детски площадки  и реконструкция на спортни 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда" 
                

3.14 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комбинирана 

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.15 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.16 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.17 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.18 "Озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 
12г./, нова спортна площадка и реконструкция на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна                 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от 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 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. 
Добрич. - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 
детски и спортни площадки" 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. -
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.22 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. 
Добрич. - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.23 "Благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
площадка за спорт" 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
- общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова спортна и комбинирана детска площадка"
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.25 "Благоустрояване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.26 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 
КАТ и 2-ро РПУ" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВI-3.27 "Цялостна рехабилитация на 
съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 
бившето Опитно поле" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВI-4 "Изграждане и 
обзавеждане на парк "Св. Димитър" 

Проект ЗВI-4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк 
"Св. Димитър"" - общо, в т. ч.: 

 

13.1.6. Управление и контрол

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

плана” на настоящия план. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата о

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. среда" 

3.19 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.20 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.21 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция 

- 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.22 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

3.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова спортна и комбинирана детска площадка" 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. - 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

                  

4.1 "Изграждане и обзавеждане на Парк 

Община град 
Добрич отдел 
„Инфраструкт
ура и околна 

среда"                 

Управление и контрол 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

13.2. Програма за реализация на ИПГВР Добрич в Зона на въздействие с публични 

функции с висока обществена активност

13.2.1. Анотация на програмата

Предмет на програмата 

Предмет на програмата за реализация e ЦГЧ, ч

определена като зона за въздействие 

обхвата на зоната - на площ от 246,68 ха 

концентрирани обекти на общественото обслужване и 

зоната попадат още пазара и автогарата на Добрич, както и значителен жилищен фонд с хетерогенно 

застрояване и над 20 хил. жители.

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която да бъде 

атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават 

конкурентна икономика, висок стандарт на живот и

зелени пространства. 

Обобщаване на интервенциите в комплексни проекти

За постигането на специфичната цел са представени десет комплексни проекта. Дефинирането на 

комплексните проекти се основава на сходство 

подпроекти. Тяхното съчетание включва следните основни дейности: 

цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната мрежа; 

възстановяване и оптимизиране на вътрешнокварталнит

рекреационни функции; обновяване с внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на 

образователната и културната инфраструктура; изграждане на покрит пазар, осигуряващ условия за 

представяне и реализиране на местната произведена продукция; трансформация на сградата на 

градската стоматология съобразно нуждите на Историческия музей.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както сле

• Осигурени разнообразни условия и услуги за творчество и спорт на учениците;

• Реконструирани и оборудвани

• Реконструирани и оборудвани

• Подобрена енергийна ефективност на общо 7 обекта на образователната инфраструктура;

• Реконструирани 4 булеварда и 33 улици;

• Рехабилитация на 13 подлеза;

• Реконструкция и благоустрояване на един градски площад;

• Цялостно изградени 8 нови детски площадки;

• Изградени 7 нови места за

• Реконструкция на4 съществуващи детски площадки;

• Привеждане на градската среда към изискванията за достъпност;

• Обновени и обзаведени зелени площи за широко обществено ползване;
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Програма за реализация на ИПГВР Добрич в Зона на въздействие с публични 

функции с висока обществена активност 

Анотация на програмата 

Предмет на програмата за реализация e ЦГЧ, част от р-н „Русия“ 1 и парка „Св. Георги“ на град Добрич, 

определена като зона за въздействие с предимно обществени функции (О

на площ от 246,68 ха – попада същинският градски център, в който са 

концентрирани обекти на общественото обслужване и рекреация, от общинско и областно значение. В 

зоната попадат още пазара и автогарата на Добрич, както и значителен жилищен фонд с хетерогенно 

застрояване и над 20 хил. жители. 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която да бъде 

атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават 

конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – изразена с лесен достъп до 

Обобщаване на интервенциите в комплексни проекти 

За постигането на специфичната цел са представени десет комплексни проекта. Дефинирането на 

комплексните проекти се основава на сходство във функционалните характеристики 

подпроекти. Тяхното съчетание включва следните основни дейности:  

цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната мрежа; 

възстановяване и оптимизиране на вътрешнокварталните пространства с добавяне на нови спортни и 

рекреационни функции; обновяване с внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на 

образователната и културната инфраструктура; изграждане на покрит пазар, осигуряващ условия за 

е на местната произведена продукция; трансформация на сградата на 

градската стоматология съобразно нуждите на Историческия музей. 

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както сле

Осигурени разнообразни условия и услуги за творчество и спорт на учениците;

Реконструирани и оборудвани на 5 училища, с прилежащите площи към тях;

Реконструирани и оборудвани на 2 детски ясли, с прилежащите площи към тях;

ефективност на общо 7 обекта на образователната инфраструктура;

Реконструирани 4 булеварда и 33 улици; 

Рехабилитация на 13 подлеза; 

Реконструкция и благоустрояване на един градски площад; 

Цялостно изградени 8 нови детски площадки; 

Изградени 7 нови места за спортни дейности във вътрешнокварталните пространства;

Реконструкция на4 съществуващи детски площадки; 

Привеждане на градската среда към изискванията за достъпност; 

Обновени и обзаведени зелени площи за широко обществено ползване;
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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238/555 

Програма за реализация на ИПГВР Добрич в Зона на въздействие с публични 

„Св. Георги“ на град Добрич, 

О) в разработения ИПГВР. В 

градски център, в който са 

, от общинско и областно значение. В 

зоната попадат още пазара и автогарата на Добрич, както и значителен жилищен фонд с хетерогенно 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на жизнена централна зона, която да бъде 

атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в нея да се съчетават 

изразена с лесен достъп до 

За постигането на специфичната цел са представени десет комплексни проекта. Дефинирането на 

във функционалните характеристики между отделните 

цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната мрежа; 

е пространства с добавяне на нови спортни и 

рекреационни функции; обновяване с внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти на 

образователната и културната инфраструктура; изграждане на покрит пазар, осигуряващ условия за 

е на местната произведена продукция; трансформация на сградата на 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва: 

Осигурени разнообразни условия и услуги за творчество и спорт на учениците; 

на 5 училища, с прилежащите площи към тях; 

на 2 детски ясли, с прилежащите площи към тях; 

ефективност на общо 7 обекта на образователната инфраструктура; 

спортни дейности във вътрешнокварталните пространства; 

Обновени и обзаведени зелени площи за широко обществено ползване; 
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• Реконструирана и обзавед

• Реконструирани и ремонтирани значителни културни обекти 

• Реконструирана зала „Добротица“;

• Изграден покрит пазар;

• Изградено многофункционално публично пространство за провеждане на обществени прояви, 

в рамките на цирковата площадка;
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Реконструирана и обзаведена трета част на градския парк „Св. Георги“;

Реконструирани и ремонтирани значителни културни обекти – 6 бр.; 

Реконструирана зала „Добротица“; 

Изграден покрит пазар; 

Изградено многофункционално публично пространство за провеждане на обществени прояви, 

амките на цирковата площадка; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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ена трета част на градския парк „Св. Георги“; 

 

Изградено многофункционално публично пространство за провеждане на обществени прояви, 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.2.2. Индикативен списък на програмата

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
значимост" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - 

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и 
обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на 
имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
    

1 "Образователна инфраструктура"     

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 

 общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане
образователна инфраструктура

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура

1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и 
обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на 
имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура

1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.3.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 3 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 3 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

1.4.3 "благоустрояване на околното пространство" Инвестиционен приоритет 3   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
(в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на обектите част от 
образователна инфраструктура 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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  54099,2 37507,8 2492,8

  3205,8 2469,9 255,0

24 
открита процедура 
по ЗОП 565,1 480,3   

18   470,6 400,0   

6   56,0 47,6   

6   38,5 32,7   

24 
открита процедура 
по ЗОП 469,8 399,3   

18   385,8 327,9   

6   56,0 47,6   

6   28,0 23,8   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1042,9 886,5   

18   900,9 765,8   

6   86,0 73,1   

6   56,0 47,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 828,0 703,8   

18   555,0 471,8   

6   185,0 157,3   

6   88,0 74,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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2492,8 2353,0 6,2 4705,9     4950,0 2083,5   

255,0 160,3   320,6           

28,3   56,5           

23,5   47,1           

2,8   5,6           

1,9   3,9           

23,5   47,0           

19,3   38,6           

2,8   5,6           

1,4   2,8           

52,1   104,3           

45,0   90,1           

4,3   8,6           

2,8   5,6           

41,4   82,8           

27,8   55,5           

9,3   18,5           

4,4   8,8           
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Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури 
(вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми" 

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 
занимания" 

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план
програма за всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 
изпълнение на занманията" 

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни 
състезателни турнири между училищата" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели 
Божкова" и гримьорни" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, 
Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
за отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан 
Йовков"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 
п

о
д

п
о

м
аг

ан
и

те
 

о
п

е
р

ац
и

и
 н

а 
съ

о
тв

е
тн

а 
О

П
, а

ко
 е

 п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 

(к
о

д
 н

а 
о

п
е

р
ац

и
я)

 

2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
в самото училище (училищен 

комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури 
квалификацията на преподавателския 

персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР идея за проект

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и 
други заинтересовани страни за необходимите извънкласни 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.2 "разработване и приемане на план-график и 
Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни 
занимания институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 

Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

1.5.4 "Организация на целогодишни спортни 
общо, в т. ч.: Приоритетна ос 3 на ОПНОИР   

2 "Културна инфраструктура"     

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - "Добрич"" - общо, Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на 
културна инфраструктура на Добрич

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
в това число на прилежащи площи и дворно про
въвеждане на мерки за ен. ефективност на двете зали час от 
културна инфраструктура на Добрич

2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, 
Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми 
за отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.2.3 "благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан 
  няма 

2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"     

2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 

    

     

2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"     

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната   няма 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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идея за проект 

  

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на двете зали час от 
културна инфраструктура на Добрич 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та, енергийни 
одити и технически паспорти за основен ремонт, реконструкция 
в това число на прилежащи площи и дворно пространство) и 
въвеждане на мерки за ен. ефективност на двете зали час от 
културна инфраструктура на Добрич 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

83 
открита процедура 
по ЗОП 300,0   255,0

13   15,0   12,8

6   15,0   12,8

69   150,0   127,5

69   120,0   102,0

  5517,5 2918,9   

24 
открита процедура 
по ЗОП 2106,0 1790,1   

16   1550,0 1317,5   

11   500,0 425,0   

5   56,0 47,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1328,0 1128,8   

16   1126,0 957,1   

11   166,0 141,1   

5   36,0 30,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 201,2     

6   6,2     

12   54,0     

6   105,0     

3   36,0     

24 открита процедура 1029,3     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 
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8 9 10 11 12 13 14 15

255,0 15,0   30,0           

12,8 0,8   1,5           

12,8 0,8   1,5           

127,5 7,5   15,0           

102,0 6,0   12,0           

171,7   343,4       2083,5   

105,3 0,0 210,6           

77,5   155,0           

25,0   50,0           

2,8   5,6           

66,4 0,0 132,8           

56,3   112,6           

8,3   16,6           

1,8   3,6           

            201,2   

            6,2   

            54,0   

            105,0   

            36,0   

            1029,3   

 

да се счита, че този 
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 Фонд Козлодуй 

   

   

   

   

 Фонд Козлодуй 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на 
ул. "България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на 
инвалида и на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 
хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център
Добрич”ЕООД" 

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално 
осветление и приставка за асистента " 

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 
2 бр. " 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия –

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"     

"реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на 

    

     

2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"     

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
  няма пълен проект

    

рукция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"     

     

3 "Социална инфраструктура"     

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на 
ул. "България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"     

3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на Инвестиционен приоритет 4 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство" 
Инвестиционен приоритет 4 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

4 "Здравна инфраструктура"     

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение 

нормативните изисквания за лечебно заведение и 
консултативен център-І-

Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.4 "система с мамографска резолюция" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ – 4 бр." Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия – 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия – 2 бр" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия – 1 бр. " Приоритетна ос 3 на ОПРР   

– 2 бр." Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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няма пълен проект 

  

  

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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по ЗОП 

6   25,2     

12   871,6     

6   120,0     

3   12,5     

24 
открита процедура 
по ЗОП 853,0     

9   24,7     

12   708,3     

6   120,0     

  362,2 302,6   

12 
открита процедура 
по ЗОП 362,2 302,6   

4   6,2     

6   220,0 187,0   

3   100,0 85,0   

3   36,0 30,6   

  2632,7   2237,8

24 
открита процедура 
по ЗОП 1298,9   1104,1

12 
открита процедура 
по ЗОП 395,9   336,5

12   25,0   21,3

12   100,0   85,0

12   80,0   68,0

12   80,0   68,0

12   14,0   11,9

12   8,2   7,0

12   6,0   5,1

12   17,0   14,5

12   6,0   5,1

12   3,0   2,6

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 
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            25,2   

            871,6   

            120,0   

            12,5   

            853,0   

            24,7   

            708,3   

            120,0   

17,8 6,2 35,6           

17,8 6,2 35,6           

  6,2             

11,0   22,0           

5,0   10,0           

1,8   3,6           

2237,8 131,6   263,3           

1104,1 64,9   129,9           

336,5 19,8   39,6           

21,3 1,3   2,5           

85,0 5,0   10,0           

68,0 4,0   8,0           

68,0 4,0   8,0           

11,9 0,7   1,4           

7,0 0,4   0,8           

5,1 0,3   0,6           

14,5 0,9   1,7           

5,1 0,3   0,6           

2,6 0,2   0,3           
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одобрени 
Национална здравна 
стратегия до 2020 г., план 
за действие и 
Национална 
здравна стратегия до 
2020г., план за действие и 
Генералния план за 
болничната 
помощ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 
бр. " 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен 
Каравелов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Кирков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

 Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати" Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация " Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
„Рехабилитация и реконструкция на
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, подобряване 
на физическата среда на междублокови пространства, 
прилежащо озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, Инвестиционен приоритет 2   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та за 
„Рехабилитация и реконструкция на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, пешеходни зони, подобряване 
на физическата среда на междублокови пространства, 
прилежащо озеленяване, изграждане на места за епизодичен 
спорт и отдих в зоните за въздействие.   

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

12   2,0   1,7

12   6,2   5,3

12   17,0   14,5

12   18,0   15,3

12   5,5   4,7

12   3,0   2,6

12   5,0   4,3

12 
открита процедура 
по ЗОП 903,0   767,6

12   45,0   38,3

12   210,0   178,5

12   15,0   12,8

12   20,0   17,0

12   230,0   195,5

12   43,0   36,6

12   340,0   289,0

12 
открита процедура 
по ЗОП 1333,8   1133,7

6 
открита процедура 
по ЗОП 500,0   425,0

6   200,0   170,0

6   300,0   255,0

6 
открита процедура 
по ЗОП 833,8   708,7

6   116,8   99,3

6   75,0   63,8

6   642,0   545,7

  29171,0 24795,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1498,7 1273,9   

21   1277,9 1086,2   

6   220,9 187,7   

24 
открита процедура 
по ЗОП 907,6 771,4   

21   764,4 649,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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1,7 0,1   0,2           

5,3 0,3   0,6           

14,5 0,9   1,7           

15,3 0,9   1,8           

4,7 0,3   0,6           

2,6 0,2   0,3           

4,3 0,3   0,5           

767,6 45,2   90,3           

38,3 2,3   4,5           

178,5 10,5   21,0           

12,8 0,8   1,5           

17,0 1,0   2,0           

195,5 11,5   23,0           

36,6 2,2   4,3           

289,0 17,0   34,0           

1133,7 66,7   133,4           

425,0 25,0   50,0           

170,0 10,0   20,0           

255,0 15,0   30,0           

708,7 41,7   83,4           

99,3 5,8   11,7           

63,8 3,8   7,5           

545,7 32,1   64,2           

1458,6   2917,1           

74,9   149,9           

63,9   127,8           

11,0   22,1           

45,4   90,8           

38,2   76,4           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим 
Горки" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан 
Аспарух" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари 
Стоянов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. 
Независимост" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил 
Петлешков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз 
Дондуков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар 
Самуил" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 
п

о
д

п
о

м
аг

ан
и

те
 

о
п

е
р

ац
и

и
 н

а 
съ

о
тв

е
тн

а 
О

П
, а

ко
 е

 п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 

(к
о

д
 н

а 
о

п
е

р
ац

и
я)

 

2 

тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за 

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
ветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще з

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
аркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за 

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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6   143,1 121,7   

24 
открита процедура 
по ЗОП 624,4 530,7   

21   538,1 457,3   

6   86,4 73,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1193,8 1014,8   

21   912,0 775,2   

6   281,9 239,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1674,5 1423,3   

21   1410,4 1198,8   

6   264,1 224,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 3733,9 3173,8   

21   3409,0 2897,6   

6   324,9 276,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 973,7 827,6   

21   820,1 697,1   

6   153,6 130,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1069,8 909,3   

21   894,9 760,7   

6   174,9 148,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 764,4 649,8   

21   634,8 539,6   

6   129,7 110,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 668,2 568,0   

21   545,6 463,7   

6   122,6 104,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 736,0 625,6   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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7,2   14,3           

31,2   62,4           

26,9   53,8           

4,3   8,6           

59,7   119,4           

45,6   91,2           

14,1   28,2           

83,7   167,5           

70,5   141,0           

13,2   26,4           

186,7   373,4           

170,4   340,9           

16,2   32,5           

48,7   97,4           

41,0   82,0           

7,7   15,4           

53,5   107,0           

44,7   89,5           

8,7   17,5           

38,2   76,4           

31,7   63,5           

6,5   13,0           

33,4   66,8           

27,3   54,6           

6,1   12,3           

36,8   73,6           

 

да се счита, че този 
244/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх 
Йосиф I" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан 
Йовков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал 
Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме 
Груев" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Бенковски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. 
Андреев" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, 
ане на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
е, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" B

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" 

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за

5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, 
стъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Инвестиционен приоритет 2 по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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21   615,7 523,3   

6   120,3 102,3   

24 
открита процедура 
по ЗОП 541,7 460,5   

21   442,3 376,0   

6   99,4 84,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 571,6 485,8   

21   474,6 403,4   

6   96,9 82,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 745,1 633,3   

21   564,4 479,8   

6   180,7 153,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 318,9 271,0   

21   248,9 211,6   

6   69,9 59,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 324,0 275,4   

21   252,9 215,0   

6   71,0 60,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 103,1 87,6   

21   35,9 30,5   

6   67,2 57,1   

24 
открита процедура 
по ЗОП 521,1 442,9   

21   456,9 388,4   

6   64,2 54,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 266,0 226,1   

21   207,7 176,5   

6   58,3 49,6   

24 открита процедура 310,8 264,2   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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30,8   61,6           

6,0   12,0           

27,1   54,2           

22,1   44,2           

5,0   9,9           

28,6   57,2           

23,7   47,5           

4,8   9,7           

37,3   74,5           

28,2   56,4           

9,0   18,1           

15,9   31,9           

12,4   24,9           

3,5   7,0           

16,2   32,4           

12,6   25,3           

3,6   7,1           

5,2   10,3           

1,8   3,6           

3,4   6,7           

26,1   52,1           

22,8   45,7           

3,2   6,4           

13,3   26,6           

10,4   20,8           

2,9   5,8           

15,5   31,1           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Даскалов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар 
Калоян"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 
тенис маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство " 

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство детска  и спортна площадки" 

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 
фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич

5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.25.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.26.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

по ЗОП 

21   251,4 213,7   

6   59,5 50,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1481,8 1259,5   

21   1256,0 1067,6   

6   225,8 191,9   

24 
открита процедура 
по ЗОП 380,4 323,3   

21   333,6 283,5   

6   46,8 39,8   

12 
открита процедура 
по ЗОП 205,9 175,0   

6   32,6 27,7   

6   63,3 53,8   

9   110,0 93,5   

12 
открита процедура 
по ЗОП 125,1 106,3   

6   32,6 27,7   

6   63,3 53,8   

9   29,3 24,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 190,3 161,8   

6   45,0 38,3   

6   65,8 55,9   

9   79,5 67,6   

12 
открита процедура 
по ЗОП 127,0 108,0   

6   45,0 38,3   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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12,6   25,1           

3,0   5,9           

74,1   148,2           

62,8   125,6           

11,3   22,6           

19,0   38,0           

16,7   33,4           

2,3   4,7           

10,3   20,6           

1,6   3,3           

3,2   6,3           

5,5   11,0           

6,3   12,5           

1,6   3,3           

3,2   6,3           

1,5   2,9           

9,5   19,0           

2,3   4,5           

3,3   6,6           

4,0   8,0           

6,4   12,7           

2,3   4,5           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно 
квартално пространство" 

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 
детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в 

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 
г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 
площадка и поставяне на тенис маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 
п

о
д

п
о

м
аг

ан
и

те
 

о
п

е
р

ац
и

и
 н

а 
съ

о
тв

е
тн

а 
О

П
, а

ко
 е

 п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 

(к
о

д
 н

а 
о

п
е

р
ац

и
я)

 

2 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.29 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.29.1 "изграждане и надзор в строителството" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 

р. Добрич. - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

6   65,8 55,9   

9   16,2 13,8   

12 
открита процедура 
по ЗОП 69,3 58,9   

6   32,0 27,2   

6   13,3 11,3   

9   24,0 20,4   

12 
открита процедура 
по ЗОП 86,0 73,1   

6   32,0 27,2   

6   13,3 11,3   

9   40,7 34,6   

12 
открита процедура 
по ЗОП 161,9 137,6   

6   48,8 41,5   

6   64,6 54,9   

9   48,5 41,2   

12 
открита процедура 
по ЗОП 90,6 77,0   

6   12,8 10,9   

6   25,9 22,0   

9   51,9 44,1   

12 
открита процедура 
по ЗОП 168,4 143,1   

6   44,4 37,8   

6   42,0 35,7   

9   82,0 69,7   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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3,3   6,6           

0,8   1,6           

3,5   6,9           

1,6   3,2           

0,7   1,3           

1,2   2,4           

4,3   8,6           

1,6   3,2           

0,7   1,3           

2,0   4,1           

8,1   16,2           

2,4   4,9           

3,2   6,5           

2,4   4,9           

4,5   9,1           

0,6   1,3           

1,3   2,6           

2,6   5,2           

8,4   16,8           

2,2   4,4           

2,1   4,2           

4,1   8,2           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. 
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 
до 6 г." 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в 

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и 
благоустрояване и надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на 
съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.32.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. 
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" 

5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.34.2 "обзавеждане на детска площадка" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на 
вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.36.1 "обновяване на детска площадка и Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36.2 "оборудване и обзавеждане" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на 
общо, в т. ч.: 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще з

5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на 
пна среда" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

12 
открита процедура 
по ЗОП 42,5 36,1   

6   8,3 7,1   

6   25,8 21,9   

9   8,4 7,1   

12 
открита процедура 
по ЗОП 619,6 526,7   

6   106,7 90,7   

6   82,9 70,5   

9   430,0 365,5   

12 
открита процедура 
по ЗОП 38,4 32,7   

6   8,3 7,1   

6   25,8 21,9   

9   4,3 3,7   

12 
открита процедура 
по ЗОП 127,8 108,7   

6   56,1 47,7   

6   68,5 58,2   

9   3,2 2,7   

12 
открита процедура 
по ЗОП 140,3 119,3   

6   56,7 48,2   

6   65,8 55,9   

9   17,8 15,1   

12   45,8 38,9   

9 
процедура без 
публична покана 36,4 30,9   

6 
процедура без 
публична покана 9,4 8,0   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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2,1   4,3           

0,4   0,8           

1,3   2,6           

0,4   0,8           

31,0   62,0           

5,3   10,7           

4,1   8,3           

21,5   43,0           

1,9   3,8           

0,4   0,8           

1,3   2,6           

0,2   0,4           

6,4   12,8           

2,8   5,6           

3,4   6,9           

0,2   0,3           

7,0   14,0           

2,8   5,7           

3,3   6,6           

0,9   1,8           

2,3   4,6           

1,8   3,6           

0,5   0,9           

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. 
Славейков"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. 
Кирил и Методий" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот 
Хитов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на 
градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25
септември" зад паметника на "Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на 
"Хан Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона 
„Простор“" 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за 
спортни игри „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между 
секторите" 

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
санитарни възли" 

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция 
с антикорозионни материали и боя " 

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 
п

о
д

п
о

м
аг

ан
и

те
 

о
п

е
р

ац
и

и
 н

а 
съ

о
тв

е
тн

а 
О

П
, а

ко
 е

 п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 

(к
о

д
 н

а 
о

п
е

р
ац

и
я)

 

2 

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/

5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG16

5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тъпна среда и маркировка)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5

5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, 
паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

6 "Реконструкция на третата част на 
градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25-ти 

    

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на Инвестиционен приоритет 2 

на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС
изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих 
“Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция 
на градски парк “Св. Георги

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

7 "Реконструкция на зала "Добротица"     

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: ПЧП / JESSICA няма 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за 
ПЧП / JESSICA   

7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"     

7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"     

7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"     

"Подмяна на настилките по пътеките между 
    

7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
    

7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция 
    

7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

по проект "Бъдеще за Добрич" BG161PO001/5-02/2012/001 

  

Изготвени и съгласувани  работни проекти и КСС-та за 
изграждане и възстановяване на зона за обществен отдих 
“Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция 
на градски парк “Св. Георги” 

  

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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24 
открита процедура 
по ЗОП 244,5 207,8   

21   203,0 172,6   

6   41,5 35,2   

24 
открита процедура 
по ЗОП 2415,0 2052,8   

21   1959,7 1665,7   

6   455,3 387,0   

24 
открита процедура 
по ЗОП 3103,8 2638,2   

21   2351,1 1998,4   

6   752,7 639,8   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1759,6 1495,7   

21   1497,7 1273,0   

6   262,0 222,7   

  7000,0 5950,0   

24 
открита процедура 
по ЗОП 7000,0 5950,0   

18   4000,0 3400,0   

6   2500,0 2125,0   

9   500,0 425,0   

  1670,0     

24 
открита процедура 
по ЗОП 1670,0     

12   836,5     

12   350,0     

12   105,0     

12   170,0     

12   91,0     

12   50,0     

12   25,0     

12   45,5     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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12,2   24,4           

10,2   20,3           

2,1   4,1           

120,8   241,5           

98,0   196,0           

22,8   45,5           

155,2   310,4           

117,6   235,1           

37,6   75,3           

88,0   176,0           

74,9   149,8           

13,1   26,2           

350,0   700,0           

350,0   700,0           

200,0   400,0           

125,0   250,0           

25,0   50,0           

          1670,0     

          1670,0     

          836,5     

          350,0     

          105,0     

          170,0     

          91,0     

          50,0     

          25,0     

          45,5     

 

да се счита, че този 
249/555 

За
б

е
л

е
ж

ка
 

Д
ар

ен
и

я 

15 16 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ПЧП / JESSICA 

 ПЧП / JESSICA 

 ПЧП / JESSICA 

   

   

   

   

   

   

   



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на 
лекоатлетическа зала „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна 
на електроинсталации" 

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 
писта" 

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
санитарни възли" 

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция 
с антикорозионни материали и боя" 

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите"

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
Организиране на пазар на производителите" - общо, в т. 

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 
идеи" 

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 
реализация на избраната в рамките на конкурса идея"

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП"

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 
проектна идея" 

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната 
техническа инфраструктура" 

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец 
Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“"

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
подземно и наземно паркиране" 

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна 
конструкция" 

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
Изграждане на нова административна сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на 
подвижни щандове за продажба и преместваеми павилиони"

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство и осигуряване на достъпна среда" 

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 
Исторически музей - Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически 
музей - Добрич" - общо, в т. ч.: 

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 
градската стоматология" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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2 

( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)" 

7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на 
ПЧП / JESSICA   

7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна 
    

7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 
    

    

7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и 
    

7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция 
    

7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата 
( с цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"     

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 
УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите"     

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 

общо, в т. ч.: ПЧП / JESSICA няма 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 
    

8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 
реализация на избраната в рамките на конкурса идея"     

8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП"     

8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 

    

8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"     

8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната 
    

8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец 
Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“" 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
    

8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
    

8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на 
подвижни щандове за продажба и преместваеми павилиони"     

8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"     

9 "Реконструкция, преустройство и 
обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 

    

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически 

ПЧП / JESSICA няма 

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 
ПЧП / JESSICA   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

м
е

се
ц

и
),

 в
кл

ю
чв

ащ
 

п
р

о
е

кт
н

о
 о

си
гу

р
яв

ан
е

, 
п

р
о

ц
е

д
ур

и
 п

о
 в

ъ
зл

аг
ан

е
 

и
 в

р
е

м
е

 з
а 

р
е

ал
и

за
ц

и
я 

П
р

о
ц

ед
ур

а 
п

о
 З

О
П

 (
ви

д
) 

Р

О
б

щ
о

 з
а 

п
р

о
е

кт
а 

 

С
р

е
д

ст
ва

 о
т 

ЕФ
Р

Р
 п

о
 л

н
и

я 

н
а 

О
с 

1
 н

а 
О

П
Р

Р
 

Д
р

уг
и

 с
р

е
д

ст
ва

 

о
т 

С
Ф

, К
Ф

 

4 5 6   7 

12   833,5     

12   450,0     

12   35,0     

12   228,0     

12   50,0     

12   25,0     

12   45,5     

  2753,0 1071,0   

18   2753,0 1071,0   

3   10,0     

6   8,0     

3   8,0     

3   12,0     

3   20,0     

6   450,0     

6   980,0 833,0   

6   350,0     

6   220,0 187,0   

6   450,0     

6   160,0     

6   60,0 51,0   

  25,0     

  1787,0     

24 
открита процедура 
по ЗОП 1787,0     

17   1122,5     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 

съ
ф

и
н

ан
си

р
ан

е 

И
зц

ял
о

 
со

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 

Р
е

п
уб

л
и

ка
н

ск
и

 
б

ю
д

ж
е

т 

Н
ац

и
о

н
ал

н
и

 
п

р
о

гр
ам

и
 

Д
р

уг
и

 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 д
о

н
о

р
и

 

Д
ар

ен
и

я 

8 9 10 11 12 13 14 15

          833,5     

          450,0     

          35,0     

          228,0     

          50,0     

          25,0     

          45,5     

63,0   126,0     1493,0     

63,0   126,0     1493,0     

          10,0     

          8,0     

          8,0     

          12,0     

          20,0     

          450,0     

49,0   98,0           

          350,0     

11,0   22,0           

          450,0     

          160,0     

3,0   6,0           

          25,0     

          1787,0     

          1787,0     

          1122,5     
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

1 

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции"

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико
експозиционен план" 

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност" 

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК
инсталациите" 

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и 
контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската 
стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство" 

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в 
непосредствена близост до сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

13.2.3. Оперативен план 

Дейности 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост" 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждани

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"     

Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции"     

9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико-
    

9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна 
    

9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК- и електро-
    

9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и 
контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"     

9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"     

9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската 
ПЧП / JESSICA ПЧП / JESSICA

9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
    

9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"     

9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
ПЧП / JESSICA ПЧП / JESSICA

9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 
    

9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в 
    

9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"     

9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"     

 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост" - общо, в т. ч.: 

1 "Образователна инфраструктура" 

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

1.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.: 

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 
озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" - общо, в т. ч.: 

1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в строителството" 

1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

1.3.3 "благоустрояване на околното пространство" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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ПЧП / JESSICA 

ПЧП / JESSICA 

Отговорник 
Стойност 
в лв. 

  54 099 168

  3 205 760

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 565 100

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
470 600

 
56 000

 
38 500

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 469 770

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
385 770

 
56 000

 
28 000

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 1 042 890

 
900 890

 
86 000

 
56 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7 

5   15,0     

6   18,0     

3   3,5     

9   750,0     

  280,0     

9   30,0     

9   26,0     

7   566,0     

3   16,0     

4   550,0     

6   98,5     

6   25,0     

6   12,0     

6   26,5     

6   35,0     

Стойност   Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

54 099 168                                 

3 205 760                                 

565 100 24                               

470 600 18                               

56 000 6                               

38 500 6                               

469 770 24                               

385 770 18                               

56 000 6                               

28 000 6                               

1 042 890 24                               

900 890 18                               

86 000 6                               

56 000 6                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 
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8 9 10 11 12 13 14 15

          15,0     

          18,0     

          3,5     

          750,0     

          280,0     

          30,0     

          26,0     

          566,0     

          16,0     

          550,0     

          98,5     

          25,0     

          12,0     

          26,5     

          35,0     

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
251/555 
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 ПЧП / JESSICA 

   

   

 ПЧП / JESSICA 

   

   

   

   

Месечен график за 2016 година 

VII VIII IX X XI XII 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата 
училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими струк
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми" 
ч.: 

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите 
извънкласни занимания" 

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да 
се допълва и изпълнение на занманията" 

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" 

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
Зала - "Добрич"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" -

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, изпълнение на хидроизолация и дренажна 
система" 

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане"

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване 
в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" 

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания 
за Диагностично-консултативен център-І-Добрич”ЕООД"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.: 

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

1.4.3 "благоустрояване на околното пространство" 

1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в самото 
училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. 

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите 

1.5.2 "разработване и приемане на план-график и програма за всяко извънкласно занимание" 

1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да 

1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" - общо, в т. ч.:

2 "Културна инфраструктура" 

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

2.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
- общо, в т. ч.: 

2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за отопление и 
вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството" 

2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

2.2.3 "благоустрояване на околното пространство" 

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - общо, в т. ч.: 

2.3.1 "енергийно обследване и проектиране" 

2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

2.3.4 "благоустрояване на околното пространство" 

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. ч.: 

2.4.1 "енергийно обследване и проектиране" 

2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

2.4.4 "благоустрояване на околното пространство" 

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, изпълнение на хидроизолация и дренажна 

2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

3 "Социална инфраструктура" 

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване 
ър Добрич" - общо, в т. ч.: 

3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране" 

3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

3.1.3 "Оборудване и обзавеждане" 

3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство" 

4 "Здравна инфраструктура" 

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти 

Добрич”ЕООД" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 828 000

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
555 000

 
185 000

 
88 000

в самото 

общо, в т. 
Община град Добрич отдел “Образование и 

култура" 
300 000

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за необходимите 

 
15 000

 
15 000

1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, която да 

 
150 000

общо, в т. ч.: 
 

120 000

  5 517 470

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 2 106 000

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
1 550 000

 
500 000

 
56 000

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 1 328 000

 
1 126 000

 
166 000

 
36 000

НЧ "Йордан Йовков" 201 200

 
6 200

2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
54 000

 
105 000

 
36 000

Регионалната библиотека "Дора Габе" 1 029 300

 
25 200

2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
871 600

 
120 000

 
12 500

Художествена галерия 852 970

 
24 700

 
708 270

 
120 000

  362 200

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване Община град Добрич отдел “Здравеопазване 
и социална политика" 362 200

 
6 200

3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 
220 000

 
100 000

 
36 000

  2 632 700

за лечебно заведение и медицинските стандарти 
Община град Добрич отдел “Здравеопазване 

и социална политика" 
1 298 900

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

828 000 24                               

555 000 18                               

185 000 6                               

88 000 6                               

300 000 83                               

15 000 13                               

15 000 6                               

150 000 69                               

120 000 69                               

5 517 470                                 

2 106 000 24                               

1 550 000 16                               

500 000 11                               

56 000 5                               

1 328 000 24                               

1 126 000 16                               

166 000 11                               

36 000 5                               

201 200 24                               

6 200 6                               

54 000 12                               

105 000 6                               

36 000 3                               

1 029 300 24                               

25 200 6                               

871 600 12                               

120 000 6                               

12 500 3                               

852 970 24                               

24 700 9                               

708 270 12                               

120 000 6                               

362 200                                 

362 200 12                               

6 200 4                               

220 000 6                               

100 000 3                               

36 000 3                               

2 632 700                                 

1 298 900 24                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
252/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и приставка за асистента "

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД"

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и приставка за асистента " 

4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)" 

4.1.1.4 "система с мамографска резолюция" 

4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ – 4 бр." 

4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия – 2 бр. " 

4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия – 2 бр" 

4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия – 1 бр. " 

4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия – 2 бр." 

 

4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 бр. " 

4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър" 

4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност"  

4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ" 

4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ" 

4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ" 

4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ" 

4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж" 

 

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД"

 

4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати" 

4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност"  

4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация " 

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" - общо, в т. ч.: 

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - общо, в т. ч.: 

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" - общо, в т. ч.: 

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
395 900

 
25 000

 
100 000

 
80 000

 
80 000

 
14 000

 
8 200

 
6 000

 
17 000

 
6 000

 
3 000

 
2 000

 
6 200

 
17 000

 
18 000

 
5 500

 
3 000

 
5 000

 
903 000

 
45 000

 
210 000

 
15 000

 
20 000

 
230 000

 
43 000

 
340 000

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 
Община град Добрич отдел “Здравеопазване 

и социална политика" 1 333 800

 
500 000

 
200 000

 
300 000

 
833 800

 
116 800

 
75 000

 
642 000

  29 171 038

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 498 72

 
1 277 857

 
220 869

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 907 565

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
764 428

 
143 137

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 624 410

 
538 054

 
86 356

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 193 832

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

395 900 12                               

25 000 12                               

100 000 12                               

80 000 12                               

80 000 12                               

14 000 12                               

8 200 12                               

6 000 12                               

17 000 12                               

6 000 12                               

3 000 12                               

2 000 12                               

6 200 12                               

17 000 12                               

18 000 12                               

5 500 12                               

3 000 12                               

5 000 12                               

903 000 12                               

45 000 12                               

210 000 12                               

15 000 12                               

20 000 12                               

230 000 12                               

43 000 12                               

340 000 12                               

1 333 800 12                               

500 000 6                               

200 000 6                               

300 000 6                               

833 800 6                               

116 800 6                               

75 000 6                               

642 000 6                               

29 171 038                                 

1 498 726 24                               

1 277 857 21                               

220 869 6                               

907 565 24                               

764 428 21                               

143 137 6                               

624 410 24                               

538 054 21                               

86 356 6                               

1 193 832 24                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - общо, в т. ч.: 

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" - общо, в т. ч.: 

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" - общо, в т. ч.: 

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - общо, в т. ч.: 

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - общо, в т. ч.: 

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" - общо, в т. ч.: 

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - общо, в т. ч.: 

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" - общо, в т. ч.: 

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" - общо, в т. ч.: 

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
911 953

 
281 879

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 674 505

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 410 410

 
264 095

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 3 733 856

 
3 408 950

 
324 906

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 973 668

 
820 106

 
153 562

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 069 756

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
894 903

 
174 853

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 764 440

 
634 775

 
129 665

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 668 178

 
545 587

 
122 591

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 736 005

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
615 704

 
120 301

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 541 717

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
442 328

 
99 389

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 571 550

 
474 603

 
96 947

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

911 953 21                               

281 879 6                               

1 674 505 24                               

1 410 410 21                               

264 095 6                               

3 733 856 24                               

3 408 950 21                               

324 906 6                               

973 668 24                               

820 106 21                               

153 562 6                               

1 069 756 24                               

894 903 21                               

174 853 6                               

764 440 24                               

634 775 21                               

129 665 6                               

668 178 24                               

545 587 21                               

122 591 6                               

736 005 24                               

615 704 21                               

120 301 6                               

541 717 24                               

442 328 21                               

99 389 6                               

571 550 24                               

474 603 21                               

96 947 6                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
254/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди"
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, в т. ч.: 

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, в т. ч.: 

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" - общо, в т. ч.: 

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" - общо, в т. ч.: 

5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - общо, в т. ч.: 

5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" - общо, в т. ч.: 

5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - общо, в т. ч.: 

5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - общо, в т. ч.: 

5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 

общо, в т. ч.: 

5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството" 

5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 745 101

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
564 414

 
180 687

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 318 851

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
248 933

 
69 918

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 323 980

 
252 938

 
71 042

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 103 067

 
35 881

 
67 186

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 521 058

 
456 894

 
64 164

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 266 026

5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
207 692

 
58 334

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 310 827

 
251 372

 
59 455

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 481 761

5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 255 988

 
225 773

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 380 408

5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
333 564

 
46 844

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
205 860

 
32 600

 
63 260

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

745 101 24                               

564 414 21                               

180 687 6                               

318 851 24                               

248 933 21                               

69 918 6                               

323 980 24                               

252 938 21                               

71 042 6                               

103 067 24                               

35 881 21                               

67 186 6                               

521 058 24                               

456 894 21                               

64 164 6                               

266 026 24                               

207 692 21                               

58 334 6                               

310 827 24                               

251 372 21                               

59 455 6                               

1 481 761 24                               

1 255 988 21                               

225 773 6                               

380 408 24                               

333 564 21                               

46 844 6                               

205 860 12                               

32 600 6                               

63 260 6                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство "

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо,

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство детска  и спортна площадки"

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
площадка и поставяне на фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 
деца от 6 до 12 г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
комбинирана детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, 

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса"
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 
деца от 6 до 12 г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
фитнес площадка и поставяне на тенис маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор 
в строителството" 

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство " 

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

5.24.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство детска  и спортна площадки" 

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 

общо, в т. ч.: 

5.25.1 "изграждане и надзор в строителството" 

5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство" 

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

общо, в т. ч.: 

5.26.1 "изграждане и надзор в строителството" 

5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство" 

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 

общо, в т. ч.: 

5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

5.27.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

общо, в т. ч.: 

5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 

5.28.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 

5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса" 

общо, в т. ч.: 

5.29.1 "изграждане и надзор в строителството" 

5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 

общо, в т. ч.: 

5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

5.30.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 

гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

5.31.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване" 

5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

5.32.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ" 

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 

5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор 

5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
110 000

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

125 110

 
32 600

 
63 260

 
29 250

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
190 300

 
45 000

 
65 800

 
79 500

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

127 000

 
45 000

 
65 800

 
16 200

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
69 280

 
32 000

 
13 280

 
24 000

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

85 980

 
32 000

 
13 280

 
40 700

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

161 870

 
48 770

 
64 600

 
48 500

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
90 550

 
12 800

 
25 850

 
51 900

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

168 410

 
44 430

 
41 980

 
82 000

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 42 500

 
8 300

 
25 800

 
8 400

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
619 620

5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор 

 
106 720

 
82 900

 
430 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

110 000 9                               

125 110 12                               

32 600 6                               

63 260 6                               

29 250 9                               

190 300 12                               

45 000 6                               

65 800 6                               

79 500 9                               

127 000 12                               

45 000 6                               

65 800 6                               

16 200 9                               

69 280 12                               

32 000 6                               

13 280 6                               

24 000 9                               

85 980 12                               

32 000 6                               

13 280 6                               

40 700 9                               

161 870 12                               

48 770 6                               

64 600 6                               

48 500 9                               

90 550 12                               

12 800 6                               

25 850 6                               

51 900 9                               

168 410 12                               

44 430 6                               

41 980 6                               

82 000 9                               

2 500 12                               

8 300 6                               

25 800 6                               

8 400 9                               

619 620 12                               

106 720 6                               

82 900 6                               

430 000 9                               
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Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" 

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по 
бул. "25-ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 
септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" - об

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“"

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“"

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между секторите"

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г." 
общо, в т. ч.: 

5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 

5.34.2 "обзавеждане на детска площадка" 

5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ" 

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 

5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ" 

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 

5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството" 

5.36.2 "оборудване и обзавеждане" 

5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване" 

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.:

5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" - общо, в т. ч.: 

5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - общо, в т. ч.: 

5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" - общо, в т. ч.: 

5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" - общо, в т. ч.: 

5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по 
ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух" 

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 
общо, в т. ч.: 

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 

6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“" 

7 "Реконструкция на зала "Добротица" 

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“" 

7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации" 

7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела" 

7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани" 

7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между секторите" 

7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 38 420

 
8 300

 
25 800

 
4 320

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
127 830

 
56 130

 
68 520

 
3 180

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 
140 300

 
56 700

 
65 800

 
17 800

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 45 800

 
36 400

 
9 400

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 244 483

 
203 014

 
41 469

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 2 415 013

5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 959 705

 
455 308

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 3 103 780

5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
2 351 112

 
752 668

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 1 759 645

5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 497 693

 
261 952

6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по 
  7 000 000

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 7 000 000

 
4 000 000

 
2 500 000

 
500 000

  1 670 000

Общинско предприятие „Спортни имоти" 1 670 000

 
836 500

 
350 000

 
105 000

 
170 000

 
91 000

 
50 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

38 420 12                               

8 300 6                               

25 800 6                               

4 320 9                               

127 830 12                               

56 130 6                               

68 520 6                               

3 180 9                               

140 300 12                               

56 700 6                               

65 800 6                               

17 800 9                               

45 800 12                               

36 400 9                               

9 400 6                               

244 483 24                               

203 014 21                               

41 469 6                               

2 415 013 24                               

1 959 705 21                               

455 308 6                               

3 103 780 24                               

2 351 112 21                               

752 668 6                               

1 759 645 24                               

1 497 693 21                               

261 952 6                               

7 000 000                                 

7 000 000 24                               

4 000 000 18                               

2 500 000 6                               

500 000 9                               

1 670 000                                 

1 670 000 24                               

836 500 12                               

350 000 12                               

105 000 12                               

170 000 12                               

91 000 12                               

50 000 12                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни материали и боя "

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 
съоръжението)" 

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала „Добротица“"

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта"

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли"

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни материали и боя"

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 
съоръжението)" 

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 
1" и изграждане на същия. Организиране на пазар

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
изграждане на същия. Организиране на пазар на

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи"

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в рамките на конкурса 
идея" 

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане на административен капацитет за 
работа чрез ПЧП" 

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за представяне и запознаване на потенциални 
частни инвеститори с проектна идея" 

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура"

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до 
ул.“Гоце Делчев“" 

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно паркиране"

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция"

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / Изграждане на нова административна 
сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба и преместваеми 
павилиони" 

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите (ежемесечно)"

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология 
за нуждите на Исторически музей - Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите 
на Исторически музей - Добрич" - общо, в т. ч.: 

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология"

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за музейни 
функции" 

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската стоматология"

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата"

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"
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документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни материали и боя " 

7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 

7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала „Добротица“" 

7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на електроинсталации" 

7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта" 

7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли" 

7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни материали и боя" 

7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 
1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" 

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи" 

8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в рамките на конкурса 

8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане на административен капацитет за 

8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за представяне и запознаване на потенциални 

8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части" 

8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура" 

8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до 

8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно паркиране" 

8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция" 

8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / Изграждане на нова административна 

8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба и преместваеми 

8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда"

8.1.13 "Организиране на пазар на производителите (ежемесечно)" 

9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология 

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите 
 

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология" 

9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата" 

9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за музейни 

9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико-експозиционен план" 

9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК- и електро-инсталациите" 

9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска от пожар"

9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 

9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската стоматология" 

9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата" 

9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата" 

9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство" 

9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на сградата" 

9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата" 

9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства" 

9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
25 000

7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 

 
45 500

 
833 500

 
450 000

 
35 000

 
228 000

 
50 000

 
25 000

7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в основите на 

 
45 500

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 
  2 753 000

Община град Добрич дирекция “Общинска 
собственост” 2 753 000

 
10 000

8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в рамките на конкурса 

 
8 000

8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане на административен капацитет за 

 
8 000

 
12 000

 
20 000

 
450 000

8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до 

 
980 000

 
350 000

 
220 000

 
450 000

8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба и преместваеми 

 
160 000

8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на достъпна среда" 
 

60 000

 
25 000

9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология 
  1 787 000

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите 
Община град Добрич отдел “Образование и 

култура" / дирекция “Общинска собственост” 
/ Исторически музей Добрич 1 787 000

 
1 122 500

 
15 000

9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за музейни 

 
18 000

 
3 500

 
750 000

 
280 000

9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска от пожар" 
 

30 000

 
26 000

 
566 000

 
16 000

 
550 000

 
98 500

 
25 000

 
12 000

 
26 500

 
35 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

25 000 12                               

45 500 12                               

833 500 12                               

450 000 12                               

35 000 12                               

228 000 12                               

50 000 12                               

25 000 12                               

45 500 12                               

2 753 000                                 

2 753 000 18                               

10 000 3                               

8 000 6                               

8 000 3                               

12 000 3                               

20 000 3                               

450 000 6                               

980 000 6                               

350 000 6                               

220 000 6                               

450 000 6                               

160 000 6                               

60 000 6                               

25 000 -                               

1 787 000                                 

1 787 000 24                               

1 122 500 17                               

15 000 5                               

18 000 6                               

3 500 3                               

750 000 9                               

280 000                                 

30 000 9                               

26 000 9                               

566 000 7                               

16 000 3                               

550 000 4                               

98 500 6                               

25 000 6                               

12 000 6                               

26 500 6                               

35 000 6                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
258/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
значимост" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на 
ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването 
му в достъпна среда за хора с увреждания" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), 
в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с 
деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания"

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план
всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 
занманията" 

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни 
турнири между училищата" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - 

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и 
гримьорни" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 
общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Отговорник 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
  

1 "Образователна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 ояване на околното пространство" 
 нт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 ояване на дворното пространство" 
 а нова сграда, оборудване и обзавеждане на 

ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

на нова сграда и осигуряване на надзор в 

  
 ояване на околното пространство" 
 нт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 ояване на околното пространство" 
 на набор от различни възможности за 

в самото училище (училищен комплекс), 
в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания" 

 5.2 "разработване и приемане на план-график и програма за 

 5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 

 5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни 

 2 "Културна инфраструктура"   

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
 "Добрич"" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 ояване на околното пространство" 
 нт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 

и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за отопление и 
вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 ояване на околното пространство" 
 я и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - 

НЧ "Йордан Йовков" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Стойност в 
лв. 

  Месечен график за 2017 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X 

54 099 168                       

3 205 760                       

Община град Добрич отдел 

565 100 24                     

470 600 18                     

56 000 6                     

38 500 6                     

Община град Добрич отдел 

469 770 24                     

385 770 18                     

56 000 6                     

28 000 6                     

Община град Добрич отдел 

1 042 890 24                     

900 890 18                     

86 000 6                     

56 000 6                     

Община град Добрич отдел 

828 000 24                     

555 000 18                     

185 000 6                     

88 000 6                     

Община град Добрич отдел 

300 000 83                     

15 000 13                     

15 000 6                     

150 000 69                     

120 000 69                     

5 517 470                       

Община град Добрич отдел 
2 106 000 24                     

1 550 000 16                     

500 000 11                     

56 000 5                     

Община град Добрич отдел 

1 328 000 24                     

1 126 000 16                     

166 000 11                     

36 000 5                     

201 200 24                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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да се счита, че този 
259/555 

Месечен график за 2020 година 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора 
Габе"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. 
"България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и на 
Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и прое

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти 
за Диагностично-консултативен център-І-Добрич”ЕООД"

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и 
приставка за асистента " 

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия –

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

обследване и проектиране" 
 кция и обновяване на сградата, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 ояване на околното пространство" 
 я и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Регионалната библиотека "Дора 

Габе" 

ледване и проектиране" 
 кция и обновяване на сградата, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 ояване на околното пространство" 
 я и ремонт на подземното ниво на 

Художествена галерия 

 кция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система" 

  
 иална инфраструктура"   

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. 
"България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и на 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране" 
 кция и обновяване на сградата, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 ояване на околното пространство" 
 авна инфраструктура"   

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти 

Добрич”ЕООД" 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

 онен микроскоп с коаксиално осветление и 

 кохерентен томограф (ОСТ)" 
 

 с мамографска резолюция" 
 иран апарат за НЧТ – 4 бр." 
 за интерферентен ток и вакуум терапия – 2 бр. " 
 за ултразвукова терапия – 2 бр" 
 за високочестотна терапия – 1 бр. " 
 – 2 бр." 
 

 за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 бр. " 
 

 

 

 

 

 афски апарат за педиатър" 
 на сградата и внедряване на мерки за 

 на ел инсталация в ДКЦ" 
 на ВиК инсталация в ДКЦ" 
 а на ел инсталация в АГ" 
 на ВиК инсталация в АГ" 
 рукция и ремонт на етаж" 
  
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

6 200 6                     

54 000 12                     

105 000 6                     

36 000 3                     

Регионалната библиотека "Дора 
1 029 300 24                     

25 200 6                     

871 600 12                     

120 000 6                     

12 500 3                     

852 970 24                     

24 700 9                     

708 270 12                     

120 000 6                     

362 200                       

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

362 200 12                     

6 200 4                     

220 000 6                     

100 000 3                     

36 000 3                     

2 632 700                       

ина град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1 298 900 24                     

395 900 12                     

25 000 12                     

100 000 12                     

80 000 12                     

80 000 12                     

14 000 12                     

8 200 12                     

6 000 12                     

17 000 12                     

6 000 12                     

3 000 12                     

2 000 12                     

6 200 12                     

17 000 12                     

18 000 12                     

5 500 12                     

3 000 12                     

5 000 12                     

903 000 12                     

45 000 12                     

210 000 12                     

15 000 12                     

20 000 12                     

230 000 12                     

43 000 12                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка 
на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

а мерки по енергийна ефективност и доставка 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 

 

 ни и наркозни апарати" 
 

4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 

 

 на ВиК инсталация " 
 

   

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

но платно, тротоари, 
 

 ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Максим Горки" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Независимост" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - общо, Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

340 000 12                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1 333 800 12                     

500 000 6                     

200 000 6                     

300 000 6                     

833 800 6                     

116 800 6                     

75 000 6                     

642 000 6                     

29 171 038                       

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 498 726 24                     

1 277 857 21                     

220 869 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 907 565 24                     

764 428 21                     

143 137 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 624 410 24                     

538 054 21                     

86 356 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 193 832 24                     

911 953 21                     

281 879 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

1 674 505 24                     

1 410 410 21                     

264 095 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 3 733 856 24                     

3 408 950 21                     

324 906 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 973 668 24                     

820 106 21                     

153 562 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 069 756 24                     

894 903 21                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 
т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър 
Попов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 
ч.: 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 я и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

проекта (улично платно, тротоари, 
 

 ояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Стоян Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, тротоари, 
 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, в Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, в т. Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Даме Груев" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

174 853 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 764 440 24                     

634 775 21                     

129 665 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 668 178 24                     

545 587 21                     

122 591 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 736 005 24                     

615 704 21                     

120 301 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 541 717 24                     

442 328 21                     

99 389 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 571 550 24                     

474 603 21                     

96 947 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 745 101 24                     

564 414 21                     

180 687 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 318 851 24                     

248 933 21                     

69 918 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 323 980 24                     

252 938 21                     

71 042 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 103 067 24                     

35 881 21                     

67 186 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 521 058 24                     

456 894 21                     

64 164 6                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
262/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство " 

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство детска  и спортна площадки" 

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес 
уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално 
пространство" 
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ия и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - общо, 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

ия и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а детска  и спортна площадки и надзор в 

 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 
 рояване и озеленяване на околното 

 ване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

на детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 

рояване и озеленяване на околното 

 на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

надзор в строителството" 
 

 ане на вътрешно квартално пространство" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

надзор в строителството" 
 

 
рояване и Озеленяване на вътрешно квартално 
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Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 266 026 24                     

207 692 21                     

58 334 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 310 827 24                     

251 372 21                     

59 455 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

1 481 761 24                     

1 255 988 21                     

225 773 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

380 408 24                     

333 564 21                     

46 844 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

205 860 12                     

32 600 6                     

63 260 6                     

110 000 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

125 110 12                     

32 600 6                     

63 260 6                     

29 250 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

190 300 12                     

45 000 6                     

65 800 6                     

79 500 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

127 000 12                     

45 000 6                     

65 800 6                     

16 200 9                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка"
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне 
на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис 
маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова фитнес площадка"
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка 
и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова фитнес площадка"
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 рояване на вътрешно квартално пространство" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство, изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

надзор в строителството" 
 

 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 ване на вътрешноквартално пространство и 

реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 рояване на вътрешно квартално пространство" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство, изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис 

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 рояване и озеленяване" 
 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 рояване и зелена площ" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова фитнес площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

озеленяване,подход, ком. детскаплощадка 
и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в строителството" 

 

 рояване и зелена площ" 
 на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

а детска площадка и надзор в 

 ане на детска площадка" 
 рояване и зелена площ" 
 ване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова фитнес площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта и надзор в строителството" 
 

 рояване и зелена площ" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

69 280 12                     

32 000 6                     

13 280 6                     

24 000 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

85 980 12                     

32 000 6                     

13 280 6                     

40 700 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

161 870 12                     

48 770 6                     

64 600 6                     

48 500 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

90 550 12                     

12 800 6                     

25 850 6                     

51 900 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

168 410 12                     

44 430 6                     

41 980 6                     

82 000 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 42 500 12                     

8 300 6                     

25 800 6                     

8 400 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

619 620 12                     

106 720 6                     

82 900 6                     

430 000 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 38 420 12                     

8 300 6                     

25 800 6                     

4 320 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

127 830 12                     

56 130 6                     

68 520 6                     

3 180 9                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и 
площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ 
подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и 
създаване на достъпна среда" 

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и 
Методий" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския парк 
"Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25-ти септември" зад паметника на 
"Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” 
и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и над

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона 
„Простор“" 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) 
игри „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между секторите"

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни 
възли" 

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с 
антикорозионни материали и боя " 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

ване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

на детска площадка и благоустрояване и 

 не и обзавеждане" 
 рояване и озеленяване" 
 хабилитация (освежаване) на съществуващ Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта и надзор в строителството" 
 

рояване, осигуряване на видеонаблюдение и 

 ия и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - общо, Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

а проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 ия и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 онструкция на третата част на градския парк 
ти септември" зад паметника на 

  

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” 
и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 ация (благоустрояване) на спортна зона 

 онструкция на зала "Добротица"   

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: 
Общинско предприятие „Спортни 

имоти" 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни 

 на ОВИ и електроинсталации" 
 на осветителни тела" 
 на окачени тавани" 
 на настилките по пътеките между секторите" 
 ремонт на съблекални, бани и санитарни 

 ване на металната носеща конструкция с 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
реда" 

140 300 12                     

56 700 6                     

65 800 6                     

17 800 9                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 45 800 12                     

36 400 9                     

9 400 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 244 483 24                     

203 014 21                     

41 469 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 415 013 24                     

1 959 705 21                     

455 308 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 3 103 780 24                     

2 351 112 21                     

752 668 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 759 645 24                     

1 497 693 21                     

261 952 6                     

7 000 000                       

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

7 000 000 24                     

4 000 000 18                     

2 500 000 6                     

500 000 9                     

1 670 000                       

Общинско предприятие „Спортни 
1 670 000 24                     

836 500 12                     

350 000 12                     

105 000 12                     

170 000 12                     

91 000 12                     

50 000 12                     

25 000 12                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
265/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел 
елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа 
зала „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на 
електроинсталации" 

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта"

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни 
възли" 

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с 
антикорозионни материали и боя" 

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел 
елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III 
и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
Организиране на пазар на производителите" 

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 
УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на 
пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на откр

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 
реализация на избраната в рамките на конкурса идея"

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане 
на административен капацитет за работа чрез ПЧП"

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с проектна 
идея" 

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа 
инфраструктура" 

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в 
частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“"

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
подземно и наземно паркиране" 

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна 
конструкция" 

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
Изграждане на нова административна сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни 
щандове за продажба и преместваеми павилиони"

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство и осигуряване на достъпна среда" 

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите 
(ежемесечно)" 

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане 
на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей 
Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на 
градската стоматология за нуждите на Исторически музей 
в т. ч.: 

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция 
градската стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство 
на градската стоматология за музейни функции"

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико
план" 

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

на прилежащите тротоари около залата ( с цел 
елиминиране на течове в основите на съоръжението)" 

 
рукция (Рехабилитация) на лекоатлетическа 

 на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на 

 ане на настилката на лекоатлетическата писта" 
 

 ремонт на съблекални, бани и санитарни 

 
ване на носещата метална конструкция с 

 
на прилежащите тротоари около залата ( с цел 

елиминиране на течове в основите на съоръжението)" 
 раждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III 

и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
  

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 
УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на Община град Добрич дирекция 

“Общинска собственост” 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи" 
 

ане на предпроектни проучвания за 
реализация на избраната в рамките на конкурса идея" 

 
не но местната администрация за изграждане 

на административен капацитет за работа чрез ПЧП" 
 е на информационна кампания за 

представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с проектна 

 "Проектиране и съгласуване по части" 
 

съществуващата подземната техническа 

 
кция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в 

частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“" 
 

е на обществен паркинг с комбинирано 

 на пазара с (нова) лека покривна 

 
ване на сградата на администрацията / 

 
не (реконструкция) и монтаж на подвижни 

щандове за продажба и преместваеми павилиони" 
 

рояване и озеленяване на околното 
 

 ране на пазар на производителите 

 онструкция, преустройство и обзавеждане 
на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей - 

  

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на 
градската стоматология за нуждите на Исторически музей - Добрич" - общо, 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" / 

дирекция “Общинска собственост” 
/ Исторически музей Добрич

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 

 но обследване на сградата" 
 

не на инвестиционен проект за преустройство 
на градската стоматология за музейни функции" 

 ране и съгласуване на тематико-експозиционен 

 ане на мерки за енергийна ефективност" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

45 500 12                     

833 500 12                     

450 000 12                     

35 000 12                     

228 000 12                     

50 000 12                     

25 000 12                     

45 500 12                     

2 753 000                       

Община град Добрич дирекция 
2 753 000 18                     

10 000 3                     

8 000 6                     

8 000 3                     

12 000 3                     

20 000 3                     

450 000 6                     

980 000 6                     

350 000 6                     

220 000 6                     

450 000 6                     

160 000 6                     

60 000 6                     

25 000 -                     

1 787 000                       

Община град Добрич отдел 

дирекция “Общинска собственост” 
зей Добрич 1 787 000 24                     

1 122 500 17                     

15 000 5                     

18 000 6                     

3 500 3                     

750 000 9                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК
инсталациите" 

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на 
въздуха и превенция на риска от пожар" 

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската стоматология"

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство" 

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена 
близост до сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

 

13.2.4. Бюджет 

Дейности 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена значимост" 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" 

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, 
благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата 
самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 
форми" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 
необходимите извънкласни занимания" 

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план
занимание" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

и доизграждане на ВиК- и електро-

 
ане на система за мониторинг и контрол на 

 ане на система за видеонаблюдение" 
 дане на сградата на градската стоматология" 
 ране на интериорното обзавеждане на 

 а и същинско обзавеждане на сградата" 
 "Благоустрояване и озеленяване на околното 

 не на достъпна среда до входовете на сградата" 
 итация на тротоарните площи в непосредствена 

 ване на прилежащите пространства" 
 ане на система за видеонаблюдение" 
 

Разпоредител на средствата

ни функции с висока обществена значимост" - общо, в т. ч.:   

1 "Образователна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 1.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
 1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.: 

1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство" 
 1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, 

еленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" - 

1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в строителството" 
  
 1.3.3 "благоустрояване на околното пространство" 
 1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.: 

1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 1.4.3 "благоустрояване на околното пространство" 
 1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в 

ен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 

 
1.5.2 "разработване и приемане на план-график и програма за всяко извънкласно 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

280 000                       

30 000 9                     

26 000 9                     

566 000 7                     

16 000 3                     

550 000 4                     

98 500 6                     

25 000 6                     

12 000 6                     

26 500 6                     

35 000 6                     

Разпоредител на средствата 
Стойност в 
лв. 

III 

54 099 168   

3 205 760   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 565 100   

470 600   

56 000   

38 500   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 469 770   

385 770   

56 000   

28 000   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

1 042 890   

900 890   

86 000   

56 000   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 828 000   

555 000   

185 000   

88 000   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

300 000 3 000

15 000 3 000

15 000   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

  

Годишни 
разчети  

VI VII X 2014 г. III VI 

            

            

  80 000 80 000 160 000 80 000 80 000 

  80 000 80 000 160 000 80 000 80 000 

      
 

    

      
 

    

  65 000 65 000 130 000 65 000 65 000 

  65 000 65 000 130 000 65 000 65 000 

      
 

    

      
 

    

  150 000 150 000 300 000 150 000 150 000 

  150 000 150 000 300 000 150 000 150 000 

      
 

    

      
 

    

  90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 

  90 000 90 000 180 000 90 000 90 000 

      
 

    

      
 

    

3 000 4 000 4 000 4 000 15 000 7 500 7 500 

3 000 4 000 4 000 4 000 15 000     

      
 

7 500 7 500 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

  

Годишни 
разчети   

VII X 2015 г. III VI VII 

            

            

 80 000 89 850 329 850 47 250 28 000   

 80 000 70 600 310 600       

    
 

28 000 28 000   

  19 250 19 250 19 250     

 65 000 74 770 269 770 42 000 28 000   

 65 000 60 770 255 770       

    
 

28 000 28 000   

  14 000 14 000 14 000     

 150 000 178 890 628 890 71 000 43 000   

 150 000 150 890 600 890       

    
 

43 000 43 000   

  28 000 28 000 28 000     

 90 000 149 000 419 000 136 500 92 500   

 90 000 105 000 375 000       

    
 

92 500 92 500   

  44 000 44 000 44 000     

 13 500 13 500 42 000 13 500 13 500 13 500 

    
 

      

     15 000       

 

да се счита, че този 
267/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Годишни 
разчети 

X 2016 г. 

    

    

  75 250 

  
   56 000 

  19 250 

  70 000 

  
   56 000 

  14 000 

  114 000 

  
   86 000 

  28 000 

  229 000 

  
   185 000 

  44 000 

 13 500 54 000 

  
 

  
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в 
която да се допълва и изпълнение на занманията"

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Зала - "Добрич"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строител

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" 

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, изпълнение на хидроизолация и
дренажна система" 

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното 
настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" 

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството"

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските 
стандарти за Диагностично-консултативен център

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и приставка за асистента "

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 
която да се допълва и изпълнение на занманията" 

 1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между училищата" - 

 2 "Културна инфраструктура"   

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
 

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 2.1.3 "благоустрояване на околното пространство" 
 2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

а "Нели Божкова" и гримьорни" - общо, в т. ч.: 

2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за 
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 2.2.3 "благоустрояване на околното пространство" 
 2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - общо, в т. ч.: 

2.3.1 "енергийно обследване и проектиране" 
 

2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ност и осигуряване на надзор в строителството" 

  
 2.3.4 "благоустрояване на околното пространство" 
 2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. ч.: Регионалната библиотека 

2.4.1 "енергийно обследване и проектиране" 
 

2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
надзор в строителството" 

  
 2.4.4 "благоустрояване на околното пространство" 
 2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

 
2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, изпълнение на хидроизолация и 

  
 3 "Социална инфраструктура"   

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното 
настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.: “Здравеопазване и социална политика"

но обследване и проектиране" 
 

3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
надзор в строителството" 

 3.1.3 "Оборудване и обзавеждане" 
 3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство" 
 4 "Здравна инфраструктура"   

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските 

консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 
“Здравеопазване и социална политика"

 4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и приставка за асистента " 
 4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)" 
 

 4.1.1.4 "система с мамографска резолюция" 
 4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ – 4 бр." 
 4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия – 2 бр. " 
 4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия – 2 бр" 
 4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия – 1 бр. " 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

150 000   

120 000   

5 517 470   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 2 106 000   

1 550 000 250 000

500 000   

56 000   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 1 328 000 200 000

1 126 000 200 000

166 000   

36 000   

НЧ "Йордан Йовков" 201 200   

6 200   

54 000   

105 000   

36 000   

Регионалната библиотека "Дора Габе" 1 029 300   

25 200   

871 600   

120 000   

12 500   

Художествена галерия 852 970   

24 700   

708 270   

120 000   

362 200   

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 362 200   

6 200   

220 000   

100 000   

36 000   

2 632 700   

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

1 298 900   

395 900   

25 000   

100 000   

80 000   

80 000   

14 000   

8 200   

6 000   

17 000   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

      
 

    

      
 

    

            

      
 

    

250 000 250 000 250 000 250 000 
 

250 000 300 000 

      
 

  150 000 

      
 

    

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 200 000 181 000 

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 200 000 126 000 

      
 

  55 000 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

            

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

            

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

7 500 7 500 15 000 7 500 7 500 7 500 

6 000 6 000 12 000 6 000 6 000 6 000 

            

    
 

      

     
 

      

 150 000 200 000 
 

      

28 000 28 000 
 

      

 73 000 74 000 528 000       

     326 000       

 55 000 56 000 166 000       

18 000 18 000 36 000       

    
 

3 100 3 100 13 500 

    
 

3 100 3 100   

    
 

    13 500 

    
 

      

    
 

      

    
 

12 600 12 600 217 900 

    
 

12 600 12 600   

    
 

    217 900 

    
 

      

    
 

      

    
 

8 233 8 233 8 233 

    
 

8 233 8 233 8 233 

    
 

    
     

 
      

            

    
 

6 200 70 000 70 000 

    
 

6 200     

    
 

  70 000 70 000 

    
 

      

    
 

      

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

 

да се счита, че този 
268/555 

 7 500 30 000 

 6 000 24 000 

    

  
 

  
   
   
 

  
 

  
   
   
  13 500 33 200 

  6 200 

 13 500 27 000 

  
   
  217 900 461 000 

  25 200 

 217 900 435 800 

  
   
  177 068 201 768 

   24 700 

177 068 177 068 

  
     

 216 000 362 200 

  6 200 

 80 000 220 000 

100 000 100 000 

36 000 36 000 

    

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ 
"ДОБРИЧ” АД" 

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо у
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия – 2 бр." 
  
 4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 бр. " 
 

 

 

 

 

 4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър" 
 4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност"  
 4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ" 
 4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ" 
 4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ" 
 4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ" 
 4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж" 
  
 

 4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ 
“Здравеопазване и социална политика"

  
 4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати" 
 4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за енергийна ефективност"  
 

 4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация " 
 

   

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" - общо, в т. ч.: 

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - общо, в т. ч.: 

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" - общо, в т. ч.: 

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - общо, в т. ч.: 

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - общо, в т. ч.: 

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

6 000   

3 000   

2 000   

6 200   

17 000   

18 000   

5 500   

3 000   

5 000   

903 000   

45 000   

210 000   

15 000   

20 000   

230 000   

43 000   

340 000   

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 1 333 800   

500 000   

200 000   

300 000   

833 800   

116 800   

75 000   

642 000   

29 171 038   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 498 726   

1 277 857   

220 869   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 907 565   

764 428   

143 137   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 624 410   

538 054   

86 356   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 193 832   

911 953   

281 879   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 674 505   

1 410 410   

264 095   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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109 204 109 204 

      
 

109 204 109 204 

      
 

    

      
 

76 865 76 865 

      
 

76 865 76 865 

      
 

    

      
 

130 279 130 279 

      
 

130 279 130 279 

      
 

    

      
 

201 487 201 487 

      
 

201 487 201 487 

      
 

    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

 182 551 182 551 730 204 182 551 182 551 292 986 

 182 551 182 551 730 204 182 551 182 551 182 551 

    0     110 435 

 109 204 109 204 436 816 109 204 109 204 180 773 

 109 204 109 204 436 816 109 204 109 204 109 204 

    0     71 569 

 76 865 76 865 307 459 76 865 76 865 120 043 

 76 865 76 865 307 459 76 865 76 865 76 865 

    0     43 178 

 130 279 130 279 521 116 130 279 130 279 271 219 

 130 279 130 279 521 116 130 279 130 279 130 279 

    0     140 940 

 201 487 201 487 805 949 201 487 201 487 333 535 

 201 487 201 487 805 949 201 487 201 487 201 487 

    0     132 048 

 

да се счита, че този 
269/555 

  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

  
   
   
   
   
   
   
   
     

 110 435 768 522 

   547 653 

 110 435 220 869 

 71 569 470 749 

   327 612 

 71 569 143 137 

 43 178 316 951 

   230 595 

 43 178 86 356 

 140 940 672 716 

   390 837 

 140 940 281 879 

 132 048 868 556 

   604 461 

 132 048 264 095 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" - общо, в т. ч.: 

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" - общо, в т. ч.: 

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - общо, в т. ч.: 

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - общо, в т. ч.: 

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" - общо, в т. ч.: 

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - общо, в т. ч.: 

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" - общо, в т. ч.: 

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" - общо, в т. ч.: 

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, в т. ч.: 

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 3 733 856   

3 408 950   

324 906   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 973 668   

820 106   

153 562   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 069 756   

894 903   

174 853   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 764 440   

634 775   

129 665   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 668 178   

545 587   

122 591   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 736 005   

615 704   

120 301   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 541 717   

442 328   

99 389   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 571 550   

474 603   

96 947   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 745 101   

564 414   

180 687   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 318 851   

248 933   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

      
 

486 993 486 993 

      
 

486 993 486 993 
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127 843 127 843 
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90 682 90 682 

      
 

    

      
 

77 941 77 941 

      
 

77 941 77 941 

      
 

    

      
 

87 958 87 958 

      
 

87 958 87 958 

      
 

    

      
 

63 190 63 190 

      
 

63 190 63 190 

      
 

    

      
 

67 800 67 800 

      
 

67 800 67 800 

      
 

    

      
 

80 631 80 631 

      
 

80 631 80 631 

      
 

    

      
 

35 562 35 562 

      
 

35 562 35 562 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 486 993 486 993 1 947 971 486 993 486 993 649 446 

 486 993 486 993 1 947 971 486 993 486 993 486 993 

    0     162 453 

 117 158 117 158 468 632 117 158 117 158 193 939 

 117 158 117 158 468 632 117 158 117 158 117 158 

    0     76 781 

 127 843 127 843 511 373 127 843 127 843 215 270 

 127 843 127 843 511 373 127 843 127 843 127 843 

    0     87 427 

 90 682 90 682 362 729 90 682 90 682 155 515 

 90 682 90 682 362 729 90 682 90 682 90 682 

    0     64 833 

 77 941 77 941 311 764 77 941 77 941 139 237 

 77 941 77 941 311 764 77 941 77 941 77 941 

    0     61 296 

 87 958 87 958 351 831 87 958 87 958 148 108 

 87 958 87 958 351 831 87 958 87 958 87 958 

    0     60 151 

 63 190 63 190 252 759 63 190 63 190 112 884 

 63 190 63 190 252 759 63 190 63 190 63 190 

    0     49 695 

 67 800 67 800 271 202 67 800 67 800 116 274 

 67 800 67 800 271 202 67 800 67 800 67 800 

    0     48 474 

 80 631 80 631 322 522 80 631 80 631 170 974 

 80 631 80 631 322 522 80 631 80 631 80 631 

    0     90 344 

 35 562 35 562 142 247 35 562 35 562 70 521 

 35 562 35 562 142 247 35 562 35 562 35 562 

 

да се счита, че този 
270/555 

 162 453 1 785 885 

   1 460 979 

 162 453 324 906 

 76 781 505 036 

   351 474 

 76 781 153 562 

 87 427 558 383 

   383 530 

 87 427 174 853 

 64 833 401 711 

   272 046 

 64 833 129 665 

 61 296 356 414 

   233 823 

 61 296 122 591 

 60 151 384 174 

   263 873 

 60 151 120 301 

 49 695 288 958 

   189 569 

 49 695 99 389 

 48 474 300 348 

   203 401 

 48 474 96 947 

 90 344 422 579 

   241 892 

 90 344 180 687 

 34 959 176 604 

   106 686 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на
детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди"
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство "

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова комбинирана детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство детска  и спортна 
площадки" 

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова к

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, в т. ч.: 

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" - общо, в т. ч.: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" - общо, в т. ч.: 

5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - общо, в т. ч.: 

5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" - общо, в т. ч.: 

5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - общо, в т. ч.: 

5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на 

 
5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - общо, в т. ч.: 

5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 

общо, в т. ч.: 

5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството" 
 5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 
 5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство " 
 5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

общо, в т. ч.: 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.24.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 

5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство детска  и спортна 

 5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

69 918   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 323 980   

252 938   

71 042   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 103 067   

35 881   

67 186   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 521 058   

456 894   

64 164   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 266 026   

207 692   

58 334   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 310 827   

251 372   

59 455   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 481 761   

1 255 988   

225 773   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 380 408   

333 564   

46 844   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

205 860   

32 600   

63 260   

110 000   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

125 110   

32 600   

63 260   

29 250   

Община град Добрич отдел 190 300   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

      
 

    

      
 

36 134 36 134 

      
 

36 134 36 134 

      
 

    

      
 

5 126 5 126 

      
 

5 126 5 126 

      
 

    

      
 

65 271 65 271 

      
 

65 271 65 271 

      
 

    

      
 

29 670 29 670 

      
 

29 670 29 670 

      
 

    

      
 

35 910 35 910 

      
 

35 910 35 910 

      
 

    

      
 

179 427 179 427 

      
 

179 427 179 427 

      
 

    

      
 

47 652 47 652 

      
 

47 652 47 652 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    0     34 959 

 36 134 36 134 144 536 36 134 36 134 71 655 

 36 134 36 134 144 536 36 134 36 134 36 134 

    0     35 521 

 5 126 5 126 20 503 5 126 5 126 38 719 

 5 126 5 126 20 503 5 126 5 126 5 126 

    0     33 593 

 65 271 65 271 261 082 65 271 65 271 97 353 

 65 271 65 271 261 082 65 271 65 271 65 271 

    0     32 082 

 29 670 29 670 118 681 29 670 29 670 58 837 

 29 670 29 670 118 681 29 670 29 670 29 670 

    0     29 167 

 35 910 35 910 143 641 35 910 35 910 65 638 

 35 910 35 910 143 641 35 910 35 910 35 910 

    0     29 728 

 179 427 179 427 717 707 179 427 179 427 292 313 

 179 427 179 427 717 707 179 427 179 427 179 427 

    0     112 887 

 47 652 47 652 190 608 47 652 47 652 71 074 

 47 652 47 652 190 608 47 652 47 652 47 652 

    0     23 422 

    
 

16 300 84 597 68 297 

    
 

16 300 16 300   

    
 

  31 630 31 630 

    
 

  36 667 36 667 

    
 

16 300 57 680 41 380 

    
 

16 300 16 300   

    
 

  31 630 31 630 

    
 

  9 750 9 750 

    
 

22 500 81 900 59 400 

 

да се счита, че този 
271/555 

 34 959 69 918 

 35 521 179 444 

   108 402 

 35 521 71 042 

 33 593 82 564 

   15 378 

 33 593 67 186 

 32 082 259 976 

   195 812 

 32 082 64 164 

 29 167 147 345 

   89 011 

 29 167 58 334 

 29 728 167 186 

   107 731 

 29 728 59 455 

 112 887 764 054 

   538 281 

 112 887 225 773 

 23 422 189 800 

   142 956 

 23 422 46 844 

 36 667 205 860 

  32 600 

   63 260 

 36 667 110 000 

 9 750 125 110 

  32 600 

   63 260 

 9 750 29 250 

 26 500 190 300 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

детска площадка и поставяне на фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
нова комбинирана детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска 
площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса"
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 
площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на 
нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси"
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и 

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова фитнес площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 
и надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова фитнес площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
общо, в т. ч.: 

5.25.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство" 
 5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

 
общо, в т. ч.: 

5.26.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство" 
 5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска 

общо, в т. ч.: 

5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.27.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

общо, в т. ч.: 

5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.28.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 

детска площадка и поставяне на тенис маса" 
общо, в т. ч.: 

5.29.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 

общо, в т. ч.: 

5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.30.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално пространство" 
 5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на 

адка и поставяне на тенис маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.31.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
 5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.32.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

общо, в т. ч.: 

5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 

 

 5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г." 

бщо, в т. ч.: 

5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в строителството" 
 5.34.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ" 
 5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

общо, в т. ч.: 

5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

„Инфраструктура и околна среда" 

45 000   

65 800   

79 500   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

127 000   

45 000   

65 800   

16 200   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

69 280   

32 000   

13 280   

24 000   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

85 980   

32 000   

13 280   

40 700   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

161 870   

48 770   

64 600   

48 500   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

90 550   

12 800   

25 850   

51 900   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

168 410   

44 430   

41 980   

82 000   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 42 500   

8 300   

25 800   

8 400   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

619 620   

106 720   

82 900   

430 000   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 38 420   

8 300   

25 800   

4 320   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

127 830   

56 130   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

22 500 22 500   

    
 

  32 900 32 900 

    
 

  26 500 26 500 

    
 

22 500 60 800 38 300 

    
 

22 500 22 500   

    
 

  32 900 32 900 

    
 

  5 400 5 400 

    
 

16 000 30 640 14 640 

    
 

16 000 16 000   

    
 

  6 640 6 640 

    
 

  8 000 8 000 

    
 

16 000 36 207 20 207 

    
 

16 000 16 000   

    
 

  6 640 6 640 

    
 

  13 567 13 567 

    
 

24 385 72 852 48 467 

    
 

24 385 24 385   

    
 

  32 300 32 300 

    
 

  16 167 16 167 

    
 

6 400 36 625 30 225 

    
 

6 400 6 400   

    
 

  12 925 12 925 

    
 

  17 300 17 300 

    
 

22 215 70 538 48 323 

    
 

22 215 22 215   

    
 

  20 990 20 990 

    
 

  27 333 27 333 

4 150 19 850 24 000 15 700 2 800   

4 150 4 150 8 300       

  12 900 12 900 12 900     

  2 800 2 800 2 800 2 800   

53 360 238 143 291 503 184 783 143 333   

53 360 53 360 106 720       

  41 450 41 450 41 450     

  143 333 143 333 143 333 143 333   

4 150 18 490 22 640 14 340 1 440   

4 150 4 150 8 300       

  12 900 12 900 12 900     

  1 440 1 440 1 440 1 440   

    
 

28 065 63 385 35 320 

    
 

28 065 28 065   

 

да се счита, че този 
272/555 

  45 000 

   65 800 

 26 500 79 500 

 5 400 127 000 

  45 000 

   65 800 

 5 400 16 200 

 8 000 69 280 

  32 000 

   13 280 

 8 000 24 000 

 13 567 85 980 

  32 000 

   13 280 

 13 567 40 700 

 16 167 161 870 

  48 770 

   64 600 

 16 167 48 500 

 17 300 90 550 

  12 800 

   25 850 

 17 300 51 900 

 27 333 168 410 

  44 430 

   41 980 

 27 333 82 000 

  18 500 

  
   12 900 

  5 600 

  328 117 

  
   41 450 

  286 667 

  15 780 

  
   12 900 

  2 880 

 1 060 127 830 

  56 130 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда"

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озелен
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветле
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветл
обзавеждане)" 

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
обзавеждане) 

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената 
ивица по бул. "25-ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. 
„25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“"

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“"

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между секторите"

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли"

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни материали и боя 
" 

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в 
основите на съоръжението)" 

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала „Добротица“"

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта"

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 

еца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 
общо, в т. ч.: 

5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството" 
 5.36.2 "оборудване и обзавеждане" 
 5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
 5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - 

5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и създаване на достъпна среда" 
 

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" - общо, в т. ч.: 

5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - общо, в т. ч.: 

5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" - общо, в т. ч.: 

5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" - общо, в т. ч.: 

5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване на 

 
5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената 
тември" зад паметника на "Хан Аспарух"   

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. 
„25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“" 
 7 "Реконструкция на зала "Добротица"   

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“" 
 7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации" 
 7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела" 
 7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани" 
 7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между секторите" 
 7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли" 
 7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни материали и боя 

 
7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в 

 7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала „Добротица“" 
 7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на електроинсталации" 
 7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта" 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

68 520   

3 180   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

140 300   

56 700   

65 800   

17 800   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 45 800   

36 400   

9 400   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 244 483   

203 014   

41 469   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 415 013   

1 959 705   

455 308   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 3 103 780   

2 351 112   

752 668   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 759 645   

1 497 693   

261 952   

7 000 000   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 7 000 000   

4 000 000   

2 500 000   

500 000   

1 670 000   

Общинско предприятие „Спортни 
имоти" 1 670 000   

836 500   

350 000   

105 000   

170 000   

91 000   

50 000   

25 000   

45 500   

833 500   

450 000   

35 000   

228 000   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

  34 260 34 260 

    
 

  1 060 1 060 

    
 

28 350 67 183 38 833 

    
 

28 350 28 350   

    
 

  32 900 32 900 

    
 

  5 933 5 933 

    
 

12 133 12 133 16 833 

    
 

12 133 12 133 12 133 

    
 

    4 700 

 29 002 29 002 116 008 29 002 29 002 49 737 

 29 002 29 002 116 008 29 002 29 002 29 002 

    0     20 735 

 279 958 279 958 1 119 831 279 958 279 958 507 612 

 279 958 279 958 1 119 831 279 958 279 958 279 958 

    0     227 654 

 335 873 335 873 1 343 493 335 873 335 873 712 207 

 335 873 335 873 1 343 493 335 873 335 873 335 873 

    0     376 334 

 213 956 213 956 855 825 213 956 213 956 344 932 

 213 956 213 956 855 825 213 956 213 956 213 956 

    0     130 976 
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да се счита, че този 
273/555 

   68 520 

 1 060 3 180 

 5 933 140 300 

  56 700 

   65 800 

 5 933 17 800 

 4 700 45 800 

   36 400 

 4 700 9 400 

 20 735 128 475 

   87 006 

 20 735 41 469 

 227 654 1 295 182 

   839 874 

 227 654 455 308 

 376 334 1 760 287 

   1 007 619 

 376 334 752 668 

 130 976 903 820 

   641 868 

 130 976 261 952 

    

 650 000 2 600 000 

 650 000 2 600 000 

  
   
     

  
   
   
   
   
   
   
 

  
 

  
   
   
   
   
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли"

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни материали и боя"

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в 
основите на съоръжението)" 

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и 
кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите"

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" 
и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" 

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи"

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в рам
конкурса идея" 

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане на административен 
капацитет за работа чрез ПЧП" 

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за представяне и запознаване на 
потенциални частни инвеститори с проектна идея"

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструкт

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от ул.“Полковник 
Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“" 

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно паркиране"

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция"

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / Изграждане на нова 
административна сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижн
преместваеми павилиони" 

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на 
достъпна среда" 

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 
стоматология за нуждите на Исторически музей 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология 
нуждите на Исторически музей - Добрич" - общо, в т. ч.:

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология"

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за 
музейни функции" 

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска 
от пожар" 

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската стоматология"

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата"

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли" 
 7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни материали и боя" 
 

7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на течове в 

 8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на 
кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите"   

дане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" 
и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи" 
 

8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в рамките на 

 
8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за изграждане на административен 

 
8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за представяне и запознаване на 

проектна идея" 
 8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части" 
 8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура" 
 

8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от ул.“Полковник 

 8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно паркиране" 
 8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция" 
 

8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / Изграждане на нова 

 
8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба и 

 
8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на 

 8.1.13 "Организиране на пазар на производителите" 
 9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 

Исторически музей - Добрич"   

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за 
общо, в т. ч.: 

“Образование и култура" / дирекция 
“Общинска собственост” / Исторически 

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология" 
 9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата" 
 

9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за 

 9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико-експозиционен план" 
 9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност" 
 9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК- и електро-инсталациите" 
 

9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска 

 9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 
 9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската стоматология" 
 9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата" 
 9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата" 
 9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното пространство" 
 9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на сградата" 
 9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата" 
 9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства" 
 9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

50 000   

25 000   

45 500   

2 753 000   

Община град Добрич дирекция 
“Общинска собственост” 2 753 000   

10 000   

8 000   

8 000   

12 000   

20 000   

450 000   

980 000   

350 000   

220 000   

450 000   

160 000   

60 000   

25 000   

1 787 000   

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" / дирекция 

“Общинска собственост” / Исторически 
музей Добрич 1 787 000   

1 122 500   

15 000   

18 000   

3 500   

750 000   

280 000   

30 000   

26 000   

566 000   

16 000   

550 000   

98 500   

25 000   

12 000   

26 500   

35 000   

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

 249 000 890 000 1 173 000 1 110 000 445 000   

    10 000       

 4 000   8 000       

     8 000       

     12 000       

20 000   20 000       

225 000 225 000 450 000       
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да се счита, че този 
274/555 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
значимост" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфра

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-1.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-1.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-1.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.2.3 "благоустрояване на дворното пространство"

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане 
на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" 
ч.: 

Дейност ЗВII-1.3.1 "строителство на нова сграда и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-1.3.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.3.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-1.4.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-1.4.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за 
извънкласни занимания на децата – в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал 
за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимани

Дейност ЗВII-1.5.2 "разработване и приемане на план
за всяко извънкласно занимание" 

Дейност ЗВII-1.5.3 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 
занманията" 

Дейност ЗВII-1.5.4 "Организация на целогодишни спортни състезателни 
турнири между училищата" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Зала -

Дейност ЗВII-2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-2.1.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.1.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" 
и гримьорни" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Разпоредител на средствата 

Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
  

1 "Образователна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

конструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на дворното пространство" 
 зграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане 

на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" - общо, в т. 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

роителство на нова сграда и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 сновен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

4.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 сигуряване на набор от различни възможности за 

в самото училище (училищен 
комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

1.5.1 "проучване мнението на децата /учениците/ и други 
заинтересовани страни за необходимите извънкласни занимания" 

 
"разработване и приемане на план-график и програма 

 "обвързване на предлагащите извънкласни занимания 
институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и изпълнение на 

 
"Организация на целогодишни спортни състезателни 

 2 "Културна инфраструктура"   

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
- "Добрич"" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 

2.1.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 сновен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Стойност в 
лв. 

  
Годишни 
разчети

III VI VII X 2017 г.

54 099 168           

3 205 760           

565 100         
 

470 600         
 56 000         
 38 500         
 

469 770         
 

385 770         
 56 000         
 28 000         
 

1 042 890         
 

900 890         
 86 000         
 56 000         
 

828 000         
 

555 000         
 185 000         
 88 000         
 

300 000 13 500 13 500 13 500 13 500 

15 000         
 

15 000         
 

150 000 7 500 7 500 7 500 7 500 

120 000 6 000 6 000 6 000 6 000 

5 517 470           

2 106 000         
 

1 550 000         
 500 000         
 56 000         
 

1 328 000         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Годишни 
разчети   

Годишни 
разчети 

2017 г. III VI VII X 2018 г. 

            

            

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

54 000 13 500 13 500 13 500 13 500 54 000 

        
 

  

        
 

  

30 000 7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 

24 000 6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 

            

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

  
Годишни 
разчети   

III VI VII X 2019 г. III VI

             

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

13 500 13 500 13 500 13 500 54 000 13 500 13 500

       
 

    

       
 

    

7 500 7 500 7 500 7 500 30 000 7 500 7 500

6 000 6 000 6 000 6 000 24 000 6 000 6 000

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
275/555 

 
Годишни 
разчети 

VI VII X 2020 г. 

      

      

    
 

    
     
     
 

    
 

    
     
     
 

    
 

    
     
     
 

    
 

    
     
     
 

13 500     
 

    
 

    
 

7 500     
 

6 000     
       

    
 

    
     
     
 

    
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-2.2.2 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.2.3 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.3.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.3.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-2.3.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.3.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека 
"Дора Габе"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.4.1 "енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-2.4.2 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-2.4.3 "оборудване и обзавеждане" 

Дейност ЗВII-2.4.4 "благоустрояване на околното пространство"

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 
Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-2.5.1 "проектиране" 

Дейност ЗВII-2.5.2 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система"

Дейност ЗВII-2.5.3 "оборудване и обзавеждане" 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. 
"България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на 
на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-3.1.1 "Енергийно обследване и проектиране"

Дейност ЗВII-3.1.2 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-3.1.3 "Оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-3.1.4 "Благоустрояване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенн
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските 
стандарти за Диагностично-консултативен център

Компонент ЗВII-4.1.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.1.1.1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и 
приставка за асистента " 

Дейност ЗВII-4.1.1.2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)"

Дейност ЗВII-4.1.1.3 " Мамографски апарат" 

Дейност ЗВII-4.1.1.4 "система с мамографска резолюция"

Дейност ЗВII-4.1.1.5 " Комбиниран апарат за НЧТ 

Дейност ЗВII-4.1.1.6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия 
бр. " 

Дейност ЗВII-4.1.1.7 "Апарат за ултразвукова терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.8 "Апарат за високочестотна терапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.9 " Апарат за магнитотерапия 

Дейност ЗВII-4.1.1.10 "Апарат за лазертерапия" 

Дейност ЗВII-4.1.1.11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал 

Дейност ЗВII-4.1.1.12 "Радар – 1бр" 

Дейност ЗВII-4.1.1.13 "видеогастроскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.14 "видеоколоноскоп" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2.2.1 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 
на мерки за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за отопление и 

уряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 еконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - 

НЧ "Йордан Йовков" 

2.3.1 "енергийно обследване и проектиране" 
 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 

на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 "благоустрояване на околното пространство" 
 еконструкция и ремонт на Регионалната библиотека Регионалната библиотека "Дора 

Габе" 

2.4.1 "енергийно обследване и проектиране" 
 "реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 

на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

  
 2.4.4 "благоустрояване на околното пространство" 
 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 

Художествена галерия 

 "реконструкция и обновяване на помещенията, 
изпълнение на хидроизолация и дренажна система" 

  
 3 "Социална инфраструктура"   

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. 
"България" 5 за съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

ване и проектиране" 
 "Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване 

на мерки за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

 "Оборудване и обзавеждане" 
 "Благоустрояване на околното пространство" 
 4 "Здравна инфраструктура"   

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 
внедряване на мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските 

консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

 .1 "Операционен микроскоп с коаксиално осветление и 

 .2 "Оптичен кохерентен томограф (ОСТ)" 
 

 .4 "система с мамографска резолюция" 
 .5 " Комбиниран апарат за НЧТ – 4 бр." 
 .6 "Апарат за интерферентен ток и вакуум терапия – 2 

 .7 "Апарат за ултразвукова терапия – 2 бр" 
 .8 "Апарат за високочестотна терапия – 1 бр. " 
 .9 " Апарат за магнитотерапия – 2 бр." 
  
 .11 "Апарат за терапия  с токове на д`Арсонвал – 1 бр. " 
 

 

 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

1 126 000         
 166 000         
 36 000         
 

201 200 13 500 13 500 88 500 52 500 

6 200         
 

54 000 13 500 13 500     

105 000     52 500 52 500 

36 000     36 000   

Регионалната библиотека "Дора 
1 029 300 217 900 217 900 72 500 60 000 

25 200         
 

871 600 217 900 217 900     

120 000     60 000 60 000 

12 500     12 500   

852 970 177 068 177 068 599 268 60 000 1 013 403

24 700         
 

708 270 177 068 177 068 177 068   

120 000     60 000 60 000 

362 200     362200   

362 200         
 6 200         
 

220 000         
 100 000         
 36 000         
 2 632 700           

1 298 900         
 395 900         
 

25 000         
 100 000         
 80 000         
 80 000         
 14 000         
 

8 200         
 6 000         
 17 000         
 6 000         
 3 000         
 2 000         
 6 200         
 17 000         
 18 000         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

168 000         
 

  

        
 

  

27 000         
 

  

105 000         
 

  

36 000         
 

  

568 300         
 

  

        
 

  

435 800         
 

  

120 000         
 

  

12 500         
 

  

1 013 403         
 

  

        
 

  

531 203         
 

  

120 000         
 

  

362200             

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

            

225 750 225 750 225 750 225 750 903 000   

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

             

     395 900 395 900     

     395 900 395 900     

     25 000 25 000     

     100 000 100 000     

     80 000 80 000     

     80 000 80 000     

     14 000 14 000     

     8 200 8 200     

     6 000 6 000     

     17 000 17 000     

     6 000 6 000     

     3 000 3 000     

     2 000 2 000     

     6 200 6 200     

     17 000 17 000     

     18 000 18 000     

 

да се счита, че този 
276/555 

    
     
     
 

    
     
 

    
     
     
 

    
     
 

    
     
     
 

    
     
 

    
     
       

    
     
 

    
     
     
       

    
     
 

    
     
     
     
     
 

    
     
     
     
     
     
     
     
     
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-4.1.1.15 " колпоскоп " 

Дейност ЗВII-4.1.1.16 "хистероскоп" 

Дейност ЗВII-4.1.1.17 " Ехографски апарат за педиатър"

Компонент ЗВII-4.1.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.1.2.1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ"

Дейност ЗВII-4.1.2.3 " подмяна на ел инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ"

Дейност ЗВII-4.1.2.5 "Реконструкция и ремонт на етаж"

Дейност ЗВII-4.1.2.6 "Ремонт на ВОИ и котелно" 

Дейност ЗВII-4.1.2.7 " Саниране на сградата" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

Компонент ЗВII-4.2.1 "Доставка"  

Дейност ЗВII-4.2.1.1 "апарати за хемодиализа " 

Дейност ЗВII-4.2.1.2 "дихателни и наркозни апарати"

Компонент ЗВII-4.2.2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност"  

Дейност ЗВII-4.2.2.1 "Подмяна на дограма " 

Дейност ЗВII-4.2.2.2 "подмяна на ВиК инсталация "

Дейност ЗВII-4.2.2.3 " Саниране на сградата" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен 
Каравелов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 .17 " Ехографски апарат за педиатър" 
 .2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 

 .1 "подмяна на ел инсталация в ДКЦ" 
 .2 "подмяна на ВиК инсталация в ДКЦ" 
 .3 " подмяна на ел инсталация в АГ" 
 4.1.2.4 "подмяна на ВиК инсталация в АГ" 
 .5 "Реконструкция и ремонт на етаж" 
  
 

 

недряване на мерки по енергийна ефективност и 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 

  
 .2 "дихателни и наркозни апарати" 
 .2 "Ремонт на сградата и внедряване на мерки за 

 

 .2 "подмяна на ВиК инсталация " 
 

   

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

оекта (улично платно, тротоари, 
 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

"реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

5 500         
 3 000         
 5 000         
 

903 000         
 45 000         
 210 000         
 15 000         
 20 000         
 230 000         
 43 000         
 340 000         
 

1 333 800 416 900 416 900   500 000 1 333 800

500 000       500 000 

200 000       200 000 

300 000       300 000 

833 800 416 900 416 900     

116 800 58 400 58 400     

75 000 37 500 37 500     

642 000 321 000 321 000     

29 171 038           

а и околна среда" 1 498 726         
 

1 277 857         
 

220 869         
 

„Инфраструктура и околна среда" 907 565         
 

764 428         
 

143 137         
 

„Инфраструктура и околна среда" 624 410         
 

538 054         
 

86 356         
 

„Инфраструктура и околна среда" 1 193 832         
 

911 953         
 

281 879         
 

„Инфраструктура и околна среда" 1 674 505         
 

1 410 410         
 

264 095         
 

„Инфраструктура и околна среда" 3 733 856         
 

3 408 950         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил 
Петлешков" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.7.2 Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян 
Михайловски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър 
Попов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

 еконструкция и благоустрояване на ул. Васил Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 еконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

ализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

 Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

"реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

 Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

 Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

324 906         
 

„Инфраструктура и околна среда" 973 668         
 

820 106         
 

153 562         
 

„Инфраструктура и околна среда" 1 069 756         
 

894 903         
 

174 853         
 

„Инфраструктура и околна среда" 764 440         
 

634 775         
 

129 665         
 

„Инфраструктура и околна среда" 668 178         
 

545 587         
 

122 591         
 

„Инфраструктура и околна среда" 736 005         
 

615 704         
 

120 301         
 

„Инфраструктура и околна среда" 541 717         
 

442 328         
 

99 389         
 

„Инфраструктура и околна среда" 571 550         
 

474 603         
 

96 947         
 

„Инфраструктура и околна среда" 745 101         
 

564 414         
 

180 687         
 

„Инфраструктура и околна среда" 318 851         
 

248 933         
 

69 918         
 

„Инфраструктура и околна среда" 323 980         
 

252 938         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги 
Бенковски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.18.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.18.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.19.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.19.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.20.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.21.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.21.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.22.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.22.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.23.1 "обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.23.2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки"

Дейност ЗВII-5.23.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство " 

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.24.1 " изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.24.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.24.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство детска  и спортна площадки" 

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес 
уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

 Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

"реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
5.20.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Озеленяване на вътрешноквартално пространство  

изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

бновяване на детска  и спортна площадки и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска  и спортна площадки" 
 

3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 

 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

изграждане на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 

3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 

 Озеленяване на вътрешноквартално пространство  
изграждане на нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

71 042         
 

„Инфраструктура и околна среда" 103 067         
 

35 881         
 

67 186         
 

„Инфраструктура и околна среда" 521 058         
 

456 894         
 

64 164         
 

„Инфраструктура и околна среда" 266 026         
 

207 692         
 

58 334         
 

„Инфраструктура и околна среда" 310 827         
 

251 372         
 

59 455         
 

„Инфраструктура и околна среда" 1 481 761         
 

1 255 988         
 

225 773         
 

„Инфраструктура и околна среда" 380 408         
 

333 564         
 

46 844         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
205 860         

 

32 600         
 63 260         
 

110 000         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
125 110         

 

32 600         
 63 260         
 

29 250         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
190 300         

 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.25.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.25.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.25.3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство"

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.26.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.26.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.26.3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно 
квартално пространство" 

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.27.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.27.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка"
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.28.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане нова комбинирана детска площадка и 
поставяне на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.29.1 "изграждане и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.29.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.29.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г."
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.30.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.30.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.30.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 
пространство" 

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис 
маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност ЗВII-5.31.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.31.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.31.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.32.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.32.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.32.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова фитнес площадка"
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. 
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в строителството"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.25.1 "изграждане и надзор в строителството" 
 

 3 "Озеленяване на вътрешно квартално пространство" 
 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

зграждане и надзор в строителството" 
 

 
3 "Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно 

 Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.27.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 

 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.28.1 "изграждане на детска площадка и надзор в 

 5.28.2 "обзавеждане на детска площадка" 
 5.28.3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 

 5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане нова комбинирана детска площадка и 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

зграждане и надзор в строителството" 
 

 3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 

 Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г." 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

бновяване на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3 "Благоустрояване на вътрешно квартално 

 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство, изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис 

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

бновяване на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3 "Благоустрояване и озеленяване" 
 Реконструкция на комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

бновяване на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова фитнес площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

.33.1 "Изграждане, озеленяване,подход, ком. 
детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 и надзор в строителството" 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

45 000         
 65 800         
 79 500         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
127 000         

 45 000         
 65 800         
 

16 200         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
69 280         

 

32 000         
 13 280         
 

24 000         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
85 980         

 

32 000         
 13 280         
 

40 700         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
161 870         

 48 770         
 64 600         
 

48 500         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
90 550         

 

12 800         
 25 850         
 

51 900         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
168 410         

 

44 430         
 41 980         
 82 000         
 

„Инфраструктура и околна среда" 42 500         
 

8 300         
 25 800         
 8 400         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
619 620         

 

106 720         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
280/555 

    
     
     
 

    
     
     
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
     
     
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
     
     
 

    
 

    
     
     
 

    
 

    
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-5.33.2 "обзавеждане " 

Дейност ЗВII-5.33.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 
г." 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.34.1 "обновяване на детска площадка и надзор в 
строителството" 

Дейност ЗВII-5.34.2 "обзавеждане на детска площадка"

Дейност ЗВII-5.34.4 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова фитнес площадка"
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.35.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.35.2 "обзавеждане" 

Дейност ЗВII-5.35.3 "Благоустрояване и зелена площ"

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и 
площадка за деца от 3 до 6 г." 
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВII-5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и 
надзор в строителството" 

Дейност ЗВII-5.36.2 "оборудване и обзавеждане"

Дейност ЗВII-5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване"

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ 
подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството"

Дейност ЗВII-5.37.2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и 
създаване на достъпна среда" 

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. 
Славейков"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.38.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВII-5.38.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.39.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.39.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и 
Методий" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.40.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.40.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 
- общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-5.41.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВII-5.41.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския 
парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25-
паметника на "Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметн
Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в стро

Дейност ЗВII-6.1.2 "парково обзавеждане" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

бновяване на детска площадка и надзор в 

 2 "обзавеждане на детска площадка" 
 4 "Благоустрояване и зелена площ" 
 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова фитнес площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 3 "Благоустрояване и зелена площ" 
 Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.36.1 "обновяване на детска площадка и благоустрояване и 

 5.36.2 "оборудване и обзавеждане" 
 5.36.3 "Благоустрояване и озеленяване" 
 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.37.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

2 "Благоустрояване, осигуряване на видеонаблюдение и 

 Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, тротоари, 
 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

еализация на проекта (улично платно, паркинги, 
спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

 
2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
 6 "Реконструкция на третата част на градския 

-ти септември" зад 
  

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. 
Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

6.1.1 "изпълнение на проекта и надзор в строителството" 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

82 900         
 430 000         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
38 420         

 

8 300         
 25 800         
 4 320         
 

„Инфраструктура и околна среда" 
127 830         

 56 130         
 68 520         
 3 180         
 

и околна среда" 
140 300         

 

56 700         
 65 800         
 17 800         
 

„Инфраструктура и околна среда" 45 800         
 36 400         
 

9 400         
 

„Инфраструктура и околна среда" 244 483         
 

203 014         
 

41 469         
 

„Инфраструктура и околна среда" 2 415 013         
 

1 959 705         
 

455 308         
 

„Инфраструктура и околна среда" 3 103 780         
 

2 351 112         
 

752 668         
 

„Инфраструктура и околна среда" 1 759 645         
 

1 497 693         
 

261 952         
 

7 000 000           

„Инфраструктура и околна среда" 
7 000 000 650 000 2 150 000 1 400 000 200 000 4 400 000

4 000 000 650 000 750 000     1 400 000

2 500 000   1 250 000 1 250 000   2 500 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

            

4 400 000         
 

  

1 400 000         
 

  

2 500 000         
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
281/555 

    
     
 

    
 

    
     
     
 

    
     
     
     
 

    
 

    
     
     
 

    
     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

      

    
     
     
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-6.1.3 "Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона 
„Простор“" 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Компонент ЗВII-7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни 
игри „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации"

Дейност ЗВII-7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела"

Дейност ЗВII-7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани"

Дейност ЗВII-7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между 
секторите" 

Дейност ЗВII-7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и с
възли" 

Дейност ЗВII-7.1.1.6 "Обработване на металната носеща констр
антикорозионни материали и боя " 

Дейност ЗВII-7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около з
цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Компонент ЗВII-7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоа
зала „Добротица“" 

Дейност ЗВII-7.1.2.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на 
електроинсталации" 

Дейност ЗВII-7.1.2.2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 
писта" 

Дейност ЗВII-7.1.2.3 "Подмяна на ламперии" 

Дейност ЗВII-7.1.2.4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни 
възли" 

Дейност ЗВII-7.1.2.5 "Обработване на носещата метална конструкция с 
антикорозионни материали и боя" 

Дейност ЗВII-7.1.2.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с 
цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)"

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и 
III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
Организиране на пазар на производителите" 

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 
УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия
пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВII-8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 
идеи" 

Дейност ЗВII-8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 
реализация на избраната в рамките на конкурса идея"

Дейност ЗВII-8.1.3 "Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП"

Дейност ЗВII-8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 
проектна идея" 

Дейност ЗВII-8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части"

Дейност ЗВII-8.1.6 "Ремонт на съществуващата подземната техническа 
инфраструктура" 

Дейност ЗВII-8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в 
частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“"

Дейност ЗВII-8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 
подземно и наземно паркиране" 

Дейност ЗВII-8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна 
конструкция" 

Дейност ЗВII-8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 
Изграждане на нова административна сграда" 

Дейност ЗВII-8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни 
щандове за продажба и преместваеми павилиони"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

я (благоустрояване) на спортна зона 

 трукция на зала "Добротица"   

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: 
Общинско предприятие „Спортни 

имоти" 

7.1.1 "Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни 

 7.1.1.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталации" 
 7.1.1.2 "Подмяна на осветителни тела" 
 7.1.1.3 "Подмяна на окачени тавани" 
 7.1.1.4 "Подмяна на настилките по пътеките между 

 7.1.1.5 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни 

 
7.1.1.6 "Обработване на металната носеща конструкция с 

 
7.1.1.7 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с 

цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)" 
 

7.1.2 "Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа 

 
.1 "Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на 

 .2 "Реновиране на настилката на лекоатлетическата 

 

 .4 "Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни 

 
.5 "Обработване на носещата метална конструкция с 

 
.6 "Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с 

цел елиминиране на течове в основите на съоръжението)" 
 8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и 

III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. 
  

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 
УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на Община град Добрич дирекция 

“Общинска собственост” 

8.1.1 "Организиране и провеждане на открит конкурс за 

 
8.1.2 "Разработване на предпроектни проучвания за 

реализация на избраната в рамките на конкурса идея" 
 

"Подпомагане но местната администрация за 
изграждане на административен капацитет за работа чрез ПЧП" 

 8.1.4 "Провеждане на информационна кампания за 
представяне и запознаване на потенциални частни инвеститори с 

 8.1.5 "Проектиране и съгласуване по части" 
 

"Ремонт на съществуващата подземната техническа 

 
8.1.7 "Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в 

частта си от ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“" 
 

8.1.8 "Изграждане на обществен паркинг с комбинирано 

 8.1.9 "Покриване на пазара с (нова) лека покривна 

 
8.1.10 "Надстрояване на сградата на администрацията / 

 
8.1.11 "Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни 

щандове за продажба и преместваеми павилиони" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

500 000   150 000 150 000 200 000 

1 670 000           

Общинско предприятие „Спортни 
1 670 000         

 

836 500         
 350 000         
 105 000         
 170 000         
 

91 000         
 

50 000         
 

25 000         
 

45 500         
 

833 500         
 

450 000         
 

35 000         
 228 000         
 

50 000         
 

25 000         
 

45 500         
 

2 753 000           

Община град Добрич дирекция 
2 753 000         

 

10 000         
 

8 000         
 

8 000         
 

12 000         
 20 000         
 

450 000         
 

980 000         
 

350 000         
 

220 000         
 

450 000         
 

160 000         
 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

500 000         
 

  

            

209 125 209 125 209 125 209 125 836 500 208 375

209 125 209 125 209 125 209 125 836 500   

87 500 87 500 87 500 87 500 350 000   

26 250 26 250 26 250 26 250 105 000   

42 500 42 500 42 500 42 500 170 000   

22 750 22 750 22 750 22 750 91 000   

12 500 12 500 12 500 12 500 50 000   

6 250 6 250 6 250 6 250 25 000   

11 375 11 375 11 375 11 375 45 500   

        
 

208 375

        
 

112 500

        
         
 

        
 

        
 

        
 

            

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

             

208 375 208 375 208 375 208 375 833 500     

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

208 375 208 375 208 375 208 375 833 500     

112 500 112 500 112 500 112 500 450 000     

8 750 8 750 8 750 8 750 35 000     

57 000 57 000 57 000 57 000 228 000     

12 500 12 500 12 500 12 500 50 000     

6 250 6 250 6 250 6 250 25 000     

11 375 11 375 11 375 11 375 45 500     

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

 

да се счита, че този 
282/555 

    
       

    
 

    
     
     
     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
 

      

    
 

    
 

    
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 

    
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВII-8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство и осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВII-8.1.13 "Организиране на пазар на производителите"

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане 
на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей 
- Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата 
на градската стоматология за нуждите на Исторически музей
общо, в т. ч.: 

Компонент ЗВII-9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 
градската стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.1.1 "Енергийно обследване на сградата"

Дейност ЗВII-9.1.1.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции"

Дейност ЗВII-9.1.1.3 "Проектиране и съгласуване на тематико
експозиционен план" 

Дейност ЗВII-9.1.1.4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВII-9.1.1.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК
инсталациите" 

Дейност ЗВII-9.1.1.6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на 
въздуха и превенция на риска от пожар" 

Дейност ЗВII-9.1.1.7 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

Компонент ЗВII-9.1.2 "Обзавеждане на сградата на градската 
стоматология" 

Дейност ЗВII-9.1.2.1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.2.2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата"

Компонент ЗВII-9.1.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство" 

Дейност ЗВII-9.1.3.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 
сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в 
непосредствена близост до сградата" 

Дейност ЗВII-9.1.3.3 "Озеленяване на прилежащите пространства"

Дейност ЗВII-9.1.3.4 "Внедряване на система за видеонаблюдение"

13.2.5. План-график за реализация на проектите в зоната

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
значимост" 

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфр

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедрява
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" 

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, вн
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване 
на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" 

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различн
(училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 
на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми" 

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктур

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедрява
"Добрич"" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

8.1.12 "Благоустрояване и озеленяване на околното 
пространство и осигуряване на достъпна среда" 

 8.1.13 "Организиране на пазар на производителите" 
 9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане 

на сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически музей 
  

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата 
на градската стоматология за нуждите на Исторически музей - Добрич" - 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" / 

дирекция “Общинска собственост” 
/ Исторически музей Добрич 

9.1.1 "Преустройство и реконструкция на сградата на 

 .1 "Енергийно обследване на сградата" 
 

.2 "Изготвяне на инвестиционен проект за 
преустройство на градската стоматология за музейни функции" 

 
.3 "Проектиране и съгласуване на тематико-

 .4 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност" 
 

.5 "Подмяна и доизграждане на ВиК- и електро-

 .6 "Изграждане на система за мониторинг и контрол на 

 .7 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 
 .2 "Обзавеждане на сградата на градската 

 .1 "Проектиране на интериорното обзавеждане на 

 .2 "Доставка и същинско обзавеждане на сградата" 
 

.3 "Благоустрояване и озеленяване на околното 

 
.1 "Създаване на достъпна среда до входовете на 

 
.2 "Рехабилитация на тротоарните площи в 

 .3 "Озеленяване на прилежащите пространства" 
 .4 "Внедряване на система за видеонаблюдение" 
 

график за реализация на проектите в зоната 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 

наименование на проекта 

1 "Образователна инфраструктура" 

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - общо, в т. ч.: 

рада, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване 
на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания" - общо, в т. ч.: 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 
благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в т. ч.: 

1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на децата – в самото училище 
(училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 
на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.: 

2 "Културна инфраструктура" 

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

60 000         
 25 000         
 

1 787 000           

дирекция “Общинска собственост” 
1 787 000 362 000 362 000 410 000 66 500 1 200 500

1 122 500 362 000 362 000 362 000   1 086 000

15 000         
 

18 000         
 

3 500         
 750 000 250 000 250 000 250 000   

280 000 93 333 93 333 93 333   

30 000 10 000 10 000 10 000   

26 000 8 667 8 667 8 667   

566 000       16 000 

16 000       16 000 

550 000         
 

98 500     48 000 50 500 

25 000     12 000 13 000 

12 000     6 000 6 000 

26 500     13 000 13 500 

35 000     17 000 18 000 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие II "Публични функции с висока обществена 
  

Отговорно звено / организация / структура

  

не на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

едряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

рада, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и озеленяване Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

"Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

в самото училище 
(училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 

Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

  

не на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

  

        
 

  

            

1 200 500 550 000       550 000   

1 086 000         
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

750 000         
 

  

280 000         
 

  

30 000         
 

  

26 000         
 

  

16 000 550 000       550 000   

16 000         
 

  

550 000       550 000   

98 500         
 

  

25 000         
 

  

12 000         
 

  

26 500         
 

  

35 000         
 

  

  

Месец ........ / 
година ........... 
 
                

Отговорно звено / организация / структура 

година година 2014 

шестмес. шестмесечие 1 шестмесечие 2 

месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
                          

Община град Добрич отдел “Образование и 

                          

                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
                          

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

       
 

    

       
 

    

             

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

       
 

    

                                     

година 2015 година 2016 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 шестмесечие 1 

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

да се счита, че този 
283/555 

    
     
 

      

    
 

    
     
 

    
 

    
     
 

    
 

    
     
 

    
 

    
     
 

    
 

    
 

    
     
     
 

             

шестмесечие 2 

6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, вн
Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" - 

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читал

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регио

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подзе

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктур

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятел
Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" 

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и а
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично
консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД"

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартал
поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана 
детска площадка"  
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартал
поставяне на фитнес уреди" 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване 
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2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
 общо, в т. ч.: 

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - общо, в т. ч.: 

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. ч.: 

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" - общо, в т. ч.: 

3 "Социална инфраструктура" 

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване в нея на 
Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. ч.: 

структура" 

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично

енергийна ефективност и доставка на апаратура в МБАЛ "ДОБРИЧ” АД"

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" - общо, в т. ч.: 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - общо, в т. ч.: 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" - общо, в т. ч.: 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - общо, в т. ч.: 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - общо, в т. ч.: 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" - общо, в т. ч.: 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" - общо, в т. ч.: 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - общо, в т. ч.: 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - общо, в т. ч.: 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" - общо, в т. ч.: 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - общо, в т. ч.: 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" - общо, в т. ч.: 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" - общо, в т. ч.: 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, в т. ч.: 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, в т. ч.: 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" - общо, в т. ч.: 

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" - общо, в т. ч.: 

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - общо, в т. ч.: 

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" - общо, в т. ч.: 

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - общо, в т. ч.: 

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - общо, в т. ч.: 

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска площадка и 

общо, в т. ч.: 

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова комбинирана детска площадка и 

общо, в т. ч.: 

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана 
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5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

но пространство  изграждане на нова комбинирана детска площадка и 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова комбинирана Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

детска и спортна площадка" 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 
12 г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване 
детска площадка" 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 
детска площадка и поставяне на тенис маса" 
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноква
12 г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване 
площадка и поставяне на тенис маси" 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана д
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване 
площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване 
площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка 
за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежа

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояван

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на трета
септември" зад паметника на "Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от град
паметника на "Хан Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала 

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в
изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите"

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510
същия. Организиране на пазар на производителите" 

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство
нуждите на Исторически музей - Добрич" 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзаве
Исторически музей - Добрич" - общо, в т. ч.: 
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общо, в т. ч.: 

27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 

общо, в т. ч.: 

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 

яване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 

общо, в т. ч.: 

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 

общо, в т. ч.: 

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.: 

5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 

ска площадка за деца от 3 до 6 г." 
общо, в т. ч.: 

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

общо, в т. ч.: 

яване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка 
за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"" - общо, в т. ч.:

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" - общо, в т. ч.: 

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - общо, в т. ч.: 

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" - общо, в т. ч.: 

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" - общо, в т. ч.: 

6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад 

7 "Реконструкция на зала "Добротица" 

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: 

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" 

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на 
същия. Организиране на пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за 

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

околна среда" 

27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за деца от 6 до 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

на вътрешноквартално пространство и изграждане нова комбинирана 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

яване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова комбинирана 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

ртално пространство и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова фитнес 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

яване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

та част на градския парк "Св. Георги" и зелената ивица по бул. "25-ти 
  

ския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” зад Община град Добрич отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

  

Общинско предприятие „Спортни имоти"

кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и 
  

УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на Община град Добрич дирекция “Общинска 
собственост” 

и обзавеждане на сградата на градската стоматология за 
  

ждане на сградата на градската стоматология за нуждите на 
Община град Добрич отдел “Образование и 

култура" / дирекция “Общинска собственост” / 
Исторически музей Добрич 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Община град Добрич дирекция “Общинска 
                          

                          

Община град Добрич отдел “Образование и 
култура" / дирекция “Общинска собственост” / 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за
висока обществена значимост" 

наименование на проекта

Комплексен проект ЗВII-1 "Образователна инфраструктура"

Проект ЗВII-1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" 

Проект ЗВII-1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВII-1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, 
благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с 
увреждания" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВII-1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" 
т. ч.: 

Проект ЗВII-1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на 
децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими 
структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 
работа с деца в извънкласни форми" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВII-2 "Културна инфраструктура"

Проект ЗВII-2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и обзавеждане на Зала - "Добрич"" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" 

Проект ЗВII-2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" 

Проект ЗВII-2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" 
ч.: 

Проект ЗВII-2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВII-3 "Социална инфраструктура"

Проект ЗВII-3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" 
ч.: 

Комплексен проект ЗВII-4 "Здравна инфраструктура"

Проект ЗВII-4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение 
и медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център

Проект ЗВII-4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в 
МБАЛ "ДОБРИЧ” АД" 

Комплексен проект ЗВII-5 "Градска среда" 

Проект ЗВII-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" 

Проект ЗВII-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" 

Проект ЗВII-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" 

Проект ЗВII-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" 

Проект ЗВII-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" 

Проект ЗВII-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" 

Проект ЗВII-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" 

Проект ЗВII-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" 

Проект ЗВII-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" 

Проект ЗВII-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" 

Проект ЗВII-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" 

Проект ЗВII-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие II "Публични функции с 
  

наименование на проекта 
Отговорно звено / организация / 

1 "Образователна инфраструктура"   

1.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”" - общо, в т. ч.: 

Община град До

1.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”" - 

Община град Добрич отдел “Образование 

1.3 "Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, 
благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с 

Община град Добрич отдел “Образование 

1.4 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”" - общо, в 

Община град Добрич отдел “Образование 

1.5 "Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни занимания на 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в малки независими 

читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел “Образование 

2 "Културна инфраструктура"   

2.1 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел “Образование 

2.2 "Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел “

2.3 "Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"" - общо, в т. ч.: НЧ "Йордан Йовков"

2.4 "Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"" - общо, в т. Регионалната библиотека "Дора Габе"

2.5 "Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия" - Художествена галерия

3 "Социална инфраструктура"   

3.1 "Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Клубът на инвалида и на Духов оркестър Добрич" - общо, в т. 

Община град Добри
“Здравеопазване и социална политика"

4 "Здравна инфраструктура"   

4.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
нормативните изисквания за лечебно заведение 

консултативен център-І-Добрич”ЕООД" 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика"

4.2 "Внедряване на мерки по енергийна ефективност и доставка на апаратура в Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика"

  

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

              

Отговорно звено / организация / 
структура 

година година 2017 

шестмес. шестмесечие 1 

месец 1 2 3 4 5 6 

              

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура"               

ина град Добрич отдел “Образование 
и култура" 

              

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура" 

              

град Добрич отдел “Образование 
и култура" 

              

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура" 

              

              

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура"               

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура"               

НЧ "Йордан Йовков"               

Регионалната библиотека "Дора Габе" 
              

Художествена галерия 
              

              

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

              

              

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

              

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика"               

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                    

година 2018 

шестмесечие 2 шестмесечие 1 шестмесечие 2 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                     

година 2019 година 2020 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 шестмесечие 1  

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

да се счита, че този 
286/555 

             

шестмесечие 2 

6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВII-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" 

Проект ЗВII-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" 

Проект ЗВII-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" 

Проект ЗВII-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" 

Проект ЗВII-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" 

Проект ЗВII-5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" 

Проект ЗВII-5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" 

Проект ЗВII-5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" 

Проект ЗВII-5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" 

Проект ЗВII-5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" 

Проект ЗВII-5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди"
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка" 
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди"
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т.

Проект ЗВII-5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка"
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - об

Проект ЗВII-5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка"
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса"
Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г." 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси"
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Проект ЗВII-5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка"
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка" 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка" 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г."
Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. - общо, в т. ч.:

Проект ЗВII-5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар 
Петър"" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВII-5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" 

Проект ЗВII-5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" 

Проект ЗВII-5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" 
ч.: 

Проект ЗВII-5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.18 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.19 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.20 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.21 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.22 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.23 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.24 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка"  

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.25 "Озеленяване на вътрешноквартално пространство  изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.26 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.27 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

общо, в т. ч.: 

Община 
„Инфраструктура и околна среда"

5.28 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.29 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса" 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.30 "Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

общо, в т. ч.: 

Община г
„Инфраструктура и околна среда"

5.31 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси" 

Добрич. - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.32 "Реконструкция на комбинирана детска площадка" 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.33 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

общо, в т. ч.: 

Община град Д
„Инфраструктура и околна среда"

5.34 "Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г." 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.35 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

общо, в т. ч.: 

Община град Доб
„Инфраструктура и околна среда"

5.36 "Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г." 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.37 "Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.38 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.39 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.40 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий" - общо, в т. Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5.41 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Комплексен проект ЗВII-6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и 
зелената ивица по бул. "25-ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"

Проект ЗВII-6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 
бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" 

Комплексен проект ЗВII-7 "Реконструкция на зала "Добротица"

Проект ЗВII-7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" 

Комплексен проект ЗВII-8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по 
плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите"

Проект ЗВII-8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. 
"Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" 

Комплексен проект ЗВII-9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на 
градската стоматология за нуждите на Исторически музей 

Проект ЗВII-9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 
стоматология за нуждите на Исторически музей 

 

13.2.6. Управление и контрол

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

плана” на настоящия план. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

6 "Реконструкция на третата част на градския парк "Св. Георги" и 
ти септември" зад паметника на "Хан Аспарух"   

6.1 "Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 
бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфрас

7 "Реконструкция на зала "Добротица"   

7.1 "Реконструкция на зала "Добротица"" - общо, в т. ч.: Общинско предприятие „Спортни имоти"

8 "Изграждане на Покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по 
плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите"   

8.1 "Изграждане на Покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. 
"Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите" - общо, в т. ч.: 

Община гра
“Общинска собственост”

9 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на 
градската стоматология за нуждите на Исторически музей - Добрич"   

9.1 "Реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 
стоматология за нуждите на Исторически музей - Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел “Образование 
и култура" / дирекция “Общинска 

собственост” / Исторически музей Добрич

Управление и контрол 

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

              

Общинско предприятие „Спортни имоти"               

              

Община град Добрич дирекция 
“Общинска собственост”               

              

Община град Добрич отдел “Образование 
тура" / дирекция “Общинска 

собственост” / Исторически музей Добрич               

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „Описание на звено и организация за прилагане на плана

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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на реализацията/прилагането на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

13.3. Програма за реализация на ИПГВР 

концентрация на икономическа активност

13.3.1. Анотация на програмата

Предмет на програмата 

Предмет на програмата за реализация е създаването на зона за икономическа активност в 

Индустриална производствена зона „Север“

икономическо развитие (И) в разработения ИПГВР. Тя обхваща площ от 352,57 ха, в които се включват 

множество обекти на структуроопределящи отрасли за града. През територията преминава главната 

транспорта ос на града - „север

Околовръстния път на гр. Добрич

с центъра, така и с извънградската зона на влияние.

Цели на ИПГВР за тази зона 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е съ

културни функции, чрез изграждане на информационно

рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и обогатяване функциите на 

Военното гробище-музей. В подкрепа на тази цел се акцентира още на осмислянето бъдещето на 

сградите на професионалните гимназии, чрез активно въвличане на гражданите в процесите на 

планиране и вземане на управленски решения.

Обобщаване на интервенциите в комплексни проекти

За постигането на специфичните цели са представени пет комплексни проекта, групирани по 

функционален признак. Първият включва регенерация на Военното гробище 

му в съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните п

етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество. Вторият 

комплексен проект обхваща рехабилитацията и благоустрояването на съществуващата транспортна 

инфраструктура, включително подлезите за пешеходци. Тр

на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство, на принципа на ПЧП. 

Четвъртият комплексен проект се фокусира върху повишаване нивото на пожарната безопасност в 

града, чрез ремонт и оборудван

Последният комплексен проект е за набиране на идеи и въвличане на гражданското общество относно 

бъдещето на сградите на част на професионалните гимназии в икономическата зона.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

• Изграден информационно

• Обогатяване на Военното гробище

• Привличане на повече туристи към Военното гробище

• Организиран конкурс за идеи за сградите на ПГ по архитектура и строителство и ПГ по 

транспорт, обслужване и лека промишленост;

• Генерирани идейни проекти за бъдещето на професионалните гимназии;

• Ремонтирана и обзаведена сграда на пожарната;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Програма за реализация на ИПГВР Добрич в Зона за 

концентрация на икономическа активност 

Анотация на програмата 

Предмет на програмата за реализация е създаването на зона за икономическа активност в 

лна производствена зона „Север“, гр. Добрич, определена като зона 

в разработения ИПГВР. Тя обхваща площ от 352,57 ха, в които се включват 

множество обекти на структуроопределящи отрасли за града. През територията преминава главната 

„север-юг“, а в непосредствена близост до нея е северната дъга на 

Околовръстния път на гр. Добрич и жп линията. Това обезпечава зоната с бързи и удобни връзки, както 

с центъра, така и с извънградската зона на влияние. 

Специфичната цел на ИПГВР за тази зона е създаване на атрактивна икономическа зона, обогатена с 

културни функции, чрез изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес и обучение, 

рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и обогатяване функциите на 

узей. В подкрепа на тази цел се акцентира още на осмислянето бъдещето на 

сградите на професионалните гимназии, чрез активно въвличане на гражданите в процесите на 

планиране и вземане на управленски решения. 

на интервенциите в комплексни проекти 

За постигането на специфичните цели са представени пет комплексни проекта, групирани по 

функционален признак. Първият включва регенерация на Военното гробище 

му в съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните п

етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество. Вторият 

комплексен проект обхваща рехабилитацията и благоустрояването на съществуващата транспортна 

инфраструктура, включително подлезите за пешеходци. Третият комплексен проект е за изграждане 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство, на принципа на ПЧП. 

Четвъртият комплексен проект се фокусира върху повишаване нивото на пожарната безопасност в 

града, чрез ремонт и оборудване на сградата на пожарната и закупуване на подвижен състав. 

Последният комплексен проект е за набиране на идеи и въвличане на гражданското общество относно 

бъдещето на сградите на част на професионалните гимназии в икономическата зона.

от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

Изграден информационно-обслужващ център; 

Обогатяване на Военното гробище-музей с функции; 

Привличане на повече туристи към Военното гробище-музей; 

Организиран конкурс за идеи за сградите на ПГ по архитектура и строителство и ПГ по 

транспорт, обслужване и лека промишленост; 

Генерирани идейни проекти за бъдещето на професионалните гимназии;

Ремонтирана и обзаведена сграда на пожарната; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

289/555 

в Зона за въздействие с 

Предмет на програмата за реализация е създаването на зона за икономическа активност в 

, гр. Добрич, определена като зона с потенциал за 

в разработения ИПГВР. Тя обхваща площ от 352,57 ха, в които се включват 

множество обекти на структуроопределящи отрасли за града. През територията преминава главната 

лизост до нея е северната дъга на 

. Това обезпечава зоната с бързи и удобни връзки, както 

здаване на атрактивна икономическа зона, обогатена с 

обслужващ център за бизнес и обучение, 

рехабилитация и реконструкция на съществуващите пътни връзки, както и обогатяване функциите на 

узей. В подкрепа на тази цел се акцентира още на осмислянето бъдещето на 

сградите на професионалните гимназии, чрез активно въвличане на гражданите в процесите на 

За постигането на специфичните цели са представени пет комплексни проекта, групирани по 

функционален признак. Първият включва регенерация на Военното гробище – музей и превръщането 

му в съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, 

етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество. Вторият 

комплексен проект обхваща рехабилитацията и благоустрояването на съществуващата транспортна 

етият комплексен проект е за изграждане 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство, на принципа на ПЧП. 

Четвъртият комплексен проект се фокусира върху повишаване нивото на пожарната безопасност в 

е на сградата на пожарната и закупуване на подвижен състав. 

Последният комплексен проект е за набиране на идеи и въвличане на гражданското общество относно 

бъдещето на сградите на част на професионалните гимназии в икономическата зона. 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва: 

Организиран конкурс за идеи за сградите на ПГ по архитектура и строителство и ПГ по 

Генерирани идейни проекти за бъдещето на професионалните гимназии; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Закупени 2 нови коли за пожарна безопасност;

• Реконструирани улици;

• Рехабилитирани 2 подлеза;

• Поставяне на около 70 бр. нови пътни знаци.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ви коли за пожарна безопасност; 

Реконструирани улици; 

Рехабилитирани 2 подлеза; 

Поставяне на около 70 бр. нови пътни знаци. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.3.2. Индикативен списък на програмата

Проекти по видове зони за въздействие 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество"

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество." 

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
реставрационните и строително-ремонтните дейности"

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително
на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 
възможностите за нейната социализация: Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел 
Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни 
помещения; Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с имената 
на всички погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на 
съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите културни ценности, 
изработване на нов втори експозиционен пояс и на експозиционни модули/: Експониране на военна 
техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, 
образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане н
система за отопление и вентилация на съществуващите зали"

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, 
алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване"

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните 
гробища от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на 
добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи и 
създаване на мрежа за партньорство" 

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания"

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Индикативен списък на програмата 

1 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" - общо, в т. ч.:   

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 

ведания и култури в полза на изграждането на гражданското общество"   

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на 
налото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 

полза на изграждането на гражданското общество." - общо, в т. ч.: ПТГС Румъния 

1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно-
ремонтните дейности"   

1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни дейности 
на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 

йната социализация: Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел 
Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни 
помещения; Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с имената 

ПТГС Румъния 

създаване на лапидариум и осъвременяване на 
съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите културни ценности, 

пояс и на експозиционни модули/: Експониране на военна 
техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми" ПТГС Румъния 

1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, 
образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова 
система за отопление и вентилация на съществуващите зали" ПТГС Румъния 

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, 
алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване" ПТГС Румъния 

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните 

световна война под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на 
добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи и 

ПТГС Румъния 

1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания" ПТГС Румъния 

  

"Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на Инвестиционен приори
на Приоритетна ос 1 на ОПРР
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ПТГС Румъния - България няма 

  

ПТГС Румъния - България   

ПТГС Румъния - България   

ПТГС Румъния - България   

ПТГС Румъния - България   

ПТГС Румъния - България   

ПТГС Румъния - България   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени и съгласувани  работни 
проекти и КСС-та за 
„Рехабилитация и реконструкция 
на улици (в това число улично 
осветление), велоалеи, тротоари, 
пешеходни зони, подобряване на 
физическата среда на 
междублокови пространства, 
прилежащо озеленяване, 
изграждане на места за 
епизодичен спорт и отдих в 
зоните за въздействие.   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   
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2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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  10354,5 5924,9 1215,5

  420,0   340,0

30 
открита процедура 
по ЗОП 420,0   340,0

9   20,0     

12   200,0   170,0

6   40,0   

6   15,0   

6   90,0   

6   45,0   

6   10,0   

  6462,5 5493,1   

24 
открита процедура 
по ЗОП 2810,0 2388,5   

17   2300,0 1955,0   

7   510,0 433,5   

24 
открита процедура 
по ЗОП 627,5 533,4   

18   535,0 454,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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1215,5 420,0 467,0 840,0     1467,0     

340,0 20,0   40,0           

340,0 20,0 20,0 40,0           

  20,0             

170,0 10,0   20,0           

34,0 2,0   4,0           

12,8 0,8   1,5           

76,5 4,5   9,0           

38,3 2,3   4,5           

8,5 0,5   1,0           

323,1   646,2           

140,5   281,0           

115,0   230,0           

25,5   51,0           

31,4   62,8           

26,8   53,5           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
„Битова техника”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленя
и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
поставяне на около 70 табели" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за 
икономическо развитие" 

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с 
потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "проектиране на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
енергийна ефективности надзор в строителството"

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
подвижен състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съ
по части" 

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда"

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк"

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната 
култура на децата от първи до единадесети клас "

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия 
към пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари"

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
възраст" 

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни"

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 
Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, 
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"   

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: ОПИК 

3.1.1 "проектиране на информационно-обслужващ център"   

3.1.2 "изграждане на информационно-обслужващ център с внедряване на мерки за 
енергийна ефективности надзор в строителството"   

3.1.3 "обзавеждане на информационно-обслужващ център"   

3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство"   

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
  

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата"   

паспортизация на сградата" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

"Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"   

4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда" 
Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР

4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк"   

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната 
култура на децата от първи до единадесети клас "   

4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия 
към пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари"   

4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16-годишна 
  

4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни"   

5 Здравна инфраструктура   

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 

п
о

д
п

о
м

аг
ан

и
те

 
о

п
е

р
ац

и
и

 н
а 

съ
о

тв
е

тн
а 

О
П

, а
ко

 е
 

п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 (

ко
д

 н
а 

о
п

е
р

ац
и

я)
 

П
р

о
е

кт
н

а 
го

то
вн

о
ст

 
(в

и
д

 н
а 

п
р

о
е

кт
а)

 

С
р

о
к 

н
а 

п
р

о
е

кт
а 

(к
ал

е
н

д
ар

ен
 п

е
р

и
о

д
 

в 
м

е
се

ц
и

),
 в

кл
ю

чв
ащ

 

2 3 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 2 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   
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Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

  

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

  

Инвестиционен приоритет 1 
на Приоритетна ос 1 на ОПРР   

  

  

  

  

  

    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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6   92,5 78,6   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1698,4 1443,6   

18   1485,0 1262,3   

6   213,4 181,4   

24 
открита процедура 
по ЗОП 1283,6 1091,1   

18   1106,1 940,2   

6   177,5 150,9   

12 
открита процедура 
по ЗОП 43,0 36,6   

9   15,0 12,8   

6   28,0 23,8   

  1467,0     

30 
открита процедура 
по ЗОП 1467,0     

6   19,0     

18   1236,0     

6   200,0     

6   12,0     

  975,0 431,8   

24 
открита процедура 
по ЗОП 975,0 431,8   

6   12,0     

6   5,0 4,3   
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6   8,0 6,8   
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3   75,0     
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  1030,0   875,5

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 

ср
е

д
ст

ва
 о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 

съ
ф

и
н

ан
си

р
ан

е 

И
зц

ял
о

 

со
б

ст
ве

н
и

 
ср

е
д

ст
ва

 

Р
е

п
уб

л
и

ка
н

ск
и

 б
ю

д
ж

е
т 

л
н

и
 

п
р

о
гр

ам
и

 
Д

р
уг

и
 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 
д

о
н

о
р

и
 

Д
ар

ен
и

я 

7 8 9 10 11 12 13 14 15

4,6   9,3           

84,9   169,8           

74,3   148,5           

10,7   21,3           

64,2   128,4           

55,3   110,6           

8,9   17,8           

2,2   4,3           

0,8   1,5           

1,4   2,8           

          1467,0     

          1467,0     

          19,0     

          1236,0     

          200,0     

          12,0     

25,4 467,0 50,8           
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  12,0             
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  45,0             
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875,5 51,5   103,0           
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, 
един от които ехокардиограф" 

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него"

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация"

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи"

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в 
съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените предписания на контролните органи"

13.3.3. Оперативен план 

Дейности 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в
гражданското общество" 

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
ремонтните дейности" 

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително
условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и р
реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на 
входни помещения; Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Израбо
погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
/консервация и реставрация на движимите културни ценности, израб
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
консервация и реставрация на експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програ

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, образователни програми и 
аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на 
зали" 

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване"

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции и 
НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военн
“Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи 
и създаване на мрежа за партньорство" 

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания"

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
нормативните изисквания за лечебно заведение и 

консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.1 " Закупуване на нов графично-скопичен апарат" Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати " Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, 
Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него" Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация" Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи" Приоритетна ос 3 на ОПРР

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в 
съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените предписания на контролните органи" Приоритетна ос 3 на О

 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" - общо, в т. ч.: 

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." 

1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно-реставрационните и строително

1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на 
условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: Консервация и 
реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на 
входни помещения; Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с имената на всички 

създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
/консервация и реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
консервация и реставрация на експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, образователни програми и 
аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на съществуващите 

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване" 

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции и 
НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под мотото 
“Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи 

1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания" 

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - общо, в т. ч.:

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

О
тн

о
ш

ен
и

е
 к

ъ
м

 

п
о

д
п

о
м

аг
ан

и
те

 
о

п
е

р
ац

и
и

 н
а 

съ
о

тв
е

тн
а 

О
П

, а
ко

 е
 

п
р

и
л

о
ж

и
м

о
 (

ко
д

 н
а 

о
п

е
р

ац
и

я)
 

П
р

о
е

кт
н

а 
го

то
вн

о
ст

 
(в

и
д

 н
а 

п
р

о
е

кт
а)

 

С
р

о
к 

н
а 

п
р

о
е

кт
а 

(к
ал

е
н

д
ар

ен
 п

е
р

и
о

д
 

в 
м

е
се

ц
и

),
 в

кл
ю

чв
ащ

 

2 3 

Приоритетна ос 3 на ОПРР няма 

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Приоритетна ос 3 на ОПРР   

Отговорник 
Стойност в 
лв. 

  10 354 460

музей в съвременен форум за познание на миналото и 
полза на изграждането на 

  420 000

музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." - 

Исторически музей Добрич / 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 420 000

реставрационните и строително-

 
20 000

ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на 
азширяване на възможностите за нейната социализация: Консервация и 

реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на 
тка на каменни стели с имената на всички 

 
200 000

създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
отване на нов втори експозиционен пояс и на 

експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
ми" 

 
40 000

1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, образователни програми и 
нова система за отопление и вентилация на съществуващите 

 
15 000

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 

 
90 0

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции и 
ите гробища от времето на Първата световна война под мотото 

“Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи 

 
45 000

 
10 000

  6 462 460

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 2 810 000

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

2 300 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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4 5 6   7

24 
открита процедура 
по ЗОП 1030,0   875,5

9   300,0   255,0

9   35,0   

9   200,0   170,0

15   35,0   

15   300,0   255,0

15   40,0   

15   120,0   102,0

Стойност в   Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

10 354 460                                 

420 000                                 

420 000 30                               

20 000 9                               

200 000 12                               

40 000 6                               

15 000 6                               

90 000 6                               

45 000 6                               

10 000 6                               

6 462 460                                 

2 810 000 24                               

2 300 000 17                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

в това число 

ср
е

д
ст

ва
 о

т 
С

Ф
, К

Ф
 

С
о

б
ст

ве
н

и
 

ср
е

д
ст

ва
 з

а 

съ
ф

и
н

ан
си

р
ан

е 

И
зц

ял
о

 

со
б

ст
ве

н
и

 
ср

е
д

ст
ва

 

Р
е

п
уб

л
и

ка
н

ск
и

 б
ю

д
ж

е
т 

л
н

и
 

п
р

о
гр

ам
и

 
Д

р
уг

и
 

и
н

ве
ст

и
ц

и
о

н
н

и
 

ф
о

н
д

о
ве

 

Ч
ас

тн
и

 
и

н
ве

ст
и

то
р

и
 

Д
р

уг
и

 
д

о
н

о
р

и
 

Д
ар

ен
и

я 

7 8 9 10 11 12 13 14 15

875,5 51,5   103,0           

255,0 15,0   30,0           

29,8 1,8   3,5           

170,0 10,0   20,0           

29,8 1,8   3,5           

255,0 15,0   30,0           

34,0 2,0   4,0           

102,0 6,0   12,0           

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
293/555 
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15 16 

При съответствие с 
одобрени 
Национална здравна 
стратегия до 2020 г., 
план за действие и 
Национална 
здравна стратегия до 
2020г., план за действие 
и Генералния план за 
болничната 
помощ 

  

  

  

  

  

  

  

Месечен график за 2016 година 

VII VIII IX X XI XII 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
ч.: 

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие"

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономическо 
развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
принципа на ПЧП" 

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "организиране и проектиране на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
надзор в строителството" 

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части"

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда"

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк"

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от първи до 
единадесети клас " 

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към пожарната Младежки 
по защита от бедствия, катастрофи и пожари" 

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни"

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично
консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 
ехокардиограф" 

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него"

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация"

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи"

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 
норми и изисквания и направените предписания на контролн

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова техника”" 

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 табели" 

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие"

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономическо 

3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на 

3.1.1 "организиране и проектиране на информационно-обслужващ център" 

3.1.2 "изграждане на информационно-обслужващ център с внедряване на мерки за енергийна ефективности 

3.1.3 "обзавеждане на информационно-обслужващ център" 

3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство" 

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - общо, в т. ч.:

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата" 

4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата" 

4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части"

4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда" 

4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата" 

4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда" 

4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк" 

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от първи до 

4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към пожарната Младежки 

4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16-годишна възраст" 

4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни" 

5 Здравна инфраструктура 

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично

5.1.1 " Закупуване на нов графично-скопичен апарат" 

5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати " 

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 

5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него" 

5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация" 

5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи" 

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 
норми и изисквания и направените предписания на контролните органи" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

510 000

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 627 500

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

535 000

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

92 500

ти септември” към „Битова техника”" - общо, в т. 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 698 360

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

1 485 000

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

213 360

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 283 600

2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

1 106 100

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

177 500

поставяне на около 70 табели" - 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 43 000

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие" 
 

15 000

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономическо 

 
28 000

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 
  1 467 000

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на Община град Добрич дирекция 
“Общинска собственост” 1 467 000

 
19 000

обслужващ център с внедряване на мерки за енергийна ефективности 

 
1 236 000

 
200 000

 
12 000

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"   975 000

общо, в т. ч.: 

Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич 975 000

 
12 000

 
5 000

4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части" 
 

8 000

 
7 000

 
480 000

 
45 000

 
8 000

 
150 000

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от първи до 

 
35 000

4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към пожарната Младежки 

 
75 000

 
 

75 000

 
75 000

  1 030 000

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично-

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 1 030 000

 
300 000

 
35 000

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 

 
200 000

 
35 000

 
300 000

 
40 000

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 

 
120 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

510 000 7                               

627 500 24                               

535 000 18                               

92 500 6                               

1 698 360 24                               

1 485 000 18                               

213 360 6                               

283 600 24                               

1 106 100 18                               

177 500 6                               

43 000 12                               

15 000 9                               

28 000 6                               

000                                 

1 467 000 30                               

19 000 6                               

1 236 000 18                               

200 000 6                               

12 000 6                               

975 000                                 

975 000 24                               

12 000 6                               

5 000 6                               

8 000 6                               

7 000 6                               

480 000 12                               

45 000 6                               

8 000 6                               

150 000 3                               

35 000 3                               

75 000 3                               

75 000 3                               

75 000 3                               

1 030 000                                 

1 030 000 24                               

300 000 9                               

35 000 9                               

200 000 9                               

35 000 15                               

300 000 15                               

40 000 15                               

120 000 15                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
294/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните 
поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изг
на гражданското общество" 

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобр
консервационно-реставрационните и строително

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително
ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й 
съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 
Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил
направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни помещения; 
Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с 
имената на всички погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и 
осъвременяване на съществуваща експозиция /консервация и реставрация на 
движимите културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; 
Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в 
помещение за лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни 
презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на 
съществуващите зали" 

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на 
ограда, алеи, алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и 
озеленяване" 

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла 
маса на представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с 
опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под мотото 
“Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за 
реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на мрежа за 
партньорство" 

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания"

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 
бирена фабрика”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
септември” към „Битова техника”" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Отговорник 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" - общо, в т. ч.:   

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в 
съвременен форум за познание на миналото и общуване между различните 
поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането 

  

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." - 

Исторически музей 
Добрич / Община град 

Добрич отдел 
“Образование и култура"

1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за 
реставрационните и строително-ремонтните дейности" 

 не на консервация и реставрация и на строително-
ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й 
съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 
Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително 
направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни помещения; 
Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с 

 създаване на лапидариум и 
осъвременяване на съществуваща експозиция /консервация и реставрация на 
движимите културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; 
Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми" 

 йство на прилежаща към експозицията зала в 
помещение за лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни 
презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на 

 рояване на гробищния парк, включително ремонт на 
ограда, алеи, алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и 

 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла 
маса на представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с 
опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под мотото 

рактики, генериране на идеи за 
реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на мрежа за 

 ане на образователна и рекламна кампания" 
   

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

изация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

ия и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

а проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

ия и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 

ализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

ия и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

а проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 рояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 системата от указателни табели в Индустриална зона Община град Добрич 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Стойност в 
лв. 

  Месечен график за 2017 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X 

10 354 460                       

420 000                       

ески музей 
Добрич / Община град 

“Образование и култура" 420 000 30                     

20 000 9                     

200 000 12                     

40 000 6                     

15 000 6                     

90 000 6                     

45 000 6                     

10 000 6                     

6 462 460                       

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

2 810 000 24                     

2 300 000 17                     

510 000 7                     

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

627 500 24                     

535 000 18                     

92 500 6                     

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

1 698 360 24                     

1 485 000 18                     

213 360 6                     

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

1 283 600 24                     

1 106 100 18                     

177 500 6                     

Община град Добрич 43 000 12                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

Месечен график за 2017 година Месечен график за 2018 година Месечен график за 2019 година
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Месечен график за 2019 година Месечен график за 2020 година
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

„Север“ - поставяне на около 70 табели" - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал 
за икономическо развитие" 

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа 
в Зона с потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 
ч.: 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "организиране и проектиране на ин
център" 

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
на мерки за енергийна ефективности надзор в строителството"

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 
закупуване на подвижен състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
подвижен състав" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 
пожарната и съгласуване по части" 

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата 
сграда" 

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния 
парк" 

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас "

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и 
пожари" 

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
до 16-годишна възраст" 

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за 
възрастни" 

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на 
мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно
за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично
център-ІI-Добрич”ЕООД" 

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни 
възможности, един от които ехокардиограф" 

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него"

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация"

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с 
енергоспестяващи" 

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни 
помещения в съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените 
предписания на контролните органи" 
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общо, в т. ч.: отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал 

 е на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа 

 граждане на информационно-обслужващ център за 
бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"   

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, 
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. 

Община град Добрич 
дирекция “Общинска 

собственост” 

3.1.1 "организиране и проектиране на информационно-обслужващ 

 не на информационно-обслужващ център с внедряване 
на мерки за енергийна ефективности надзор в строителството" 

 ане на информационно-обслужващ център" 
 рояване и озеленяване на околното пространство" 
 монт на сградата на пожарната, оборудване и 
  

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата" 
 е на техническа паспортизация на сградата" 
 ионен проект за рехабилитация на сградата на 

 а внедряване на енергийна ефективност за цялата 

 

 ане на ремонтираните етажи от сградата" 
 ане на достъпна среда" 
 не на нови автомобили за нуждите на автомобилния 

 не на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас " 

 ане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и 

 ане на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  

 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за 

 авна инфраструктура   

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на 
мерки по енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания 
за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично-консултативен 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика"

о-скопичен апарат" 
 зация на съществуващи апарати " 
 не на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни 

 не на нов горивен котел и газова горелка към него" 
 на вътрешната отоплителна инсталация" 
 на съществуващите осветителни тела с 

 на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни 
помещения в съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

отдел „Инфраструктура и 

15 000 9                     

28 000 6                     

1 467 000                       

Община град Добрич 
дирекция “Общинска 

1 467 000 30                     

19 000 6                     

1 236 000 18                     

200 000 6                     

12 000 6                     

975 000                       

Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич 975 000 24                     

12 000 6                     

5 000 6                     

8 000 6                     

7 000 6                     

480 000 12                     

45 000 6                     

8 000 6                     

150 000 3                     

35 000 3                     

75 000 3                     

75 000 3                     

75 000 3                     

1 030 000                       

бщина град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 
1 030 000 24                     

300 000 9                     

35 000 9                     

200 000 9                     

35 000 15                     

300 000 15                     

40 000 15                     

120 000 15                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.3.4. Бюджет 

Дейности 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 
гражданското общество" 

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на и
общество." - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
ремонтните дейности" 

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително
на условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 
Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация 
и реставрация на входни помещения; Консервация
имената на всички погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
/консервация и реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов втори експозиционен
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
консервация и реставрация на експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, обр
и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на 
съществуващите зали" 

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване"

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции 
и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под 
мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и 
инициативи и създаване на мрежа за партньорство"

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна 

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавежд

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие"

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономи
развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
на принципа на ПЧП" 

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
на ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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икономическо развитие" - общо, в т. ч.: 

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и 
ане между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване 
между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското 

1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно-реставрационните и строително

1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване 
дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация 
и реставрация на входни помещения; Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с 

създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
/консервация и реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 
експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
консервация и реставрация на експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, образователни програми 
и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на 

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 
еждане, вертикална планировка и озеленяване" 

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции 
Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под 

мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и 
ртньорство" 

1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания" 

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - общо, в т. ч.:

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавежд

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова техника”" 

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

(улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 табели" 

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие"

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономи

3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Разпоредител на средствата 
Стойност в 
лв. 

  10 354 460 

музей в съвременен форум за познание на миналото и 
ане между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

  420 000 

музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване 
зграждането на гражданското 

Исторически музей Добрич / 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 420 000 

реставрационните и строително-

 
20 000 

ремонтни дейности на НКЦ с цел създаване 
дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително направа на дренажна система/; Консервация 
и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с 

 
200 000 

създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща експозиция 
пояс и на 

експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; Осъвременяване на експозиция /включително 
консервация и реставрация на експонати и на военна техника/; Оборудване на зала за образователни програми" 

 
40 000 

азователни програми 

 
15 000 

1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно осветление, парково 

 
90 000 

1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на представители на институции 
Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища от времето на Първата световна война под 

мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и 

 
45 000 

 
10 000 

  6 462 460 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 2 810 000 

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

2 300 000 

2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

510 000 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 627 500 

2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
535 000 

2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

92 500 

ти септември” към „Битова техника”" - общо, в 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 698 360 

2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 485 000 

2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

213 360 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 283 600 

(улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 106 100 

2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

177 500 

поставяне на около 70 табели" - 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 43 000 

2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо развитие" 
 

15 000 

2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за икономическо 

 
28 000 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  
  1 467 000 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа 
Община град Добрич 
дирекция “Общинска 

собственост” 1 467 000 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

  
Годишни 
разчети 

III VI VII X 2014 г. III VI 

              

              

    5 000 5 000 10 000 10 000 50 000

    5 000 5 000 10 000 10 000   

        
 

  50 000

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

              

        
 

460 000 460 000

        
 

460 000 460 000

        
 

    

  76 429 76 429 76 429 229 286 76 429 76 429

  76 429 76 429 76 429 229 286 76 429 76 429

        
 

    

  212 143 212 143 212 143 636 429 212 143 212 143

  212 143 212 143 212 143 636 429 212 143 212 143

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

              

        
 

    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

  
Годишни 
разчети   

VII X 2015 г. III VI VII 

            

            

50 000 50 000 75 000 185 000 125 000 45 000 25 000

    10 000       

50 000 50 000 50 000 150 000 50 000     

  20 000 20 000 20 000     

  5 000 5 000 10 000     

    
 

45 000 45 000   

    
 

    20 000

    
 

    5 000

            

460 000 460 000 460 000 1 840 000 630 000 170 000 170 000

460 000 460 000 460 000 1 840 000 460 000     

    
 

170 000 170 000 170 000

76 429 76 429 122 679 351 964 46 250     

76 429 76 429 76 429 305 714       

  46 250 46 250 46 250     

212 143 212 143 318 823 955 251 106 680     

212 143 212 143 212 143 848 571       

  106 680 106 680 106 680     

  184 350 184 350 184 350 184 350 184 350

  184 350 184 350 184 350 184 350 184 350

    
 

      

      5 000 5 000 19 000

    
 

5 000 5 000 5 000

    
 

    14 000

            

9 500 9 500 19 000 206 000 206 000 206 000

 

да се счита, че този 
297/555 

Годишни 
разчети 

X 2016 г. 

    

    

25 000 30 000 225 000 

  
 

  50 000 

  20 000 

  10 000 

  90 000 

20 000 25 000 45 000 

5 000 5 000 10 000 

    

170 000   970 000 

  460 000 

170 000   510 000 

  46 250 

  
   46 250 

  106 680 

  
   106 680 

184 350 184 350 737 400 

184 350 184 350 737 400 

  
 

19 000 14 000 43 000 

000   15 000 

14 000 14 000 28 000 

    

206 000 206 000 824 000 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "проектиране на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
надзор в строителството" 

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части"

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда"

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк"

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от 
първи до единадесети клас " 

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и 
Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари"

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни"

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарт
консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 
ехокардиограф" 

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него"

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация"

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи"

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 
норми и изисквания и направените предписания на контролните органи"

 

Дейности 

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество"

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на 
изграждането на гражданското общество." - общо, в т. ч.:

Дейност ЗВIII-1.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
реставрационните и строително-ремонтните дейности"

Дейност ЗВIII-1.1.2 "Извършване на консервация и реставрация и на строително
НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 
възможностите за нейната социализация: Консервация и реставрация на параклис “Св. Архан
/включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни помещения; 
Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с имената на всички 
погребани в обекта;" 

Дейност ЗВIII-1.1.3 "Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща 
експозиция /консервация и реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов втори 
експозиционен пояс и на експозиционни модули/: Експониране на военна техник
Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на експонати и на военна 
техника/; Оборудване на зала за образователни програми"

Дейност ЗВIII-1.1.4 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, 
образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова система за 
отопление и вентилация на съществуващите зали"

Дейност ЗВIII-1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно 
осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

3.1.1 "проектиране на информационно-обслужващ център" 

3.1.2 "изграждане на информационно-обслужващ център с внедряване на мерки за енергийна ефективности 

3.1.3 "обзавеждане на информационно-обслужващ център" 

3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство" 

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - общо, в т. ч.:

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата" 

4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата" 

4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части"

4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда" 

4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата" 

4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда" 

4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк" 

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от 

4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към пожарната 
Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари" 

4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16-годишна възраст" 

4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни" 

5 Здравна инфраструктура 

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично

5.1.1 " Закупуване на нов графично-скопичен апарат" 

5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати " 

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 

5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него" 

5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация" 

5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи" 

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 
изисквания и направените предписания на контролните органи" 

Разпоредител на средствата

Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие" - общо, в т. ч.:   

на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание 
на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество"   

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото 
, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на 

общо, в т. ч.: 

Исторически музей Добрич / 

.1.1 "Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно-
ремонтните дейности" 

 "Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни дейности на 
НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и опазване и разширяване на 
възможностите за нейната социализация: Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” 
/включително направа на дренажна система/; Консервация и реставрация на входни помещения; 
Консервация и реставрация на бетонни кръстове; Изработка на каменни стели с имената на всички 

 създаване на лапидариум и осъвременяване на съществуваща 
експозиция /консервация и реставрация на движимите културни ценности, изработване на нов втори 
експозиционен пояс и на експозиционни модули/: Експониране на военна техника в лапидариум; 
Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на експонати и на военна 
техника/; Оборудване на зала за образователни програми" 

 "Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за лекции, 
образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. Изграждане на нова система за 
отопление и вентилация на съществуващите зали" 

 1.1.5 "Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, алейно 
осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване" 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
19 000 

обслужващ център с внедряване на мерки за енергийна ефективности 

 
1 236 000 

 
200 000 

 
12 000 

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"   975 000 

общо, в т. ч.: 

Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич 975 000 

 
12 000 

 
5 000 

4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по части" 
 

8 000 

 
7 000 

 
480 000 

 
45 000 

 
8 000 

 
150 000 

4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура на децата от 

 
35 000 

теория на съществуващия към пожарната 

 
75 000 

 
 

75 000 

 
75 000 

  1 030 000 

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
и за Диагностично-

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 1 030 000 

 
300 000 

 
35 000 

5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от които 

 
200 000 

 
35 000 

 
300 000 

 
40 000 

5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в съответствие с хигиенните 

 
120 000 

Разпоредител на средствата 
Стойност в 
лв. 

III VI 

 10 354 460     

 420 000     

Исторически музей Добрич / 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 420 000     

 
20 000     

 
200 000     

 
40 000     

 
15 000     

 
90 000     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

              

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

              

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

        
 

    

  
Годишни 
разчети   

VII X 2017 г. III VI VII X

              

              

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

9 500 9 500 19 000       

    
 

206 000 206 000 206 000

    
 

      

    
 

      

            

    
 

16 000 16 000 120 000

    
 

6 000 6 000   

    
 

2 500 2 500   

    
 

4 000 4 000   

    
 

3 500 3 500   

    
 

    120 000

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

Годишни 
разчети   

Годишни 
разчети 

X 2018 г. III VI VII X 2019 г. III 

              

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 

да се счита, че този 
298/555 

  
 

206 000 206 000 824 000 

  
   
     

120 000 120 000 272 000 

  12 000 

  5 000 

  8 000 

  7 000 

120 000 120 000 240 000 

  
   
   
 

  
 

  
   
   
     

  
   
   
 

  
   
   
   
 

  
 

  
Годишни 
разчети 

VI VII X 2020 г. 

        

        

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВIII-1.1.6 "Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища 
от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри 
генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на мрежа за 
партньорство" 

Дейност ЗВIII-1.1.7 "Реализиране на образователна и рекламна кампания"

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
техника”" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.3.1 "реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Дейност ЗВIII-2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тро
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIII-2.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
около 70 табели" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIII-2.5.1 "Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо 
развитие" 

Дейност ЗВIII-2.5.2 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за 
икономическо развитие" 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
и партньорство  на принципа на ПЧП" 

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 

Дейност ЗВIII-3.1.1 "проектиране на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.2 "изграждане на информационно
енергийна ефективности надзор в строителството"

Дейност ЗВIII-3.1.3 "обзавеждане на информационно

Дейност ЗВIII-3.1.4 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство"

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен 
състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 
т. ч.: 

Дейност ЗВIII-4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност 

Дейност ЗВIII-4.1.2 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.3 "Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по 
части" 

Дейност ЗВIII-4.1.4 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда"

Дейност ЗВIII-4.1.5 "Извършване на СМР" 

Дейност ЗВIII-4.1.6 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата"

Дейност ЗВIII-4.1.7 "Осигуряване на достъпна среда"

Дейност ЗВIII-4.1.8 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

"Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на военните гробища 
от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, 
генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи и създаване на мрежа за 

 "Реализиране на образователна и рекламна кампания" 
   

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - общо, 

2.1.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

еконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

я на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

еконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова 

"реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

 2.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

азвитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на 

ация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо 

 "Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал за 

 3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация 
  

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

3.1.1 "проектиране на информационно-обслужващ център" 
 

"изграждане на информационно-обслужващ център с внедряване на мерки за 
енергийна ефективности надзор в строителството" 

 "обзавеждане на информационно-обслужващ център" 
 "благоустрояване и озеленяване на околното пространство" 
 4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен 
  

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - общо, в 

4.1.1 "Обследване за енергийна ефективност на сградата" 
 "Изготвяне на техническа паспортизация на сградата" 
 

"Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и съгласуване по 

 "Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда" 
 

 "Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата" 
 "Осигуряване на достъпна среда" 
 "Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк" 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

 
45 000     

 
10 000     

 6 462 460     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 2 810 000     

 
2 300 000     

 
510 000     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 627 500     

 
535 000     

 
92 500     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 698 360     

 
1 485 000     

 
213 360     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 1 283 600 243 517 59 167 

 
1 106 100 184 350   

 
177 500 59 167 59 167 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 43 000     

 
15 000     

 
28 000     

 1 467 000     

Община град Добрич 
дирекция “Общинска 

собственост” 1 467 000 206 000 306 000 

 
19 000     

 
1 236 000 206 000 206 000 

 
200 000   100 000 

 
12 000     

 975 000     

Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич 975 000 120 000 120 000 

 
12 000     

 
5 000     

 
8 000     

 
7 000     

 
480 000 120 000 120 000 

 
45 000     

 
8 000     

 
150 000     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

        

    
 

        

              

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

 59 167   361 850         

    184 350         

 59 167   177 500         

    
 

        

    
 

        

    
 

        

              

 106 000 6 000 624 000         

    
 

        

     412 000         

 100 000   200 000         

6 000 6 000 12 000         

              

 26 500 436 500 703 000         

    
 

        

    
 

        

    
 

        

    
 

        

     240 000         

22 500 22 500 45 000         

4 000 4 000 8 000         

  150 000 150 000         

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 
        

 
  

 
        

 
  

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

              

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 
        

 
  

 

да се счита, че този 
299/555 

      
       
         

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

      
 

        

      
       
 

      
       
       
 

        

      
       
       
 

      
       
       
       
       
       
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВIII-4.1.9 "Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура 
на децата от първи до единадесети клас " 

Дейност ЗВIII-4.1.10 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към 
пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари"

Дейност ЗВIII-4.1.11 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
възраст" 

Дейност ЗВIII-4.1.12 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни"

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните
стандарти за Диагностично-консултативен център

Дейност ЗВIII-5.1.1 " Закупуване на нов графично

Дейност ЗВIII-5.1.2 "Дигитализация на съществуващи апарати "

Дейност ЗВIII-5.1.3 "Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от 
които ехокардиограф" 

Дейност ЗВIII-5.1.4 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него"

Дейност ЗВIII-5.1.5 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация"

Дейност ЗВIII-5.1.6 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи"

Дейност ЗВIII-5.1.7 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в 
съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените предписания на контролните органи"

 

13.3.5. План-график за реализация на проектите в зоната

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие"

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на В
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 
гражданското общество" 

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на у

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояван
ч.: 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указа
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информа
принципа на ПЧП" 

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожар

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, обо

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и 
изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично
консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

"Провеждане на информационна кампания за повишаване противопожарната култура 

 0 "Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на съществуващия към 
пожарната Младежки по защита от бедствия, катастрофи и пожари" 

 
1 "Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16-годишна 

 2 "Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни" 
 5 Здравна инфраструктура   

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските 

консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 
“Здравеопазване и социална 

5.1.1 " Закупуване на нов графично-скопичен апарат" 
 "Дигитализация на съществуващи апарати " 
 

"Закупуване на 2/два/ Ехографски апарата с интердисциплинарни възможности, един от 

 "Закупуване на нов горивен котел и газова горелка към него" 
 "Подмяна на вътрешната отоплителна инсталация" 
 "подмяна на съществуващите осветителни тела с енергоспестяващи" 
 "Подмяна на подова настилка в лекарски кабинети и санитарни помещения в 

съответствие с хигиенните норми и изисквания и направените предписания на контролните органи" 
 

за реализация на проектите в зоната 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие"

наименование на проекта 

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." 

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - общо, в т. ч.:

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова техника”" 

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 табели" 

3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на 

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав"

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - общо, в т. ч.:

5 Здравна инфраструктура 

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 
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120 000     

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие III "Потенциал за икономическо развитие"   

Отговорно звено / организация / структура

музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на 

  

ей в съвременен форум за познание на миналото и общуване между 
различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество." - Исторически музей Добрич / Община град 

Добрич отдел “Образование и култура" 

  

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел „Инфраструктура 

и околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

ти септември” към „Битова техника”" - общо, в т. Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

поставяне на около 70 табели" - Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
и околна среда" 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство  на 
  

щ център за бизнес, квалификация и партньорство  на принципа на Община град Добрич дирекция “Общинска 
собственост” 

ната, оборудване и закупуване на подвижен състав"   

общо, в т. ч.: 
Районна служба "Пожарна безопасност и 

защита на населението" гр. Добрич 

  

апаратура, внедряване на мерки по енергийна ефективност и 
нормативните изисквания за лечебно заведение и медицинските стандарти за Диагностично-

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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24 000 24 000 24 000 24 000

  
Месец ........ / 
година ...........                 

Отговорно звено / организация / структура 

година година 2014 

шестмес. шестмесечие 1 шестмесечие 2 

месец 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                          

Исторически музей Добрич / Община град 
                           

                          

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
                          

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
                          

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
                          

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
                          

Община град Добрич отдел „Инфраструктура 
                          

                          

Община град Добрич дирекция “Общинска 
                          

                          

Районна служба "Пожарна безопасност и 
                          

                          

 
                          

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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година 2015 година 2016 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 шестмесечие 1 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Планирано начало на изпълнение на проектите в З
икономическо развитие" 

наименование на проекта

Комплексен проект ЗВIII-1 "Превръщането на Военно гробище 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 
вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество"

Проект ЗВIII-1.1 "Превръщането на Военно гробище 
миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество." 

Комплексен проект ЗВIII-2 "Градска среда" 

Проект ЗВIII-2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIII-2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Проект ЗВIII-2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
„Битова техника”" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIII-2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

Проект ЗВIII-2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
поставяне на около 70 табели" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-3 "Изграждане на информационно
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"

Проект ЗВIII-3.1 "Изграждане на информационно
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" 

Комплексен проект ЗВIII-4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
подвижен състав" 

Проект ЗВIII-4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIII-5 Здравна инфраструктура

Проект ЗВIII-5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
енергийна ефективност и изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно заведение и 
медицинските стандарти за Диагностично-консултативен център

13.3.6. Управление и контрол

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

плана” на настоящия план. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие III "Потенциал за 
  

наименование на проекта 
Отговорно звено / организация / 

1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 

в полза на изграждането на гражданското общество"   

1.1 "Превръщането на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на 
миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 

нето на гражданското общество." - общо, в т. ч.: 

Исторически музей Добрич / Община 
град Добрич отдел “Образование и 

  

2.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”" - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

2.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

2.3 "Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

2.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

2.5 "Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

3 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, 
квалификация и партньорство  на принципа на ПЧП"   

3.1 "Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство  на принципа на ПЧП (бизнес инкубатор)" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция 
“Общинска соб

4 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на 
  

4.1 "Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав" - 
Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич

5 Здравна инфраструктура   

5.1 "Доставка на медицинско оборудване и апаратура, внедряване на мерки по 
нормативните изисквания за лечебно заведение и 

консултативен център-ІI-Добрич”ЕООД" 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

Управление и контрол 

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

              

Отговорно звено / организация / 
структура 

година година 2017 

шестмес. шестмесечие 1 

месец 1 2 3 4 5 6 

              

Исторически музей Добрич / Община 
град Добрич отдел “Образование и 

култура"               

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

              

Община град Добрич дирекция 
“Общинска собственост”               

              

Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на 
населението" гр. Добрич               

              

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „Описание на звено и организация за прилагане на плана

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                    

година 2018 

шестмесечие 2 шестмесечие 1 шестмесечие 2 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

писание на звено и организация за прилагане на плана

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                     

година 2019 година 2020 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 шестмесечие 1  
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

13.4. Програма за реализация на хоризонтални проекти от общоградско значение, 

включени в ИПГВР Добрич

13.4.1. Анотация на програмата

Предмет на програмата 

Предмет на програмата за реализация е разработването на комплексни проекти, които имат 

общоградско значение. Те допълват проектите заложени в одобрените зони на въздействие и 

спомагат за постигането на си

обхваща широк кръг от хора в различни уязвими групи

Цели на ИПГВР за тази зона 

Първата специфична цел на ИПГВР

социални и възрастови групи, както и подпомагането на уязвимите групи от населението 

деца, хора в неравностойно положение, социално слаби и др.

Втората специфична цел е намаляване натиска върху околната среда от населението и 

организиране на образователно

Третата специфична цел е създаването на условия за по

на по-компетентна местна администрация, активен неправителст

населението. 

Програмата се фокусира и върху мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност чрез 

изграждане на пълноценна система от велоалеи на територията на града.

Обобщаване на интервенциите в комплексни проекти

За постигането на специфичните цели са представени

създаването на обществена трапезария и хранителна банка, както и обучения и разширяване на 

предоставяните социални услуги на нуждаещите се. 

ефективното управление на общината и създаване на условия за партньорство 

„градския живот“. Третият комплексен проект се фокусира върху подобряване на околна среда и 

повишаване на културата на населението и бизнеса в та

технологии за управление на трафика и измерване качеството

комплексен проект акцентира върху развитието на културния живот на града, докато последният пакет 

проекти съдържа предложения

Очаквани резултати от изпълнението на програмата

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

• Разкрита на обществена трапезария, която да обслужва  минимум 100 човек

• Проведени поне 4 обучения на персонал за работа в специализирани заведения, 

предоставящи социални услуги и обучени минимум 60 човека

• Разкрита  хранителна банка в гр. Добрич

• Реализирани поне 3 кампании за популяризиране на инициативата за хранителната 

обществеността и бизнеса

• Привлечени поне 3 хранителни вериги към инициативата за хранителна банка
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Програма за реализация на хоризонтални проекти от общоградско значение, 

Добрич 

Анотация на програмата 

Предмет на програмата за реализация е разработването на комплексни проекти, които имат 

общоградско значение. Те допълват проектите заложени в одобрените зони на въздействие и 

спомагат за постигането на синергичен ефект, чрез прилагането на хоризонтални мерки. Програмата 

т хора в различни уязвими групи и младото население на гр. Добрич. 

Първата специфична цел на ИПГВР за зоната е преодоляване на различията меж

социални и възрастови групи, както и подпомагането на уязвимите групи от населението 

деца, хора в неравностойно положение, социално слаби и др. 

Втората специфична цел е намаляване натиска върху околната среда от населението и 

организиране на образователно-информационни кампании на различна екологична тематика.

Третата специфична цел е създаването на условия за по-добро управление на общината, базиращо се 

компетентна местна администрация, активен неправителствен сектор и информиране на 

Програмата се фокусира и върху мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност чрез 

изграждане на пълноценна система от велоалеи на територията на града. 

на интервенциите в комплексни проекти 

постигането на специфичните цели са представени 5 комплексни проекта. Първият включва 

създаването на обществена трапезария и хранителна банка, както и обучения и разширяване на 

предоставяните социални услуги на нуждаещите се. Вторият комплексен проект се ф

ефективното управление на общината и създаване на условия за партньорство 

комплексен проект се фокусира върху подобряване на околна среда и 

повишаване на културата на населението и бизнеса в тази сфера,  както и внедряването на съвременни 

авление на трафика и измерване качеството на атмосферния въздух.

комплексен проект акцентира върху развитието на културния живот на града, докато последният пакет 

дложения за развитие на пълноценна мрежа от велоалеи.

Очаквани резултати от изпълнението на програмата 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва:

на обществена трапезария, която да обслужва  минимум 100 човек

поне 4 обучения на персонал за работа в специализирани заведения, 

предоставящи социални услуги и обучени минимум 60 човека; 

хранителна банка в гр. Добрич; 

Реализирани поне 3 кампании за популяризиране на инициативата за хранителната 

обществеността и бизнеса; 

Привлечени поне 3 хранителни вериги към инициативата за хранителна банка
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Програма за реализация на хоризонтални проекти от общоградско значение, 

Предмет на програмата за реализация е разработването на комплексни проекти, които имат 

общоградско значение. Те допълват проектите заложени в одобрените зони на въздействие и 

на хоризонтални мерки. Програмата 

и младото население на гр. Добрич.  

е преодоляване на различията между различните 

социални и възрастови групи, както и подпомагането на уязвимите групи от населението – възрастни, 

Втората специфична цел е намаляване натиска върху околната среда от населението и бизнеса, чрез 

информационни кампании на различна екологична тематика. 

добро управление на общината, базиращо се 

вен сектор и информиране на 

Програмата се фокусира и върху мерки за подобряване на устойчивата градска мобилност чрез 

комплексни проекта. Първият включва 

създаването на обществена трапезария и хранителна банка, както и обучения и разширяване на 

комплексен проект се фокусира върху 

ефективното управление на общината и създаване на условия за партньорство между всички актьори в 

комплексен проект се фокусира върху подобряване на околна среда и 

зи сфера,  както и внедряването на съвременни 

на атмосферния въздух. Четвъртият 

комплексен проект акцентира върху развитието на културния живот на града, докато последният пакет 

за развитие на пълноценна мрежа от велоалеи. 

Очакваните резултати от реализацията на тези комплексни проекти са, както следва: 

на обществена трапезария, която да обслужва  минимум 100 човека; 

поне 4 обучения на персонал за работа в специализирани заведения, 

Реализирани поне 3 кампании за популяризиране на инициативата за хранителната банка сред 

Привлечени поне 3 хранителни вериги към инициативата за хранителна банка; 
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• Обучени 40 посетителя на пенсионерски клубове в града на работа с компютър и Интернет

• Реализирани 6 фестивала на таланта на различни места в гра

• Поставени 4 пилотни екрана на ключови места за информиране на населението за инициативи, 

конкурси, проекти, климатична обстановка и друга полезна информация

• Реализирана и напълно функционираща ГИС система за нуждите на Общината

• Налична маркетингова 

• Налична програма за повишаване капацитета на местната администрация в областта на 

разработването, управлението, мониторинга и оценката на проекти по европейски и донорски 

програми; 

• Налична програма за обучени

управление на проекти за ПЧП

• Проведена 1 кампания за популяризира

• Налична програма за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на ту

• Проведени 2 кампании за повишаване на културата на водопотребление

• Проведени 2 кампании за предимствата на разделното събиране от отпадъците и други 

методи за тяхното пълноценно оползотворяване

• Закупена 1 мобилна станция за измерване качеството на

• Работеща ИСКТ (интелигентна система за контрол на трафика), обхващаща всички главни 

комуникационни оси в града

• Изградени 45 км. велоалеи
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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Обучени 40 посетителя на пенсионерски клубове в града на работа с компютър и Интернет

Реализирани 6 фестивала на таланта на различни места в градската среда

4 пилотни екрана на ключови места за информиране на населението за инициативи, 

конкурси, проекти, климатична обстановка и друга полезна информация

Реализирана и напълно функционираща ГИС система за нуждите на Общината

 стратегия с подходящ времеви хоризонт; 

програма за повишаване капацитета на местната администрация в областта на 

разработването, управлението, мониторинга и оценката на проекти по европейски и донорски 

програма за обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане и 

управление на проекти за ПЧП; 

Проведена 1 кампания за популяризиране ролята на техническите специалисти в обществото

програма за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на ту

Проведени 2 кампании за повишаване на културата на водопотребление

Проведени 2 кампании за предимствата на разделното събиране от отпадъците и други 

методи за тяхното пълноценно оползотворяване; 

Закупена 1 мобилна станция за измерване качеството на атмосферния въздух

Работеща ИСКТ (интелигентна система за контрол на трафика), обхващаща всички главни 

комуникационни оси в града; 

Изградени 45 км. велоалеи. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

303/555 

Обучени 40 посетителя на пенсионерски клубове в града на работа с компютър и Интернет; 

дската среда; 

4 пилотни екрана на ключови места за информиране на населението за инициативи, 

конкурси, проекти, климатична обстановка и друга полезна информация; 

Реализирана и напълно функционираща ГИС система за нуждите на Общината; 

програма за повишаване капацитета на местната администрация в областта на 

разработването, управлението, мониторинга и оценката на проекти по европейски и донорски 

е на общинската администрация за подготовка, възлагане и 

ролята на техническите специалисти в обществото; 

програма за квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на туризма; 

Проведени 2 кампании за повишаване на културата на водопотребление; 

Проведени 2 кампании за предимствата на разделното събиране от отпадъците и други 

атмосферния въздух; 

Работеща ИСКТ (интелигентна система за контрол на трафика), обхващаща всички главни 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

13.4.2. Индикативен списък на програмата

Проекти по видове зони за въздействие 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" 
в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални 
услуги в общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на 
възнаграждения за работещите" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на 
кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, 
продукти и ресторантьорския бизнес." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
трапезарии и в хранителна банка." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на 
града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, 
комуникация." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален 
патронаж на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния капацитет и обслужва
администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и съби
информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на 
озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с и
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови 
административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 
спортен и лечебен туризъм" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в 
контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възмо
партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и коор
общинската администрация и неправителствения сектор" 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в 
обществото" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на 
специалисти в сферата на туризма" - общо, в т. ч.:

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред гражданите

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Индикативен списък на програмата 

1 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" - общо, в т. ч.: 

1 "Подобряване на социалните услуги" 

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" - общо, 

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални 

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на 

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на 
кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни 

общо, в т. ч.: 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
общо, в т. ч.: 

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на 
града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн 

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален 
общо, в т. ч.: 

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на местната 

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на 
информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." - 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на 
озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, 
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови 

общо, в т. ч.: 

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската 
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в 

 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за 
партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." - общо, в т. ч.: 

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между 
общинската администрация и неправителствения сектор" - общо, в т. ч.: 

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в 

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на 
общо, в т. ч.: 

3 "Грижа за околната среда" 

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." - общо, в т. ч.: 

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.: 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" - 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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общо, 
Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални 
Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

  разработен проект 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

  идея за проект 

Приоритетна ос 2 на ОПРЧР идея за проект 

    

  идея за проект 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на 

Приоритет 1 на ОПДУ идея за проект 

  идея за проект 

Приоритет 1 на ОПДУ / Приоритет 3 
на ОПДУ идея за проект 

Приоритет 1 на ОПДУ идея за проект 

Приоритет 2 на ОПДУ идея за проект 

  идея за проект 

Приоритетна ос 1 на ОПРЧР идея за проект 

    

Приоритетна ос 1 на ОПОС идея за проект 

Приоритетна ос 2 на ОПОС идея за проект 

  идея за проект 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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    110150,2 

    5870,0   

36   720,0   

15 
открита процедура 
по ЗОП 100,0   

30   2000,0   

72   750,0   

12 
открита процедура 
по ЗОП 70,0   

9 
открита процедура 
по ЗОП 250,0   

84   480,0   

84   1500,0   

    1080,0   

18 
открита процедура 
по ЗОП 350,0   

12 
открита процедура 
по ЗОП 350,0   

6 
открита процедура 
по ЗОП 130,0   

15 публична покана 50,0   

15 публична покана 50,0   

24 публична покана 50,0   

12 публична покана 50,0   

12 публична покана 50,0   

    220,0   

24   50,0   

24   50,0   

3 открита процедура 120,0   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 
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58679,2 15731,5 4356,3 40,0 7815,4     

 2881,5 649,5   339,0     

 612,0 36,0   72,0     

 85,0 5,0   10,0     

             

 637,5 37,5   75,0     

 59,5 3,5   7,0     

 212,5 12,5   25,0     

   480,0         

 1275,0 75,0   150,0     

 425,0 75,0   50,0     

             

 297,5 17,5   35,0     

             

 42,5 2,5   5,0     

 42,5 2,5   5,0     

 42,5 2,5   5,0     

   50,0         

             

 85,0 5,0   130,0     

 42,5 2,5   5,0     

 42,5 2,5   5,0     

       120,0     
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на общест
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 
велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на 
подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния
Транспортна достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 

Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, п
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 

15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на 
и мерки за устойчиво развитие. 

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. 

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

яване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

яване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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Инвестиционен приоритет 5 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001 
Изготвени пред-инвестиционно 
проучване и финансови анализи

    

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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по ЗОП 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 
инвестиционно 

проучване и финансови анализи 36   58462,6 

    14517,7   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 2312,9   

21   1982,9   

6   330,0   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 1353,7   

21   1114,3   

6   239,4   

"Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 1443,6   

21   1225,8   

6   217,8   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 2106,7   

15   1796,2   

6   310,5   

6   8,4   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 1510,7   

21   1272,4   

6   238,3   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 814,8   

21   658,3   

6   156,5   

"Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 913,1   

21   778,5   

6   134,6   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 743,8   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

 в това число 
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  7 8 9 10 11 12 

49679,2   2922,3 31,6 5844,6     

 12340,0 704,5 8,4 1451,8     

 1966,0 115,6   231,3     

 1685,4 99,1   198,3     

 280,5 16,5   33,0     

 1150,7 67,7   135,4     

 947,2 55,7   111,4     

 203,5 12,0   23,9     

 1227,1 72,2   144,4     

 1042,0 61,3   122,6     

 185,1 10,9   21,8     

 1790,7 105,3 8,4 210,7     

 1526,8 89,8   179,6     

 263,9 15,5   31,0     

     8,4       

 1284,1 75,5   151,1     

 1081,6 63,6   127,2     

 202,5 11,9   23,8     

 692,6 40,7   81,5     

 559,6 32,9   65,8     

 133,1 7,8   15,7     

 776,1 45,7   91,3     

 661,7 38,9   77,9     

 114,4 6,7   13,5     

 632,3 37,2   74,4     

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично плат
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспес
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: 

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за До
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност 

по проект "Бъдеще за Добрич" 
BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. по проект "Бъдеще за Добрич" 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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21   607,4   

6   136,5   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 438,2   

21   369,1   

6   69,1   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 330,8   

21   270,1   

6   60,7   

проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 536,5   

21   445,5   

6   91,0   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 457,3   

21   373,4   

6   83,9   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 392,9   

21   314,4   

6   78,5   

оект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 359,9   

21   281,0   

6   78,9   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 359,1   

21   302,5   

6   56,6   

по проект "Бъдеще за Добрич" 
02/2012/001 24 

открита процедура 
по ЗОП 317,8   

21   267,7   

6   50,1   

по проект "Бъдеще за Добрич" 24 открита процедура 125,7   

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

 в това число 
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  7 8 9 10 11 12 

 516,3 30,4   60,7     

 116,0 6,8   13,6     

 372,5 21,9   43,8     

 313,8 18,5   36,9     

 58,7 3,5   6,9     

 281,2 16,5   33,1     

 229,6 13,5   27,0     

 51,6 3,0   6,1     

 456,1 26,8   53,7     

 378,7 22,3   44,6     

 77,4 4,6   9,1     

 388,7 22,9   45,7     

 317,4 18,7   37,3     

 71,3 4,2   8,4     

 334,0 19,6   39,3     

 267,2 15,7   31,4     

 66,7 3,9   7,8     

 305,9 18,0   36,0     

 238,8 14,0   28,1     

 67,1 3,9   7,9     

 305,3 18,0   35,9     

 257,1 15,1   30,2     

 48,1 2,8   5,7     

 270,1 15,9   31,8     

 227,5 13,4   26,8     

 42,6 2,5   5,0     

 106,9 6,3   12,6     

 

да се счита, че този 
306/555 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проекти по видове зони за въздействие 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

13.4.3. Оперативен план 

Дейности 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в 
общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на 
възнаграждения за работещите" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на 
бизнес." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в 
хранителна банка." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и 
обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за 
ч.: 

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на 
територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален асистент" и 
"Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на местната 
администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна 
система за поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

1 

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради" 

6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" - общо, в т. ч.: 

1 "Подобряване на социалните услуги" 

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" - общо, в т. ч.:

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в 

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на 

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в 

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и 
обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация." 

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на 

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален асистент" и 
"Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на местната 

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, 
щата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна 

система за поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." - общо, в т. ч.: 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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2 3 

Транспортна достъпност BG161PO001/5-02/2012/001

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност   

    

Инвестиционен приоритет 1 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР няма 

Инвестиционен приоритет 1 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Инвестиционен приоритет 1 на 
Приоритетна ос 1 на ОПРР   

Отговорник 
Стойност в 
лв. 

  
   5 870 000

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 720 000

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 100 000

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 2 000 000

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
хранителни продукти и ресторантьорския 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 750 000

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 70 000

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и 
лайн комуникация." - общо, в т. 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 250 000

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 480 000

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален асистент" и 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 1 500 000

  1 080 000

щата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна 

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 350 000

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на Община град Добрич дирекция 350 000

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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02/2012/001 по ЗОП 

21   105,9   

6   19,8   

    30000,0 

72   30000,0 

72   84,0 

72   8900,0 

72   21000,0 

72   16,0 

Стойност в   Месечен график за 2014 година Месечен график за 2015 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III

                                

5 870 000                                 

720 000 36                               

100 000 15                               

2 000 000 30                               

750 000 72                               

70 000 12                               

250 000 9                               

480 000 84                               

1 500 000 84                               

1 080 000                                 

350 000 18                               

350 000 12                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

Размер на инвестициите (в хил. лв.) 

 в това число 
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  7 8 9 10 11 12 

 90,0 5,3   10,6     

 16,9 1,0   2,0     

9000,0             

9000,0             

25,2             

2670,0             

6300,0             

4,8             

Месечен график за 2015 година Месечен график за 2016 година

III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общинат
обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови административни услуги чрез 
нея" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и 
лечебен туризъм" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в
инициативите на ЕС" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за подготовка, 
възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партн
публичния, неправителствения и частния сектори." 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от неправителствения 
сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската адми
неправителствения сектор" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в обществото" 
в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти 
в сферата на туризма" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на 
активна информационна кампания сред гражданите." 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, 
стимулиране на разделното събиране и рециклирането" 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване,
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи 
на околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния
достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 

Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, както и на 
обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови административни услуги чрез 

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и 

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската 
администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за подготовка, 
възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между 
публичния, неправителствения и частния сектори." - общо, в т. ч.: 

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от неправителствения 
сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската администрация и 

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в обществото" 

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти 

3 "Грижа за околната среда" 

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на 
ражданите." - общо, в т. ч.: 

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, 
стимулиране на разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.: 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" - общо, в т. ч.:

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване 
на околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. Транспортна 

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

а, както и на 
обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови административни услуги чрез 

“Устройство на територията, 
инфраструктура и околна среда” 

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и 
европейски фондове” 130 000

контекста на 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и 
европейски фондове” 50 000

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за подготовка, 
ьорство между 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове” 50 000

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от неправителствения 
нистрация и 

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 50 000

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в обществото" - общо, Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 50 000

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и 
европейски фондове” 50 000

  220 000

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 50 000

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 50 000

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда" 120 000

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
обновяване на съпътстваща 

15 км. и мерки за опазване 
на околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 58 462 572

България 1.1. Транспортна 
  #REF! 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 312 908

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 982 875

5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

330 033

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 353 737

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 114 325

5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

239 412

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 443 627

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 225 830

5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

217 797

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 106 668

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 796 206

5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

310 462

 
8 400

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 510 674

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
1 272 418

5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

238 256

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 814 834

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
658 300

5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

156 534

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 913 063

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

778 504

5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

134 559

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

130 000 6                               

50 000 15                               

50 000 15                               

50 000 24                               

50 000 12                               

50 000 12                               

220 000                                 

50 000 24                               

50 000 24                               

120 000 3                               

58 462 572 36                               

                                 

908 24                               

1 982 875 21                               

330 033 6                               

1 353 737 24                               

1 114 325 21                               

239 412 6                               

1 443 627 24                               

1 225 830 21                               

217 797 6                               

668 24                               

1 796 206 15                               

310 462 6                               

8 400 6                               

1 510 674 24                               

1 272 418 21                               

238 256 6                               

814 834 24                               

658 300 21                               

156 534 6                               

913 063 24                               

778 504 21                               

134 559 6                               

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

 

да се счита, че този 
308/555 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

 

Дейности 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" 
т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на 
обществена трапезария" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа
предоставяне на социални услуги в общността" 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в 
общността. Осигуряване на възнаграждения за работещите" 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: 

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)"

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)"

6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 

6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради" 

6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност" 

Отговорник 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" - общо, в 
  

1 "Подобряване на социалните услуги"   

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 
политика" 

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за 
предоставяне на социални услуги в общността" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

предоставянето на социални услуги в 
общността. Осигуряване на възнаграждения за работещите" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

ане и осигуряване функционирането на хранителна банка в Община град Добрич отдел 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 743 826

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

607 356

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

136 470

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 438 236

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

369 120

5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

69 116

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 330 817

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

270 122

5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

60 695

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 536 539

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

445 531

5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

91 008

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 457 262

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

373 368

5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

83 894

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 392 901

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

314 406

5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

78 495

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 359 902

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

280 983

5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

78 919

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 359 137

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

302 496

5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

56 641

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 317 796

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 
 

267 675

5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

50 121

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 125 748

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
105 916

5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 
 

19 832

6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
  30 000 000

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - 
Община град Добрич отдел 

„Устройство на територията и 
строителен контрол” 30 000 000

 
84 000

 
8 900 000

 
21 000 000

 
16 000

Стойност в 
лв. 

  Месечен график за 2017 година

  I II III IV V VI VII VIII IX X

 
                      

5 870 000                       

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

720 000 36                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

100 000 15                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

2 000 000 30                     

Община град Добрич отдел 750 000 72                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

743 826 24                               

607 356 21                               

136 470 6                               

438 236 24                               

369 120 21                               

69 116 6                               

330 817 24                               

270 122 21                               

60 695 6                               

536 539 24                               

445 531 21                               

91 008 6                               

457 262 24                               

373 368 21                               

83 894 6                               

392 901 24                               

314 406 21                               

78 495 6                               

359 902 24                               

280 983 21                               

78 919 6                               

137 24                               

302 496 21                               

56 641 6                               
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267 675 21                               

50 121 6                               

125 748 24                               

105 916 21                               

19 832 6                               

30 000 000                                 
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от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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да се счита, че този 
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Месечен график за 2020 година 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Добрич. Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред 
широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 
бизнес." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, 
в обществени трапезарии и в хранителна банка." 

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки 
клубове на територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа 
с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация." 

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансов
на услугата Социален патронаж на територията на гр. Добрич" 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето 
на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 
Добрич" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на админи
обслужването на местната администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. 
Презентиране на проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, 
срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за 
поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." 
т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС сист
Създаване на регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, 
дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени 
дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови 
административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и
Добрич като дестинация за спортен и лечебен туризъм" 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на 
квалификацията на общинската администрация за успешно управление на проекти с 
акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите 
на ЕС" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програм
общинската администрация за подготовка, възлагане и управление на проекти за 
ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между 
публичния, неправителствения и частния сектори." 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на 
структурите от неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за 
комуникация и координация между общинската администрация и 
неправителствения сектор" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване
техническите специалисти в обществото" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на о
квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на туризма" 
ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване 
разхода на вода чрез провеждане на активна информационна кампания сред 
гражданите." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за огра
населението и бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното събиране и 
рециклирането" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на 
атмосферния въздух" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрира
транспорт на град Добрич, включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 
велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС 
Румъния-България 1.1. Транспортна достъпност"

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 
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Добрич. Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред 
широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 

“Здравеопазване и социална 
политика" 

работа в сферата на социалните услуги, 
в обществени трапезарии и в хранителна банка." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските 
клубове на територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа 

лайн комуникация." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето 
на услугата Социален патронаж на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

ане обхвата и финансово осигуряване на предоставянето 
на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 

2 "Подобряване на административния капацитет и 
  

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. 
Презентиране на проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, 
срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за 

и защита на електронния достъп до екраните." - общо, в 

Община град Добрич 
дирекция 

“Административно-правно, 
информационно и 

техническо обслужване”

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. 
Създаване на регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, 
дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени 
дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
дирекция 

“Устройство на територията, 
инфраструктура и околна 

среда” 

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на 
Добрич като дестинация за спортен и лечебен туризъм" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
фондове” 

лнение на програма за повишаване на 
квалификацията на общинската администрация за успешно управление на проекти с 
акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите 

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическ

развитие и европейски 
фондове” 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на 
общинската администрация за подготовка, възлагане и управление на проекти за 
ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между 
публичния, неправителствения и частния сектори." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
фондове” 

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на 
структурите от неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за 
комуникация и координация между общинската администрация и 

Община град Добрич 
дирекция 

“Административно-правно, 
информационно и 

техническо обслужване”

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура"

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за 
квалификация и преквалификация на специалисти в сферата на туризма" - общо, в т. 

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
фондове” 

3 "Грижа за околната среда"   

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване 
разхода на вода чрез провеждане на активна информационна кампания сред 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от 
населението и бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното събиране и 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

4 "Развитие на интегрирана системата на градския 
транспорт на град Добрич, включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 

15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 
среда" 

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС 
България 1.1. Транспортна достъпност"   

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

равеопазване и социална 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

70 000 12                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

250 000 9                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

480 000 84                     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1 500 000 84                     

1 080 000                       

Община град Добрич 

правно, 
информационно и 

техническо обслужване” 350 000 18                     

Община град Добрич 

“Устройство на територията, 
инфраструктура и околна 

350 000 12                     

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
130 000 6                     

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
50 000 15                     

Община град Добрич 
“Икономическо 

развитие и европейски 
50 000 15                     

Община град Добрич 

равно, 
информационно и 

техническо обслужване” 50 000 24                     

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 50 000 12                     

Община град Добрич 
Дирекция “Икономическо 

развитие и европейски 
50 000 12                     

220 000                       

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

50 000 24                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

50 000 24                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

120 000 3                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

58 462 572 36                     

#REF!                       

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

2 312 908 24                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 
ч.: 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 
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лично платно, паркинги, тротоари, 
 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

  
 

кция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

кция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
строяване (енергоспестяващо улично осветление, 

 5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. Община град Добрич отдел 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

1 982 875 21                     

330 033 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

1 353 737 24                     

1 114 325 21                     

239 412 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

1 443 627 24                     

1 225 830 21                     

217 797 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

2 106 668 24                     

1 796 206 15                     

310 462 6                     

8 400 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

1 510 674 24                     

1 272 418 21                     

238 256 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

814 834 24                     

658 300 21                     

156 534 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

913 063 24                     

778 504 21                     

134 559 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

743 826 24                     

607 356 21                     

136 470 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

438 236 24                     

369 120 21                     

69 116 6                     

Община град Добрич отдел 330 817 24                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

                                

 

да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

ч.: 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър 
Списаревски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" 
т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 
общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 
в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 
КООП" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане)" 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради"

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради" - общо, в т. ч.:

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

„Инфраструктура и околна 
среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
"Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

"реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 

укция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг 
Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

среда" 

я на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
 

 
устрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на многофамилни жилищни сгради"   

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Устройство на територията 

и строителен контрол”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

„Инфраструктура и околна 

270 122 21                     

60 695 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

536 539 24                     

445 531 21                     

91 008 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

457 262 24                     

373 368 21                     

83 894 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

392 901 24                     

314 406 21                     

78 495 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

359 902 24                     

280 983 21                     

78 919 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

359 137 24                     

302 496 21                     

56 641 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

317 796 24                     

267 675 21                     

50 121 6                     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна 

125 748 24                     

105 916 21                     

19 832 6                     

30 000 000                       

Община град Добрич отдел 
„Устройство на територията 

и строителен контрол” 30 000 000 72                     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

13.4.4. Бюджет 

Дейности 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение" 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена 
трапезария" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в специал
социални услуги в общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. 
Осигуряване на възнаграждения за работещите" 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, 
търговците на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
трапезарии и в хранителна банка." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на 
територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 
програми за он-лайн комуникация." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата 
Социален патронаж на територията на гр. Добрич" 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите 
"Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на 
местната администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на 
проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и 
Изграждане на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния 
достъп до екраните." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на 
регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 
значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и 
предлагане на нови административни услуги чрез нея" 

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като 
дестинация за спортен и лечебен туризъм" - общо, в т.

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на 
общинската администрация за успешно управление на пр
мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската 
администрация за подготовка, възлагане и управление на проект
на възможностите за партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между 
общинската администрация и неправителствения сектор" 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в 
обществото" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и 
преквалификация на специалисти в сферата на туризма" 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
 ване на многофамилни жилищни сгради" 
 ване на мерки за енергийна ефективност" 
 

 

Разпоредител на средствата

проекти с общоградско значение" - общо, в т. ч.:   

ане на социалните услуги"   

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. 
за работещите" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. 
пуляризиране на инициативата сред широката общественост, 

търговците на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на 
чения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата 
иторията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите 
омашен помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на 
  

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на 
проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 
Изграждане на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния 

Община град Добрич дирекция 
“Административно

информационно и техническо 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на 
регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 
значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и 
предлагане на нови административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция
“Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда”

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на 
общинската администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 
мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската 
администрация за подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране 
на възможностите за партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." - 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
с създаването на канали за комуникация и координация между 

общинската администрация и неправителствения сектор" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция 
“Административно

информационно и техническо 

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в Община град Добрич отдел 
“Образование и култура"

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и 
преквалификация на специалисти в сферата на туризма" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”

3 "Грижа за околната среда"   

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез Община град Добрич отдел 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

84 000 72                     

8 900 000 72                     

21 000 000 72                     

16 000 72                     

поредител на средствата 
Стойност в 
лв. 

III VI 

 
    

5 870 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 720 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 100 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 2 000 000 200 000 200 000 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 750 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 70 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 250 000     

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 480 000 17 000 17 000 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика" 1 500 000 54 000 54 000 

1 080 000     

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 350 000     

бщина град Добрич дирекция 
“Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда” 350 000     

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове” 130 000     

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове” 50 000     

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове” 50 000     

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 50 000     

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура" 50 000     

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове” 50 000     

220 000     

Община град Добрич отдел 50 000     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                                 

                                 

                                 

                                 

  
Годишни 
разчети   

VII X 2014 г. III VI VII 

            

            

    
 

60 000 60 000 60 000

    
 

  20 000 20 000

 200 000 200 000 
 

200 000 200 000 200 000

    
 

31 250 31 250 31 250

    
 

14 000 14 000 14 000

  80 000 
 

80 000 90 000   

 17 000 17 000 
 

17 000 17 000 17 000

 54 000 54 000 
 

54 000 54 000 54 000

            

    
 

50 000 50 000 50 000

    
 

80 000 80 000 80 000

65 000 65 000 
 

      

  10 000 
 

10 000 10 000 10 000

  10 000 
 

10 000 10 000 10 000

    
 

6 000 6 000 6 000

    
 

12 500 12 500 12 500

    
 

      

            

    
 

6 250 6 250 6 250

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                

                                

                                

                                

Годишни 
разчети   

 X 2015 г. III VI VII 

          

          

60 000 60 000 
 

60 000 60 000 60 000 

20 000 20 000 
 

20 000 20 000   

200 000 200 000 
 

200 000 200 000   

31 250 31 250 
 

31 250 31 250 31 250 

14 000 14 000 
 

      

  
 

      

17 000 17 000 
 

17 000 17 000 17 000 

54 000 54 000 
 

54 000 54 000 54 000 

          

50 000 50 000 
 

50 000 100 000   

80 000 110 000 
 

      

  
 

      

10 000 10 000 
 

      

10 000 10 000 
 

      

6 000 6 000 
 

6 000 6 000 6 000 

12 500 12 500 
 

      

  
 

12 500 12 500 12 500 

          

6 250 6 250 
 

6 250 6 250 6 250 

 

да се счита, че този 
313/555 

            

            

            

            

Годишни 
разчети 

X 2016 г. 

    

    

60 000 
 

  
 

  
 

31 250 
 

  
 

  
 

17 000 
 

54 000 
 

    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

8 000 
 

  
 

12 500 
     

6 250 
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и 
бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното съб

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния 
въздух" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана системата 
Добрич, включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за 
ел. таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване 
на спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния
Транспортна достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 

Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прил
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прил
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, 
и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." - общо, в т. ч.: „Инфраструктура и околна среда"

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и 
бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния Община град Добрич отд
„Инфраструктура и околна среда"

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град 
Добрич, включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за 
ел. таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване 

мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. 
  

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда

5.1.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура

5.2.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и о

5.3.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфрастр

5.4.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

  
 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструкту

5.5.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и 

5.6.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 
5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура 

5.7.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

 
5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура 

5.8.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

 
5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 50 000     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 120 000     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 58 462 572     

#REF!     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 312 908 283 268 283 268 

1 982 875 283 268 283 268 

330 033     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 353 737     

1 114 325     

239 412     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 443 627     

1 225 830     

217 797     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 2 106 668     

1 796 206     

310 462     

8 400     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 1 510 674     

1 272 418     

238 256     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 814 834     

658 300     

156 534     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 913 063     

778 504     

134 559     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 743 826     

607 356     

136 470     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

      

    
 

      

      4 800 000 4 800 000 4 800 000

            

 283 268 283 268 1 133 071 283 268 283 268 448 284

 283 268 283 268 1 133 071 283 268 283 268 283 268

    
 

    165 017

    
 

159 189 159 189 159 189

    
 

159 189 159 189 159 189

    
 

      

    
 

175 119 175 119 175 119

    
 

175 119 175 119 175 119

    
 

      

    
 

0 0 359 241

    
 

    359 241

    
 

      

    
 

  8400   

    
 

181 774 181 774 181 774

    
 

181 774 181 774 181 774

    
 

      

    
 

94 043 94 043 94 043

    
 

94 043 94 043 94 043

    
 

      

    
 

111 215 111 215 111 215

    
 

111 215 111 215 111 215

    
 

      

    
 

86 765 86 765 86 765

    
 

86 765 86 765 86 765

    
 

      

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

  
 

6 250 6 250 6 250 

120 000 
 

      

4 800 000 4 800 000 19 200 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

          

448 284 165 017 1 179 837       

283 268   849 804       

165 017 165 017 330 033       

159 189 159 189 636 757 159 189 159 189 278 895 

159 189 159 189 636 757 159 189 159 189 159 189 

  0     119 706 

175 119 175 119 700 474 175 119 175 119 284 017 

175 119 175 119 700 474 175 119 175 119 175 119 

  0     108 899 

359 241 359 241 718 482 359 241 359 241 514 472 

359 241 359 241 718 482 359 241 359 241 359 241 

  0     155 231 

  
 

      

181 774 181 774 727 096 181 774 181 774 300 902 

181 774 181 774 727 096 181 774 181 774 181 774 

  0     119 128 

94 043 94 043 376 171 94 043 94 043 172 310 

94 043 94 043 376 171 94 043 94 043 94 043 

  0     78 267 

111 215 111 215 444 859 111 215 111 215 178 494 

111 215 111 215 444 859 111 215 111 215 111 215 

  0     67 280 

86 765 86 765 347 061 86 765 86 765 155 000 

86 765 86 765 347 061 86 765 86 765 86 765 

  0     68 235 

 

да се счита, че този 
314/555 

6 250 
 

  
 

4 800 000 19 200 000 

    

  
 

  
 

  
 

119 706 716 980 

  477 568 

119 706 239 412 

108 899 743 153 

  525 356 

108 899 217 797 

155 231 1 388 186 

  1 077 724 

155 231 310 462 

  
 

119 128 783 578 

  545 322 

119 128 238 256 

78 267 438 663 

  282 129 

78 267 156 534 

67 280 468 204 

  333 645 

67 280 134 559 

68 235 396 765 

  260 295 

68 235 136 470 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 
ч.: 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради"

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност"

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструк

5.9.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

 
5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструкт

5.10.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
5.10.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфрастр

5.11.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.11.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура

5.12.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.12.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел

„Инфраструктура и околна среда"

5.13.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.13.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфрастру

5.14.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.14.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраст

5.15.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.15.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраст

5.16.1 "реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна 

 5.16.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. Община град Добрич отдел
„Инфраструктура и околна среда"

5.17.1 "реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 

 5.17.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
  

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
Община град 

„Устройство на територията и 

 
 6.1.2 "обновяване на многофамилни жилищни сгради" 
 6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна ефективност" 
 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 438 236     

369 120     

69 116     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 330 817     

270 122     

60 695     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 536 539     

445 531     

91 008     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 457 262     

373 368     

83 894     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 392 901     

314 406     

78 495     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 359 902     

280 983     

78 919     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 359 137     

302 496     

56 641     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 317 796     

267 675     

50 121     

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 125 748     

105 916     

19 832     

30 000 000     

Община град Добрич отдел 
„Устройство на територията и 

строителен контрол” 30 000 000     

84 000     

8 900 000     

21 000 000     

16 000     

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

52 731 52 731 52 731

    
 

52 731 52 731 52 731

    
 

      

    
 

38 589 38 589 38 589

    
 

38 589 38 589 38 589

    
 

      

    
 

63 647 63 647 63 647

    
 

63 647 63 647 63 647

    
 

      

    
 

53 338 53 338 53 338

    
 

53 338 53 338 53 338

    
 

      

    
 

44 915 44 915 44 915

    
 

44 915 44 915 44 915

    
 

      

    
 

40 140 40 140 40 140

    
 

40 140 40 140 40 140

    
 

      

    
 

43 214 43 214 43 214

    
 

43 214 43 214 43 214

    
 

      

    
 

38 239 38 239 38 239

    
 

38 239 38 239 38 239

    
 

      

    
 

15 131 15 131 15 131

    
 

15 131 15 131 15 131

    
 

      

            

    
 

1 249 200 1 249 200 1 249 200

    
 

3 500 3 500 3 500

    
 

370 000 370 000 370 000

    
 

875 000 875 000 875 000

    
 

700 700 700

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

52 731 52 731 210 926 52 731 52 731 87 289 

52 731 52 731 210 926 52 731 52 731 52 731 

  0     34 558 

38 589 38 589 154 355 38 589 38 589 68 936 

38 589 38 589 154 355 38 589 38 589 38 589 

  0     30 348 

63 647 63 647 254 589 63 647 63 647 109 151 

63 647 63 647 254 589 63 647 63 647 63 647 

  0     45 504 

53 338 53 338 213 353 53 338 53 338 95 285 

53 338 53 338 213 353 53 338 53 338 53 338 

  0     41 947 

44 915 44 915 179 661 44 915 44 915 84 163 

44 915 44 915 179 661 44 915 44 915 44 915 

  0     39 248 

40 140 40 140 160 562 40 140 40 140 79 600 

40 140 40 140 160 562 40 140 40 140 40 140 

  0     39 460 

43 214 43 214 172 855 43 214 43 214 71 534 

43 214 43 214 172 855 43 214 43 214 43 214 

  0     28 321 

38 239 38 239 152 957 38 239 38 239 63 300 

38 239 38 239 152 957 38 239 38 239 38 239 

  0     25 061 

15 131 15 131 60 523 15 131 15 131 25 047 

15 131 15 131 60 523 15 131 15 131 15 131 

  0     9 916 

          

1 249 200 1 249 200 4 996 800 1 249 200 1 249 200 1 249 200 

3 500 3 500 14 000 3 500 3 500 3 500 

370 000 370 000 1 480 000 370 000 370 000 370 000 

875 000 875 000 3 500 000 875 000 875 000 875 000 

700 700 2 800 700 700 700 

 

да се счита, че този 
315/555 

34 558 227 310 

  158 194 

34 558 69 116 

30 348 176 462 

  115 767 

30 348 60 695 

45 504 281 950 

  190 942 

45 504 91 008 

41 947 243 909 

  160 015 

41 947 83 894 

39 248 213 240 

  134 745 

39 248 78 495 

39 460 199 340 

  120 421 

39 460 78 919 

28 321 186 282 

  129 641 

28 321 56 641 

25 061 164 839 

  114 718 

25 061 50 121 

9 916 65 225 

  45 393 

9 916 19 832 

    

1 249 200 4 996 800 

3 500 14 000 

370 000 1 480 000 

875 000 3 500 000 

700 2 800 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Дейности 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с 
общоградско значение" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на 
социалните услуги" 

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
функционирането на обществена трапезария" - общо, в 
т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в 
специализираните заведения за предоставяне на 
социални услуги в общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване 
предоставянето на социални услуги в общността. 
Осигуряване на възнаграждения за работещите" 
в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване 
функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на 
инициативата сред широката общественост, търговците 
на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в 
сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии 
и в хранителна банка." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за 
свързаност в пенсионерските клубове на територията на 
града и обучения на посетителите на клубовете за 
работа с компютър, интернет и програми за он-лайн 
комуникация." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугата Социален 
патронаж на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 
Добрич" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на 
административния капацитет и обслужването на 
местната администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни 
екрани на ключови места в града. Презентиране на 
проекти, инициативи, фестивали, съобщения за 
текущата дейност, срокове и събития от общината. 
Изграждане на информационна система за поддръжка, 
функциониране и защита на електронния достъп до 
екраните." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС 
система на община град Добрич. Създаване на регистър 
на озеленените площи, дълготрайните декоративни 
дървета, дърветата с историческо значение в общината, 
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно 
разширение на системата и предлагане на нови 
административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и 
изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 
спортен и лечебен туризъм" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на 
програма за повишаване на квалификацията на 
общинската администрация за успешно управление на 
проекти с акцент върху извършването на мониторинг и 
оценка, в контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. 
ч.: 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

Разпоредител на 
средствата 

Стойност 
в лв. 

III 

Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с 
  #REF!     

  5 870 000     

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 
общо, в 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 720 000 60 000 

2 "Обучения на персонал за работа в 
специализираните заведения за предоставяне на 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 100 000     

предоставянето на социални услуги в общността. 
Осигуряване на възнаграждения за работещите" - общо, 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 
2 000 000     

функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на 
инициативата сред широката общественост, търговците 
на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." - 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 

750 000 31 250 

5 "Обучения на доброволци за работа в 
сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 70 000     

6 "Създаване на електронни точки за 
свързаност в пенсионерските клубове на територията на 
града и обучения на посетителите на клубовете за 

лайн 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 

250 000     

7 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугата Социален 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 480 000 17 000 

8 "Разширяване обхвата и финансово 
осигуряване на предоставянето на услугите "Социален 
асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. 

Община град Добрич 
отдел “Здравеопазване и 

социална политика" 
1 500 000 54 000 

административния капацитет и обслужването на 
  1 080 000     

2.1 "Разполагане на информационни 
екрани на ключови места в града. Презентиране на 

йност, срокове и събития от общината. 
Изграждане на информационна система за поддръжка, 
функциониране и защита на електронния достъп до 

Община град Добрич 
дирекция 

“Административно-
правно, информационно 

и техническо 
обслужване” 350 000     

азвитие на интегрираната ГИС 
система на община град Добрич. Създаване на регистър 
на озеленените площи, дълготрайните декоративни 
дървета, дърветата с историческо значение в общината, 
както и на обявени за защитени дървета. Цялостно 

и предлагане на нови 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич 
дирекция 

“Устройство на 
територията, 

инфраструктура и околна 
среда” 350 000     

витие на маркетингова стратегия и 
изграждане на имидж на Добрич като дестинация за 

Община град Добрич 
Дирекция 

“Икономическо развитие 
и европейски фондове” 130 000     

"Разработване и изпълнение на 

общинската администрация за успешно управление на 
проекти с акцент върху извършването на мониторинг и 

общо, в т. 

Община град Добрич 
Дирекция 

“Икономическо развитие 
и европейски фондове” 50 000     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

  

Годишни 
разчети 

VI VII X 2017 г. III VI 

           

           

60 000 60 000 60 000 
 

    

     
 

    

     
 

    

31 250 31 250 31 250 
 

31 250 31 250

     
 

    

     
 

    

17 000 17 000 17 000 
 

17 000 17 000

54 000 54 000 54 000 
 

54 000 54 000

           

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

  

Годишни 
разчети   

 VII X 2018 г. III VI 

           

           

    
 

     

    
 

     

    
 

     

31 250 31 250 31 250 
 

31 250 31 250 

    
 

     

    
 

     

17 000 17 000 17 000 
 

17 000 17 000 

54 000 54 000 54 000 
 

54 000 54 000 

           

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

 

Годишни 
разчети   

VII X 2019 г. III VI VII

            

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

31 250 31 250 
 

31 250 31 250 31 250

    
 

      

    
 

      

17 000 17 000 
 

17 000 17 000 17 000

54 000 54 000 
 

54 000 54 000 54 000

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

 

да се счита, че този 
316/555 

Годишни 
разчети 

VII X 2020 г. 

    

    

  
 

  
 

  
 

31 250 31 250 
 

  
 

  
 

17 000 21 000 
 

54 000 42 000 
 

    

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на 
програма за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, 
заедно с популяризиране на възможностите за 
партньорство между публичния, неправителствения и 
частния сектори." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на 
програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на 
канали за комуникация и координация между 
общинската администрация и неправителствения 
сектор" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за 
повишаване авторитета на техническите специалисти в 
обществото" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на 
общинска програма за квалификация и 
преквалификация на специалисти в сферата на туризма" 
- общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на 
водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред 
гражданите." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за 
ограничаване на генерираните от населението и 
бизнеса отпадъци, стимулиране на разделното 
събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за 
измерване замърсяването на атмосферния въздух" 
общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 
улици, подлези, облагородяване на спирки, 
паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на 
околната среда, безопасност на движениетото, 
подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво 
развитие. 

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици 
за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. 
Транспортна достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.1.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.1.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.2.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.2.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Емона" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.3.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.3.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

работване и изпълнение на 
програма за обучение на общинската администрация за 
подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, 

партньорство между публичния, неправителствения и 

Община град Добрич 
Дирекция 

“Икономическо развитие 
и европейски фондове” 50 000     

работване и изпълнение на 
програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на 

общинската администрация и неправителствения 

Община град Добрич 
дирекция 

“Административно-
правно, информационно 

и техническо 
обслужване” 50 000     

повишаване авторитета на техническите специалисти в 
Община град Добрич 
отдел “Образование и 

култура" 50 000     

8 "Разработване и изпълнение на 

преквалификация на специалисти в сферата на туризма" 

Община град Добрич 
Дирекция 

“Икономическо развитие 
и европейски фондове” 50 000     

3 "Грижа за околната среда"   220 000     

водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред 

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 
50 000     

ограничаване на генерираните от населението и 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

50 000 6 250 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за 
измерване замърсяването на атмосферния въздух" - 

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 

околна среда" 120 000     

4 "Развитие на интегрирана 
системата на градския транспорт на град Добрич, 
включително интелигентна система за управление на 
обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, 
обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. 

15 км. и мерки за опазване на 
околната среда, безопасност на движениетото, 
подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво 

Община град Добрич 
отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 

58 462 
572 4 800 000 4 80

5 "Допълнителен пакет улици 

  #REF!     

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 2 312 908     

лизация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 982 875     

ргоспестяващо 

 
330 033     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 1 353 737     

лично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 114 325     

ргоспестяващо 

 
239 412     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 1 443 627     

лично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 225 830     

ргоспестяващо 

 
217 797     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

           

     
 

    

6 250 6 250 6 250 
 

    

     
 

    

4 800 000 4 800 000 5 662 572 
20 062 

572     

           

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

           

    
 

     

    
 

     

    
 

     

           

           

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

            

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

 

да се счита, че този 
317/555 

  
 

  
 

  
 

  
     

  
 

  
 

  
 

    

    

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.4.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.4.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Дейност ЗВIV-5.4.3 "отчуждителни процедури " 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.5.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.5.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Росица" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.6.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.6.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.7.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.7.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.8.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.9.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.9.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 
улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.10.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.10.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.11.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 2 106 668     

лично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 796 206     

ргоспестяващо 

 
310 462     

 
8 400     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 1 510 674     

лично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
1 272 418     

ргоспестяващо 

 
238 256     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 814 834     

лично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
658 300     

ргоспестяващо 

 
156 534     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 913 063     

лично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
778 504     

ргоспестяващо 

 
134 559     

трояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 743 826     

(улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
607 356     

5.8.2 "Благоустрояване (енергоспестяващо 

 
136 470     

благоустрояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 438 236     

лично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
369 120     

ргоспестяващо 

 
69 116     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 330 817     

улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
270 122     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
60 695     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 536 539     

(улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
445 531     

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

 

да се счита, че този 
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Дейност ЗВIV-5.11.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.12.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.12.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.13.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.13.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.14.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.14.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.15.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.15.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на 
ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.16.1 "реализация на проекта (улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.16.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на 
пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-5.17.1 "реализация на проекта (улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка)" 

Дейност ЗВIV-5.17.2 "Благоустрояване 
(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане)" 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване 
на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
сгради" - общо, в т. ч.: 

Дейност ЗВIV-6.1.1 "проучване и проектиране" 

Дейност ЗВIV-6.1.2 "обновяване на многофамилни 
жилищни сгради" 

Дейност ЗВIV-6.1.3 "внедряване на мерки за енергийна 
ефективност" 

Дейност ЗВIV-6.1.4 "надзор в строителството" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи
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ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
91 008     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 457 262     

улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
373 368     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
83 894     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 392 901     

улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
314 406     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
78 495     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 359 902     

улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
280 983     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
78 919     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 359 137     

улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
302 496     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
56 641     

строяване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 317 796     

(улично 
платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

 
267 675     

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
50 121     

благоустрояване на 
Община град Добрич 

отдел „Инфраструктура и 
околна среда" 125 748     

улично 
платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

 
105 916     

ергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
19 832     

недряване 
на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 

  
30 000 

000     

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за 
енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

Община град Добрич 
отдел „Устройство на 

територията и строителен 
контрол” 

30 000 
000 1 249 200 1 249 200

 
84 000 3 500 

"обновяване на многофамилни 

 
8 900 000 370 000 

"внедряване на мерки за енергийна 

 

21 000 
000 875 000 

 
16 000 700 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

     
 

    

           

1 249 200 1 249 200 1 249 200 4 996 800 1 249 200 1 249 200

3 500 3 500 3 500 14 000 3 500 3 500

370 000 370 000 370 000 1 480 000 370 000 370 000

875 000 875 000 875 000 3 500 000 875 000 875 000

700 700 700 2 800 700 700

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

           

1 249 200 1 249 200 1 249 200 4 996 800 1 249 200 1 249 200 1 249 200

3 500 3 500 3 500 14 000 3 500 3 500 

370 000 370 000 370 000 1 480 000 370 000 370 000 

875 000 875 000 875 000 3 500 000 875 000 875 000 

700 700 700 2 800 700 700 

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

    
 

      

            

1 249 200 1 249 200 4 996 800 1 249 200 1 249 200 1 249 100

3 500 3 500 14 000 3 500 3 500 3 500

370 000 370 000 1 480 000 370 000 370 000 370 000

875 000 875 000 3 500 000 875 000 875 000 875 000

700 700 2 800 700 700 

 

да се счита, че този 
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1 249 100 1 268 500 5 016 000 

3 500 3 500 14 000 

370 000 390 000 1 500 000 

875 000 875 000 3 500 000 

600   2 000 
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13.4.5. План-график за реализация на проектите в зоната

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение"

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на соц

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа 
общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предостав
работещите" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функцио
популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 
бизнес." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работ
банка." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки з
посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за он

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово
територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово
"Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на местната администрация"

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани н
фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за 
поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС 
площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени 
дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови админис

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и 
туризъм" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 
общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма
и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между публичния, 
неправителствения и частния сектори." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма
заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската администрация и неправителствения 
сектор" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на об
сферата на туризма" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотреблен
информационна кампания сред гражданите." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за огран
на разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станци

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегриран
интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоале
околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет ули

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

за реализация на проектите в зоната 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение"

наименование на проекта 

1 "Подобряване на социалните услуги" 

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" - общо, в т. ч.:

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в 

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. Осигуряване на възнаграждения за 

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в хранителна 

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и обучения на 
посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация." - общо, в т. ч.:

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на 

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите "Социален асистент" и 
"Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

на административния капацитет и обслужването на местната администрация"

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на проекти, инициативи, 
фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за 
поддръжка, функциониране и защита на електронния достъп до екраните." - общо, в т. ч.: 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на регистър на озеленените 
площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени 
дървета. Цялостно разширение на системата и предлагане на нови административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.:

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и лечебен 

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на общинската администрация за 
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане 
и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между публичния, 

общо, в т. ч.: 

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от неправителствения сектор, 
заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската администрация и неправителствения 

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в обществото" 

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти в 

3 "Грижа за околната среда" 

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на активна 
общо, в т. ч.: 

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, стимулиране 
общо, в т. ч.: 

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния въздух" - общо, в т. ч.:

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 
инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на 
околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. Транспортна достъпност"

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с общоградско значение"   

Отговорно звено / организация / 
структура 

  

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална политика" 

в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги в Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

янето на социални услуги в общността. Осигуряване на възнаграждения за Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

нирането на хранителна банка в Добрич. Провеждане на кампании за 
популяризиране на инициативата сред широката общественост, търговците на хранителни продукти и ресторантьорския 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

а в сферата на социалните услуги, в обществени трапезарии и в хранителна Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

а свързаност в пенсионерските клубове на територията на града и обучения на 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

осигуряване на предоставянето на услугата Социален патронаж на Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

осигуряване на предоставянето на услугите "Социален асистент" и Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална политика" 

на административния капацитет и обслужването на местната администрация"   

а ключови места в града. Презентиране на проекти, инициативи, 
фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. Изграждане на информационна система за 

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 

система на община град Добрич. Създаване на регистър на озеленените 
площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо значение в общината, както и на обявени за защитени 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция 
“Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда” 

изграждане на имидж на Добрич като дестинация за спортен и лечебен 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и европейски 
фондове” 

за повишаване на квалификацията на общинската администрация за 
успешно управление на проекти с акцент върху извършването на мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" - 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и европейски 

фондове” 

за обучение на общинската администрация за подготовка, възлагане 
и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на възможностите за партньорство между публичния, 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и европейски 

фондове” 

за усъвършенстване на структурите от неправителствения сектор, 
заедно със създаването на канали за комуникация и координация между общинската администрация и неправителствения 

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване” 

авторитета на техническите специалисти в обществото" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

“Образование и култура" 

щинска програма за квалификация и преквалификация на специалисти в 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и европейски 
фондове” 

  

ие за ограничаване разхода на вода чрез провеждане на активна Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

ичаване на генерираните от населението и бизнеса отпадъци, стимулиране Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда" 

а системата на градския транспорт на град Добрич, включително 
интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. таксуване, обновяване на съпътстваща 

15 км. и мерки за опазване на 
околната среда, безопасност на движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

България 1.1. Транспортна достъпност"   

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояван

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояван

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряван
сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за е
ч.: 

 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за
общоградско значение" 

наименование на проекта

Комплексен проект ЗВIV-1 "Подобряване на социалните услуги"

Проект ЗВIV-1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" 
- общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на 
социални услуги в общността" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. 
Осигуряване на възнаграждения за работещите" 

Проект ЗВIV-1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, 
търговците на хранителни продукти и ресторантьорския бизнес." 

Проект ЗВIV-1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
трапезарии и в хранителна банка." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на 
територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 
програми за он-лайн комуникация." - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата 
Социален патронаж на територията на гр. Добрич" 

Проект ЗВIV-1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите 
"Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" 

Комплексен проект ЗВIV-2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на 
местната администрация" 

Проект ЗВIV-2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на 
проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: 

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 

6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" 

Планирано начало на изпълнение на проектите в Зона за въздействие IV "Хоризонтални проекти с 
  

наименование на проекта 
Отговорно звено / организация / 

1 "Подобряване на социалните услуги"   

1.1 "Осигуряване на финансова подкрепа за функционирането на обществена трапезария" 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социална 

1.2 "Обучения на персонал за работа в специализираните заведения за предоставяне на 
Община град Добрич отдел 

“Здравеопазване и социал

1.3 "Финансово осигуряване предоставянето на социални услуги в общността. 
Осигуряване на възнаграждения за работещите" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и 

1.4 "Създаване и осигуряване функционирането на хранителна банка в Добрич. 
Провеждане на кампании за популяризиране на инициативата сред широката общественост, 

телни продукти и ресторантьорския бизнес." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.5 "Обучения на доброволци за работа в сферата на социалните услуги, в обществени 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и со

1.6 "Създаване на електронни точки за свързаност в пенсионерските клубове на 
територията на града и обучения на посетителите на клубовете за работа с компютър, интернет и 

общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

1.7 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугата 
Социален патронаж на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отдел 
“Здравеопа

1.8 "Разширяване обхвата и финансово осигуряване на предоставянето на услугите 
"Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на гр. Добрич" - общо, в т. ч.: 

Община град 
“Здравеопазване и социална 

2 "Подобряване на административния капацитет и обслужването на 
  

2.1 "Разполагане на информационни екрани на ключови места в града. Презентиране на 
проекти, инициативи, фестивали, съобщения за текущата дейност, срокове и събития от общината. 

Община град Добрич дирекция 
“Административно

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

е на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни 
  

нергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради" - общо, в т. Община град Добрич отдел „Устройство 
на територията и строителен контрол” 

              

Отговорно звено / организация / 
структура 

година година 2017 

шестмес. шестмесечие 1 

месец 1 2 3 4 5 6 

              

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

Община град Добрич отдел 
“Здравеопазване и социална 

политика"               

              

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно,               

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                                    

година 2018 

шестмесечие 2 шестмесечие 1 шестмесечие 2 

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

година 2019 година 2020 

шестмесечие 1 шестмесечие 2 шестмесечие 1  

12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

 

да се счита, че този 
321/555 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

шестмесечие 2 

6 7 8 9 10 11 12 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             



 

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Изграждане на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния 
достъп до екраните." - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на 
регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 
значение в общината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и 
предлагане на нови административни услуги чрез нея" 

Проект ЗВIV-2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като 
дестинация за спортен и лечебен туризъм" - общо, в т. ч.:

Проект ЗВIV-2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на 
общинската администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 
мониторинг и оценка, в контекста на инициативите на ЕС" 

Проект ЗВIV-2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация 
за подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на 
възможностите за партньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." 
ч.: 

Проект ЗВIV-2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между 
общинската администрация и неправителствения сектор" 

Проект ЗВIV-2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в 
обществото" - общо, в т. ч.: 

Проект ЗВIV-2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и 
преквалификация на специалисти в сферата на туризма" 

Комплексен проект ЗВIV-3 "Грижа за околната среда"

Проект ЗВIV-3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." 

Проект ЗВIV-3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" 

Проект ЗВIV-3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния 
въздух" - общо, в т. ч.: 

Комплексен проект ЗВIV-4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град 
Добрич, включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. 
таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на 
спирки, паркиране, велоалеи - 15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 
движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.

Комплексен проект ЗВIV-5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния
Транспортна достъпност" 

Проект ЗВIV-5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" 

Проект ЗВIV-5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" 

Проект ЗВIV-5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" 

Проект ЗВIV-5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" 

Проект ЗВIV-5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" 

Проект ЗВIV-5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" 

Проект ЗВIV-5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" 

Проект ЗВIV-5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" 

Проект ЗВIV-5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" 

Проект ЗВIV-5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" 

Проект ЗВIV-5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" 

Проект ЗВIV-5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" 

Проект ЗВIV-5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" 

Проект ЗВIV-5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" 

Проект ЗВIV-5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" 

Проект ЗВIV-5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

не на информационна система за поддръжка, функциониране и защита на електронния информационно и техническо 

2.2 "Доразвитие на интегрираната ГИС система на община град Добрич. Създаване на 
регистър на озеленените площи, дълготрайните декоративни дървета, дърветата с историческо 

ината, както и на обявени за защитени дървета. Цялостно разширение на системата и 
предлагане на нови административни услуги чрез нея" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция
“Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда”

2.3 "Развитие на маркетингова стратегия и изграждане на имидж на Добрич като 
общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие

2.4 "Разработване и изпълнение на програма за повишаване на квалификацията на 
общинската администрация за успешно управление на проекти с акцент върху извършването на 

а, в контекста на инициативите на ЕС" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

2.5 "Разработване и изпълнение на програма за обучение на общинската администрация 
за подготовка, възлагане и управление на проекти за ПЧП, заедно с популяризиране на 

артньорство между публичния, неправителствения и частния сектори." - общо, в т. 
Община град Добрич Дирекция 

“Икономическо развитие и 

2.6 "Разработване и изпълнение на програма за усъвършенстване на структурите от 
неправителствения сектор, заедно със създаването на канали за комуникация и координация между 

администрация и неправителствения сектор" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич дирекция 
“Административно

информационно и техническо 

2.7 "Провеждане на кампания за повишаване авторитета на техническите специалисти в Община град Добрич отдел 

2.8 "Разработване и изпълнение на общинска програма за квалификация и 
преквалификация на специалисти в сферата на туризма" - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич Дирекция 
“Икономичес

3 "Грижа за околната среда"   

3.1 "Повишаване културата на водопотребление за ограничаване разхода на вода чрез 
провеждане на активна информационна кампания сред гражданите." - общо, в т. ч.: 

Община град Добрич отде
„Инфраструктура и околна среда"

3.2 "Провеждане на кампания за ограничаване на генерираните от населението и бизнеса 
отпадъци, стимулиране на разделното събиране и рециклирането" - общо, в т. ч.: 

Община град Доб
„Инфраструктура и околна среда"

3.3 "Закупуване на мобилна станция за измерване замърсяването на атмосферния Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"

4 "Развитие на интегрирана системата на градския транспорт на град 
Добрич, включително интелигентна система за управление на обществен транспорт, сстемама за ел. 

ане, обновяване на съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на 
15 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на 

движениетото, подмяна на подвижен състав и мерки за устойчиво развитие. 

Община
„Инфраструктура и околна среда"

5 "Допълнителен пакет улици за фнансране по ТГС Румъния-България 1.1. 
  

5.1 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.2 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.3 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.4 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.5 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.6 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.7 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.8 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.9 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.10 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.11 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.12 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.13 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.14 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.15 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

5.16 "Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич" - общо, в т. ч.: Община град Добрич отдел 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

информационно и техническо 
обслужване” 

Община град Добрич дирекция 
“Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда”               

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”               

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”               

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”               

Община град Добрич дирекция 
“Административно-правно, 

информационно и техническо 
обслужване”               

Община град Добрич отдел 
“Образование и култура"               

Община град Добрич Дирекция 
“Икономическо развитие и 

европейски фондове”               

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда" 

              

              

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

Община град Добрич отдел               

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

Проект ЗВIV-5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 

Комплексен проект ЗВIV-6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
многофамилни жилищни сгради" 

Проект ЗВIV-6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
жилищни сгради" - общо, в т. ч.: 

 

13.4.6. Управление и контрол

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

плана” на настоящия план. 

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

„Инфраструктура и околна среда"

5.17 "Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП" - общо, в т. ч.: 
Община град Добрич отдел 

„Инфраструктура и околна среда"

6 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 
  

6.1 "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни 
Община град Добрич отдел 

„Устройство на територията и 

Управление и контрол 

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „О

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи

„Инфраструктура и околна среда" 

Община град Добрич отдел 
„Инфраструктура и околна среда"               

              

Община град Добрич отдел 
„Устройство на територията и 

строителен контрол”               

Програмата за реализация за тази зона за въздействие се управлява според механизмите, подробно разписани в т. 9 „Описание на звено и организация за прилагане на плана

Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви обстоятелства не може 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
 

14. УПРАВЛЕНИЕТО НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГА

Чрез системата за управление на процесите по прилагане на ИПГВР на гр. Добрич се цели да се 

регулират разнообразните действия на Общинския съвет и Общинската администрация 

гарантиращи постигане на целите и приор

документи на общината ИПГВР се “вписва” в системата от различни видове (действащи и бъдещи) 

стратегически и планови документи на община град  Добрич, а именно: 

• Общински план за развитие на община Добрич

• План “Добрич 2020”; 

• Програма за управление на община град Добрич 2011

• Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011

• План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010

„Енергийно устойчив Добрич 2020”;

• Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011

• Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

собственост, с участие на

14.1. Основни елементи на управлението

На практика ИПГВР на гр. Добрич ще e органично свързан с Общинския план за развитие (ОПР) за 

същия планов период – 2014

концентрация и интеграция на намеси), ИПГВР има с

съгласуване, актуализиране и изпълнение, какъвто се прилага и при ОПР. За разлика от ОПР, който има 

специфични функции по управлението на 

реализацията на ИПГВР е с по

цяло Интегрирания план е със силно подчертан инвестиционен характер и неговата реализация е 

свързана с усвояване на значителни по размер инвестиции, повечето от които са по оперативните 

програми на ЕС. На практика управлението на процеси, свързани с посочените две особености се 

прилага за пръв път.   

В този смисъл, системата за управление на ИПГВР на гр. Добрич следва да се утвърди като елемент на 

цялата система за управление на общината и по

документи със стратегически и планов характер, засягащи физическата градска среда и устройственото 

планиране и развитие на гр. Добрич в програмния период 2014

системата за управление на  реализацията на ИПГВР на гр. Добрич се 

действащи, така и на бъдещи управленски документи на община Добрич. 

Основните елементи на системата за управление  на прилагането на ИПГВР са свързани с два основни 

въпроса: 

• Обосноваване на необходимостта от управленска структура (звено), пряко отговорно за 

реализацията на Интегрирания план;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РАЗДЕЛ III: 

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА

РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА. 

Чрез системата за управление на процесите по прилагане на ИПГВР на гр. Добрич се цели да се 

регулират разнообразните действия на Общинския съвет и Общинската администрация 

гарантиращи постигане на целите и приоритетите на Интегрирания план. Като един от основните 

документи на общината ИПГВР се “вписва” в системата от различни видове (действащи и бъдещи) 

стратегически и планови документи на община град  Добрич, а именно:  

Общински план за развитие на община Добрич-град  - 2007-2013 г.; 

Програма за управление на община град Добрич 2011-2015 г.; 

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.; 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010

„Енергийно устойчив Добрич 2020”; 

Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011-

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти 

собственост, с участие на местното население 2012 – 2015. 

ементи на управлението 

На практика ИПГВР на гр. Добрич ще e органично свързан с Общинския план за развитие (ОПР) за 

2014-2020 г. Независимо от спецификата си (териториална обособеност, 

концентрация и интеграция на намеси), ИПГВР има същия технологичен процес на разработване, 

съгласуване, актуализиране и изпълнение, какъвто се прилага и при ОПР. За разлика от ОПР, който има 

специфични функции по управлението на своето изпълнение, системата за управление на 

реализацията на ИПГВР е с по-особена регламентация. Това се обуславя с обстоятелството, че като 

цяло Интегрирания план е със силно подчертан инвестиционен характер и неговата реализация е 

свързана с усвояване на значителни по размер инвестиции, повечето от които са по оперативните 

рами на ЕС. На практика управлението на процеси, свързани с посочените две особености се 

В този смисъл, системата за управление на ИПГВР на гр. Добрич следва да се утвърди като елемент на 

цялата система за управление на общината и по-конкретно на управлението на реализацията на 

документи със стратегически и планов характер, засягащи физическата градска среда и устройственото 

планиране и развитие на гр. Добрич в програмния период 2014-2020 г. и след него. По такъв начин 

равление на  реализацията на ИПГВР на гр. Добрич се ситуира

действащи, така и на бъдещи управленски документи на община Добрич.  

Основните елементи на системата за управление  на прилагането на ИПГВР са свързани с два основни 

Обосноваване на необходимостта от управленска структура (звено), пряко отговорно за 

реализацията на Интегрирания план; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

Чрез системата за управление на процесите по прилагане на ИПГВР на гр. Добрич се цели да се 

регулират разнообразните действия на Общинския съвет и Общинската администрация – Добрич, 

итетите на Интегрирания план. Като един от основните 

документи на общината ИПГВР се “вписва” в системата от различни видове (действащи и бъдещи) 

 

 

План за действие за устойчиво енергийно развитие на община град Добрич 2010-2020 г. 

-2015 г.; 

Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти – общинска 

На практика ИПГВР на гр. Добрич ще e органично свързан с Общинския план за развитие (ОПР) за 

2020 г. Независимо от спецификата си (териториална обособеност, 

ъщия технологичен процес на разработване, 

съгласуване, актуализиране и изпълнение, какъвто се прилага и при ОПР. За разлика от ОПР, който има 

изпълнение, системата за управление на 

собена регламентация. Това се обуславя с обстоятелството, че като 

цяло Интегрирания план е със силно подчертан инвестиционен характер и неговата реализация е 

свързана с усвояване на значителни по размер инвестиции, повечето от които са по оперативните 

рами на ЕС. На практика управлението на процеси, свързани с посочените две особености се 

В този смисъл, системата за управление на ИПГВР на гр. Добрич следва да се утвърди като елемент на 

конкретно на управлението на реализацията на 

документи със стратегически и планов характер, засягащи физическата градска среда и устройственото 

2020 г. и след него. По такъв начин 

ситуира  в системата от както на  

Основните елементи на системата за управление  на прилагането на ИПГВР са свързани с два основни 

Обосноваване на необходимостта от управленска структура (звено), пряко отговорно за 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Определяне на основните  функции на управленското звено.  

14.2. Управленско звено

Съществен момент след приемане на ИПГВР е процесът на неговата реализация. Изпълнението на 

Интегрирания план е свързано с неговото администриране (управление на реализацията му). 

Опитът на страните, в които от години

различни форми на администриране на реализацията на Интегриране планове за градско 

възстановяване и развитие. В едни страни е възприето администрирането да се осъществява от целево 

създадени агенции, от различни по своя характер обединения 

на управленски структури. При тях местните власти делегират права и отговорности на съответните 

управленски структури, които носят всичките отговорности за  реализацията на стратегическите цели 

на ИПГВР, за реализацията на включените в плана проекти и за правилното изразходване на 

инвестициите и за ефекта от това. 

В други страни е възприет подходът управлението на реализация на Плановете за интегрирано градско 

възстановяване и развитие да се осъществява директно от стр

обосновава с изискването местната власт да има преки отговорности в реализацията и на други 

стратегически и планови документи, касаещи местното развитие. 

За възложените за изработване в страната  ИПГВР на 3

“Регионално развитие”, която е водеща за създаването и изпълнението им, на този етап няма 

формулирани конкретни изисквания по отношение на администрирането (управлението) на тяхната 

реализация. В действащите Методически насоки има са

програмата за управление, които следва да се съдържат в ИПГВР (на етап разработване на самите 

Интегрирани планове, а не и в процеса на тяхната реализация).Очевидно е, че този важен проблем ще 

намери своите конкретни решения 

На етапа на разработване и приемане на ИПГВР от Общинския съвет могат да бъдат предложени 

следните организационно-управленски варианти  за цялостното администриране на процесите по 

изпълнението на Интегрирания план чрез:

• създаване на  целева структура за управлението на изпълнение на ИПГВР в рамките на 

специализираната общинска администрация;

• избор на външна структура (извън общинска администрация) на която да бъдат делегирани 

права и отговорности за реализация на ИПГВР.

При първия вариант  се залага на използване административния капацитет на общинската 

администрация, която има съответния опит в подготовката на проекти и тяхното последващо 

изпълнение. Някои от тези проекти, по които община град 

години, са съизмерими с голяма част от проектите, заложени в ИПГВР на гр. Добрич. Този вариант на 

организационно-управленска структура, осъществяваща функции по реализацията на Интегрирания 

план е по-удачна и от гледна точка на по

специализираната общинска администрация. Важно изискване в това отношение, ако то бъде прието 

от Общинския съвет, е тази специализирана управленска структура да бъде запазена и в 

организационно-управленските структури на следващите общински администрации (до завършване на 

реализацията на ИПГВР). 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Определяне на основните  функции на управленското звено.   

Управленско звено 

Съществен момент след приемане на ИПГВР е процесът на неговата реализация. Изпълнението на 

Интегрирания план е свързано с неговото администриране (управление на реализацията му). 

Опитът на страните, в които от години се реализират подобни планове 

различни форми на администриране на реализацията на Интегриране планове за градско 

възстановяване и развитие. В едни страни е възприето администрирането да се осъществява от целево 

създадени агенции, от различни по своя характер обединения на заинтересовани страни, други форми 

на управленски структури. При тях местните власти делегират права и отговорности на съответните 

управленски структури, които носят всичките отговорности за  реализацията на стратегическите цели 

а на включените в плана проекти и за правилното изразходване на 

инвестициите и за ефекта от това.  

В други страни е възприет подходът управлението на реализация на Плановете за интегрирано градско 

възстановяване и развитие да се осъществява директно от структури  на  местните власти. Това се 

обосновава с изискването местната власт да има преки отговорности в реализацията и на други 

стратегически и планови документи, касаещи местното развитие.  

За възложените за изработване в страната  ИПГВР на 36 града, УО 

“Регионално развитие”, която е водеща за създаването и изпълнението им, на този етап няма 

формулирани конкретни изисквания по отношение на администрирането (управлението) на тяхната 

реализация. В действащите Методически насоки има само няколко общи записа по отношение на 

програмата за управление, които следва да се съдържат в ИПГВР (на етап разработване на самите 

Интегрирани планове, а не и в процеса на тяхната реализация).Очевидно е, че този важен проблем ще 

ешения – централизирано, след приемането на съответните ИПГВР.

На етапа на разработване и приемане на ИПГВР от Общинския съвет могат да бъдат предложени 

управленски варианти  за цялостното администриране на процесите по 

на Интегрирания план чрез: 

създаване на  целева структура за управлението на изпълнение на ИПГВР в рамките на 

специализираната общинска администрация; 

избор на външна структура (извън общинска администрация) на която да бъдат делегирани 

ти за реализация на ИПГВР. 

се залага на използване административния капацитет на общинската 

администрация, която има съответния опит в подготовката на проекти и тяхното последващо 

изпълнение. Някои от тези проекти, по които община град Добрич е бенефициент през последните 

години, са съизмерими с голяма част от проектите, заложени в ИПГВР на гр. Добрич. Този вариант на 

управленска структура, осъществяваща функции по реализацията на Интегрирания 

точка на по-големите възможности за координация с други структури на 

специализираната общинска администрация. Важно изискване в това отношение, ако то бъде прието 

от Общинския съвет, е тази специализирана управленска структура да бъде запазена и в 

управленските структури на следващите общински администрации (до завършване на 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

325/555 

Съществен момент след приемане на ИПГВР е процесът на неговата реализация. Изпълнението на 

Интегрирания план е свързано с неговото администриране (управление на реализацията му).  

се реализират подобни планове показва, че се прилагат 

различни форми на администриране на реализацията на Интегриране планове за градско 

възстановяване и развитие. В едни страни е възприето администрирането да се осъществява от целево 

на заинтересовани страни, други форми 

на управленски структури. При тях местните власти делегират права и отговорности на съответните 

управленски структури, които носят всичките отговорности за  реализацията на стратегическите цели 

а на включените в плана проекти и за правилното изразходване на 

В други страни е възприет подходът управлението на реализация на Плановете за интегрирано градско 

уктури  на  местните власти. Това се 

обосновава с изискването местната власт да има преки отговорности в реализацията и на други 

града, УО на оперативна програма 

“Регионално развитие”, която е водеща за създаването и изпълнението им, на този етап няма 

формулирани конкретни изисквания по отношение на администрирането (управлението) на тяхната 

мо няколко общи записа по отношение на 

програмата за управление, които следва да се съдържат в ИПГВР (на етап разработване на самите 

Интегрирани планове, а не и в процеса на тяхната реализация).Очевидно е, че този важен проблем ще 

централизирано, след приемането на съответните ИПГВР. 

На етапа на разработване и приемане на ИПГВР от Общинския съвет могат да бъдат предложени 

управленски варианти  за цялостното администриране на процесите по 

създаване на  целева структура за управлението на изпълнение на ИПГВР в рамките на 

избор на външна структура (извън общинска администрация) на която да бъдат делегирани 

се залага на използване административния капацитет на общинската 

администрация, която има съответния опит в подготовката на проекти и тяхното последващо 

Добрич е бенефициент през последните 

години, са съизмерими с голяма част от проектите, заложени в ИПГВР на гр. Добрич. Този вариант на 

управленска структура, осъществяваща функции по реализацията на Интегрирания 

големите възможности за координация с други структури на 

специализираната общинска администрация. Важно изискване в това отношение, ако то бъде прието 

от Общинския съвет, е тази специализирана управленска структура да бъде запазена и в 

управленските структури на следващите общински администрации (до завършване на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

При втория вариант се отчита възможността Общинският съвет да делегира функциите по 

управления на ИПГВР на външна структура. Опитът на други стран

структура от типа на специализирана Агенция. Друга възможност е тази структура да бъде създадена 

като Общинско предприятие, което да поеме всички оперативни функции по 

И при двата варианта – специализи

външно звено в структурата на общинската администрация е необходимо да бъде създадено и второ 

малко координационно-управленско звено

координационни и контролни функции. В него могат д

пряко за изпълнението на ИПГВР,  представител на Общинския съвет и главния архитект на общината. 

Основните задачи на това звено са по отношение на:

• реализацията на стратегическите 

• координацията с УО на Оперативните програми, от които се финансират отделните проекти; 

• осъществяване на контрол върху дейността на оперативната структура (целево създаденото 

звено в структурата на общинската администрация) за управление 

Предвид досегашните ангажименти на община град Добрич по изготвянето на ИПГВР на гр. Добрич, 

както и ангажираността на голяма част от специалистите на общинска администрация, като 

целесъобразно решение се очертава общината да осъществява и осно

на Интегрирания план. В подкрепа на подобен подход е и обстоятелството, че пре

именно общината е инициатор и бенефициент на редица мащабни проекти, финансирани по различни 

програми и други донорски фондове.

партньорството със заинтересовани страни 

Наличният административен капацитет на община град Добрич дава възможност новопредлаганата 

целева управленска структура да бъде окомплектована с не

на  определената численост на общинската администрация). При доказана необходимост с решение 

на Общинския съвет може да се увеличи числеността на звеното с нови специалисти. Така ще се 

създаде необходимия капацитет то

реализацията (прилагането) на ИПГВР 

оперативна  координация и пълен мониторинг на изпълнението на плана.

Структурата, отговорна за изпълнението на И

Управляващо звено (УЗ). Нейните (неговите)  функции са свързани с:

• Осъществяване на взаимодействие с със структурни звена от специализираната общинска 

администрация, които имат отношение към реализацият

проекти и програми”, Дирекция “ТСУ”, Дирекция “Социални дейности”, Звеното за одит и др. 

По линия на координационните функции 

съществуващи звена от сега действащата структура на Общи

o Дирекция “Икономическо развитие и европейски фондове” (ИРЕФ)

- Направление “Обществени поръчки” в дирекция ИРЕФ;

- Направление “Проекти и програми” в дирекция ИРЕФ

o  Дирекция “Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

се отчита възможността Общинският съвет да делегира функциите по 

управления на ИПГВР на външна структура. Опитът на други страни показва, че това може да бъде 

структура от типа на специализирана Агенция. Друга възможност е тази структура да бъде създадена 

като Общинско предприятие, което да поеме всички оперативни функции по 

специализирано звено в структурата на общинска администрация и като 

външно звено в структурата на общинската администрация е необходимо да бъде създадено и второ 

управленско звено, което няма да изпълнява оперативни, а само 

ролни функции. В него могат да бъдат включени заместник

пряко за изпълнението на ИПГВР,  представител на Общинския съвет и главния архитект на общината. 

Основните задачи на това звено са по отношение на: 

реализацията на стратегическите аспекти на ИПГВР; 

координацията с УО на Оперативните програми, от които се финансират отделните проекти; 

осъществяване на контрол върху дейността на оперативната структура (целево създаденото 

звено в структурата на общинската администрация) за управление на ИПГВР.  

Предвид досегашните ангажименти на община град Добрич по изготвянето на ИПГВР на гр. Добрич, 

както и ангажираността на голяма част от специалистите на общинска администрация, като 

целесъобразно решение се очертава общината да осъществява и основните дейности по реализацията 

на Интегрирания план. В подкрепа на подобен подход е и обстоятелството, че пре

именно общината е инициатор и бенефициент на редица мащабни проекти, финансирани по различни 

програми и други донорски фондове. Общинската администрация има и немалък опит в 

партньорството със заинтересовани страни – бизнес, НПО и др.  

Наличният административен капацитет на община град Добрич дава възможност новопредлаганата 

целева управленска структура да бъде окомплектована с необходимите експерти (основно в рамките 

на  определената численост на общинската администрация). При доказана необходимост с решение 

на Общинския съвет може да се увеличи числеността на звеното с нови специалисти. Така ще се 

създаде необходимия капацитет това звено да е в състояние да реализира  функциите по 

реализацията (прилагането) на ИПГВР – обобщено представени като оперативно администриране, 

оперативна  координация и пълен мониторинг на изпълнението на плана. 

Структурата, отговорна за изпълнението на ИПГВР на гр. Добрич по същество ще изпълнява ролята на 

Управляващо звено (УЗ). Нейните (неговите)  функции са свързани с: 

Осъществяване на взаимодействие с със структурни звена от специализираната общинска 

администрация, които имат отношение към реализацията на ИПГВР 

проекти и програми”, Дирекция “ТСУ”, Дирекция “Социални дейности”, Звеното за одит и др. 

ия на координационните функции УЗ следва да взаимодейства със следните 

съществуващи звена от сега действащата структура на Общинската администрация:

“Икономическо развитие и европейски фондове” (ИРЕФ)

Направление “Обществени поръчки” в дирекция ИРЕФ; 

Направление “Проекти и програми” в дирекция ИРЕФ 

“Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 
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се отчита възможността Общинският съвет да делегира функциите по 

и показва, че това може да бъде 

структура от типа на специализирана Агенция. Друга възможност е тази структура да бъде създадена 

като Общинско предприятие, което да поеме всички оперативни функции по мениджмънта на ИПГВР.  

рано звено в структурата на общинска администрация и като 

външно звено в структурата на общинската администрация е необходимо да бъде създадено и второ 

което няма да изпълнява оперативни, а само 

а бъдат включени заместник–кмет, отговарящ 

пряко за изпълнението на ИПГВР,  представител на Общинския съвет и главния архитект на общината.  

координацията с УО на Оперативните програми, от които се финансират отделните проекти;  

осъществяване на контрол върху дейността на оперативната структура (целево създаденото 

на ИПГВР.   

Предвид досегашните ангажименти на община град Добрич по изготвянето на ИПГВР на гр. Добрич, 

както и ангажираността на голяма част от специалистите на общинска администрация, като 

вните дейности по реализацията 

на Интегрирания план. В подкрепа на подобен подход е и обстоятелството, че през последните години 

именно общината е инициатор и бенефициент на редица мащабни проекти, финансирани по различни 

Общинската администрация има и немалък опит в 

Наличният административен капацитет на община град Добрич дава възможност новопредлаганата 

обходимите експерти (основно в рамките 

на  определената численост на общинската администрация). При доказана необходимост с решение 

на Общинския съвет може да се увеличи числеността на звеното с нови специалисти. Така ще се 

ва звено да е в състояние да реализира  функциите по 

обобщено представени като оперативно администриране, 

ПГВР на гр. Добрич по същество ще изпълнява ролята на 

Осъществяване на взаимодействие с със структурни звена от специализираната общинска 

а на ИПГВР – Дирекция “Европейски 

проекти и програми”, Дирекция “ТСУ”, Дирекция “Социални дейности”, Звеното за одит и др. 

УЗ следва да взаимодейства със следните 

нската администрация: 

“Икономическо развитие и европейски фондове” (ИРЕФ) 

“Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”: 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

- Отдел “Устройство на територията и строителен контрол”

- Отдел “Инфраструктура и околна среда”

o Дирекция “Хуманитарни дейности”:

- Отдел “Образование и култура”

- Отдел “Здравеопазване и социална политика”

o Звено “Вътрешен одит”, което е на пряко подчинение на Кмета 

• Осъществяване на взаимодействие  с други заинтересовани страни 

Оперативните функции по администрирането на приложение на плана са свързани с:

• Осъществяване на дейности, свързани Проектната  и планова готовност на ИПГВР;

• Определяне на приоритетността (на базата на проектната и друга готовност (за реализация на 

отделните проекти и програми);

• Приемане на графици и прилагане на организационно

реализирането на съответните проекти; 

• Подготовката на изискванията на тръжната документация (съгласувано с отдел “Обществени 

поръчки” на Дирекция  “Европейски проекти и програми);

• Подготовка на предложения за избор на изпълнители на проектите;

• Изпълнение на бюджетите на проектите и на ИПГВР като цяло;

• Други административни функции, пряко свързани с прилагането на ИПГВР.

Важни функции на звеното (УЗ) са свързани с контролната дейност. В това направление важно е 

взаимодействието със звено “Одит”, което е пряко подчинено на кмета на общината.  Контролните 

функции  засягат: 

• контрол по спазване на всички параметри на ИПГВР и на отделните проекти;

• контрол по целесъобразното изпълнение на бюджета на ИПГВР и на отделните проекти  

По отношение на мониторинга  УЗ реализира следните функции:

• Осъществява наблюдение 

план и по реализацията на плана в отделните зони за въздействие на базата на заложените в 

него индикатори; 

• Изготвя годишни доклади за хода на изпълнение на ИПГВР и заключителен доклад за целия 

период на изпълнение на плана;

• При необходимост прави предложения  чрез Секретариата  на ИПГВР до Общинския съвет за 

актуализация на Интегрирания план  

Ръководителят на временната целева структура следва да има функции по:

• Организиране цялостната  дейност

• Подготвя правилник за дейността на звеното;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

л “Устройство на територията и строителен контрол” 

Отдел “Инфраструктура и околна среда” 

“Хуманитарни дейности”: 

Отдел “Образование и култура” 

Отдел “Здравеопазване и социална политика” 

“Вътрешен одит”, което е на пряко подчинение на Кмета на общината

Осъществяване на взаимодействие  с други заинтересовани страни –

Оперативните функции по администрирането на приложение на плана са свързани с:

Осъществяване на дейности, свързани Проектната  и планова готовност на ИПГВР;

пределяне на приоритетността (на базата на проектната и друга готовност (за реализация на 

отделните проекти и програми); 

Приемане на графици и прилагане на организационно-технологичната последователност  в 

реализирането на съответните проекти;  

а на изискванията на тръжната документация (съгласувано с отдел “Обществени 

поръчки” на Дирекция  “Европейски проекти и програми); 

Подготовка на предложения за избор на изпълнители на проектите; 

Изпълнение на бюджетите на проектите и на ИПГВР като цяло; 

уги административни функции, пряко свързани с прилагането на ИПГВР.

Важни функции на звеното (УЗ) са свързани с контролната дейност. В това направление важно е 

взаимодействието със звено “Одит”, което е пряко подчинено на кмета на общината.  Контролните 

контрол по спазване на всички параметри на ИПГВР и на отделните проекти;

контрол по целесъобразното изпълнение на бюджета на ИПГВР и на отделните проекти  

По отношение на мониторинга  УЗ реализира следните функции: 

Осъществява наблюдение по реализацията на отделните проекти, включени в Интегрирания 

план и по реализацията на плана в отделните зони за въздействие на базата на заложените в 

Изготвя годишни доклади за хода на изпълнение на ИПГВР и заключителен доклад за целия 

период на изпълнение на плана; 

При необходимост прави предложения  чрез Секретариата  на ИПГВР до Общинския съвет за 

актуализация на Интегрирания план   

Ръководителят на временната целева структура следва да има функции по: 

Организиране цялостната  дейност на звеното; 

Подготвя правилник за дейността на звеното; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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на общината 

– бизнес, НПО и др.    

Оперативните функции по администрирането на приложение на плана са свързани с: 

Осъществяване на дейности, свързани Проектната  и планова готовност на ИПГВР; 

пределяне на приоритетността (на базата на проектната и друга готовност (за реализация на 

технологичната последователност  в 

а на изискванията на тръжната документация (съгласувано с отдел “Обществени 

 

уги административни функции, пряко свързани с прилагането на ИПГВР. 

Важни функции на звеното (УЗ) са свързани с контролната дейност. В това направление важно е 

взаимодействието със звено “Одит”, което е пряко подчинено на кмета на общината.  Контролните 

контрол по спазване на всички параметри на ИПГВР и на отделните проекти; 

контрол по целесъобразното изпълнение на бюджета на ИПГВР и на отделните проекти   

по реализацията на отделните проекти, включени в Интегрирания 

план и по реализацията на плана в отделните зони за въздействие на базата на заложените в 

Изготвя годишни доклади за хода на изпълнение на ИПГВР и заключителен доклад за целия 

При необходимост прави предложения  чрез Секретариата  на ИПГВР до Общинския съвет за 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

•  осъществява общия контрол по дейността й относно цялата управленска дейност по 

изпълнението на плана;

• Осъществява връзките и взаимоотношенията с координационното звено (“Секретариата”);

• Осъществява функциите с публичността на изпълнението на ИПГВР

 УЗ (управляващото звено) подготвя 7 броя 

(обзорен за целия период) доклад, с които  се оценява хода на реализацията на ИПГВР. 

Годишните и обзорния, монитор

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич

състоянието и степента на реализация на заложените в ИПГВР проекти и програми към момента на 

изготвяне на съответния годишен доклад. В годишните мониторингови доклади се представя и 

информация за изпълнението на  бюджета на отделните проекти, бюджета на Зоните на въздействие и 

сборния бюджет на ИПГВР с подробна информация за изразходването на финансо

разчетен  за съответната година.

На основание на напредъка в реализацията на ИПГР и оценка на  възникнали проблеми,  които при 

определени условия могат да забавят реализацията на отделни проекти,  УЗ прави мотивирани 

предложения до Общинския с

ИПГВР. На базата на тези предложения

промени в графика за изпълнение на ИПГР. Обект на промени могат да бъдат приоритетността в 

реализацията на отделните  проекти, сроковете, а при определени условия и на изпълнителите на 

проектите.  Тези промени не могат да  засягат териториалния обхват на определените в ИПГВР зони за 

въздействие, които са валидни за целия срок на действие на Интегри

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

осъществява общия контрол по дейността й относно цялата управленска дейност по 

изпълнението на плана; 

Осъществява връзките и взаимоотношенията с координационното звено (“Секретариата”);

функциите с публичността на изпълнението на ИПГВР 

УЗ (управляващото звено) подготвя 7 броя Годишни мониторингови доклади 

(обзорен за целия период) доклад, с които  се оценява хода на реализацията на ИПГВР. 

Годишните и обзорния, мониторингов доклади съдържат информация за хода на реализацията на

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич, както и на оперативния график за 

състоянието и степента на реализация на заложените в ИПГВР проекти и програми към момента на 

отвяне на съответния годишен доклад. В годишните мониторингови доклади се представя и 

информация за изпълнението на  бюджета на отделните проекти, бюджета на Зоните на въздействие и 

сборния бюджет на ИПГВР с подробна информация за изразходването на финансо

разчетен  за съответната година. 

На основание на напредъка в реализацията на ИПГР и оценка на  възникнали проблеми,  които при 

определени условия могат да забавят реализацията на отделни проекти,  УЗ прави мотивирани 

предложения до Общинския съвет за възможните допустими промени в графика за реализацията на 

предложения, Общинския съвет  може да утвърди целесъобразни, допустими 

промени в графика за изпълнение на ИПГР. Обект на промени могат да бъдат приоритетността в 

лизацията на отделните  проекти, сроковете, а при определени условия и на изпълнителите на 

проектите.  Тези промени не могат да  засягат териториалния обхват на определените в ИПГВР зони за 

въздействие, които са валидни за целия срок на действие на Интегрирания план. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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осъществява общия контрол по дейността й относно цялата управленска дейност по 

Осъществява връзките и взаимоотношенията с координационното звено (“Секретариата”); 

 

Годишни мониторингови доклади и един Окончателен 

(обзорен за целия период) доклад, с които  се оценява хода на реализацията на ИПГВР.  

ингов доклади съдържат информация за хода на реализацията на 

, както и на оперативния график за 

състоянието и степента на реализация на заложените в ИПГВР проекти и програми към момента на 

отвяне на съответния годишен доклад. В годишните мониторингови доклади се представя и 

информация за изпълнението на  бюджета на отделните проекти, бюджета на Зоните на въздействие и 

сборния бюджет на ИПГВР с подробна информация за изразходването на финансовия ресурс,  

На основание на напредъка в реализацията на ИПГР и оценка на  възникнали проблеми,  които при 

определени условия могат да забавят реализацията на отделни проекти,  УЗ прави мотивирани 

ъвет за възможните допустими промени в графика за реализацията на 

, Общинския съвет  може да утвърди целесъобразни, допустими 

промени в графика за изпълнение на ИПГР. Обект на промени могат да бъдат приоритетността в 

лизацията на отделните  проекти, сроковете, а при определени условия и на изпълнителите на 

проектите.  Тези промени не могат да  засягат териториалния обхват на определените в ИПГВР зони за 

рания план.  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

15. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮД

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на плана са елемент на цялостната 

мониторингова система за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на ИПГВР. Чрез тях се 

измерват резултатите от реализацията на конкретните проекти и на плана като цяло. При определяне 

на набора от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР са отчитани някои важни изисквания. Те 

се изразяват в това  съответният индикатор да дава възможност да се отчи

резултат на реализацията на съответния проект, да бъде информационно осигуряван от 

информационната система, вкл. и от ГИС.

Индикаторите за наблюдение присъстват в годишните и в заключителния доклад за изпълнението на 

Интегрирания план. Същите са диференцирани в няколко групи. 

Първата група включва индикатори, касаещи стратегическите цели на ИПГВР. Те се обвързват както с 

количествени параметри, така и с някои качествени характеристики. 

оценка на използваните ресурси, необходими за реализацията на плана. Такива са индикаторите за 

човешки ресурс, измервани с броя на новооткритите  работни места и индикаторите за финансов 

(инвестиционен) ресурс (вкл. и привлечени чужди инв

с разчетите за бюджета на ИПГВР. 

индикаторите за резултат.  Индикаторите от посочените трета и четвърта група са диференцирани по 

основни функционални направления, по които са отнесени и съответните проекти. 

Системата от индикатори е представена в следващите два списъка и на таблица 26.

Индикатори за реализация на стратегическите цели на ИПГВР:

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 1:

1. Увеличен брой работни места в иновативни фирми, разположени в благоустроени 

индустриални зони; 

Дефиниция на индикатора: Разлика между брой на работните места в иновативни фирми, 

разположени в благоустроените индустриални зони в началото на прилагане на плана и към 

съответната дата 

Измерител: брой новоразкрити места 

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), регистър на фирмите, анкета

2. Увеличен брой работни места в ключови за града индустрии 

Дефиниция на индикатора: Разлика между брой на работните места в ключови за града индустрии в 

началото на прилагане на плана и към съответната дата.

Измерител: брой новоразкрити места

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), реги

3. Увеличен коефициента на заетост (във възрастовата група 20

Дефиниция на индикатора: Разлика между коефициента на заетост във възрастовата група 20

началото на прилагане на плана и към съответната дата
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ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на плана са елемент на цялостната 

мониторингова система за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на ИПГВР. Чрез тях се 

резултатите от реализацията на конкретните проекти и на плана като цяло. При определяне 

на набора от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР са отчитани някои важни изисквания. Те 

се изразяват в това  съответният индикатор да дава възможност да се отчи

резултат на реализацията на съответния проект, да бъде информационно осигуряван от 

информационната система, вкл. и от ГИС. 

Индикаторите за наблюдение присъстват в годишните и в заключителния доклад за изпълнението на 

план. Същите са диференцирани в няколко групи.  

включва индикатори, касаещи стратегическите цели на ИПГВР. Те се обвързват както с 

количествени параметри, така и с някои качествени характеристики. Втората група

оценка на използваните ресурси, необходими за реализацията на плана. Такива са индикаторите за 

човешки ресурс, измервани с броя на новооткритите  работни места и индикаторите за финансов 

(инвестиционен) ресурс (вкл. и привлечени чужди инвестиции). Числовите им стойности се определят 

с разчетите за бюджета на ИПГВР. Третата и четвъртата група са индикаторите за продукт и 

индикаторите за резултат.  Индикаторите от посочените трета и четвърта група са диференцирани по 

равления, по които са отнесени и съответните проекти. 

Системата от индикатори е представена в следващите два списъка и на таблица 26.

Индикатори за реализация на стратегическите цели на ИПГВР: 

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 1: 

работни места в иновативни фирми, разположени в благоустроени 

Дефиниция на индикатора: Разлика между брой на работните места в иновативни фирми, 

разположени в благоустроените индустриални зони в началото на прилагане на плана и към 

Измерител: брой новоразкрити места  

Период на актуализация: годишно 

Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), регистър на фирмите, анкета

Увеличен брой работни места в ключови за града индустрии  

Разлика между брой на работните места в ключови за града индустрии в 

началото на прилагане на плана и към съответната дата. 

Измерител: брой новоразкрити места 

Период на актуализация: годишно 

Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), регистър на фирмите, анкета

Увеличен коефициента на заетост (във възрастовата група 20-64); 

Дефиниция на индикатора: Разлика между коефициента на заетост във възрастовата група 20

началото на прилагане на плана и към съответната дата 
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ЛАГАНЕТО НА ПЛАНА. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на прилагането на плана са елемент на цялостната 

мониторингова система за наблюдение, анализ и оценки на изпълнението на ИПГВР. Чрез тях се 

резултатите от реализацията на конкретните проекти и на плана като цяло. При определяне 

на набора от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР са отчитани някои важни изисквания. Те 

се изразяват в това  съответният индикатор да дава възможност да се отчитат настъпилите промени в 

резултат на реализацията на съответния проект, да бъде информационно осигуряван от 

Индикаторите за наблюдение присъстват в годишните и в заключителния доклад за изпълнението на 

включва индикатори, касаещи стратегическите цели на ИПГВР. Те се обвързват както с 

Втората група индикатори са за 

оценка на използваните ресурси, необходими за реализацията на плана. Такива са индикаторите за 

човешки ресурс, измервани с броя на новооткритите  работни места и индикаторите за финансов 

естиции). Числовите им стойности се определят 

са индикаторите за продукт и 

индикаторите за резултат.  Индикаторите от посочените трета и четвърта група са диференцирани по 

равления, по които са отнесени и съответните проекти.  

Системата от индикатори е представена в следващите два списъка и на таблица 26. 

работни места в иновативни фирми, разположени в благоустроени 

Дефиниция на индикатора: Разлика между брой на работните места в иновативни фирми, 

разположени в благоустроените индустриални зони в началото на прилагане на плана и към 

Източник на данни: Териториално статистическо бюро (на НСИ), регистър на фирмите, анкета 

Разлика между брой на работните места в ключови за града индустрии в 

стър на фирмите, анкета 

Дефиниция на индикатора: Разлика между коефициента на заетост във възрастовата група 20-64 в 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Измерител: % увеличение 

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: Териториално бюро по труда, анкета

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 2.

1. Намаление на вредните емисии от транспорта

Дефиниция на индикатора: Разлика между отчетени стойности на основни газове

въздуха в критични точки на града в началото на прилагане на плана и към съответната дата

Измерител: % намаление 

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: РИОСВ -

територията на града 

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 3.

1. Брой домакинства с висока безработица на членове си. 

Дефиниция на индикатора: Брой домакинства с повече от 1 безработен член в домакинството

Измерител: брой 

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: НСИ (ТСБ 

годишно, Преброяване на населението 

2. Намален процент на ранно напускащи училище

Дефиниция на индикатора: Разлика между отчетени нива на ранно 

прилагане на плана и към съответната дата

Измерител: % намаление 

Период на актуализация: годишно

Източник на данни: НСИ (ТСБ –

Индикатори за изпълнение на стратегическа ц

1. Подобрена координация на публичните инвестиции (качествена оценка основана на конкретни 

казуси); 

Измерител: степен на подобрение

Период на актуализация: при мониторинг

Източник на данни: анкети 

2. Увеличена интензивност на сътрудничеството между местните

Измерител: степен на подобрение

Период на актуализация: при мониторинг

Източник на данни: анкети 
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Период на актуализация: годишно 

Източник на данни: Териториално бюро по труда, анкета 

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 2. 

Намаление на вредните емисии от транспорта 

Дефиниция на индикатора: Разлика между отчетени стойности на основни газове

въздуха в критични точки на града в началото на прилагане на плана и към съответната дата

Период на актуализация: годишно 

- Варна, данни (статистика) от монтирани измервателни станции на 

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 3. 

Брой домакинства с висока безработица на членове си.  

Дефиниция на индикатора: Брой домакинства с повече от 1 безработен член в домакинството

Период на актуализация: годишно 

Източник на данни: НСИ (ТСБ – Добрич) – Статистика на домакинствата и домакинските бюджети 

годишно, Преброяване на населението – 2021 г., анкети 

Намален процент на ранно напускащи училище 

Дефиниция на индикатора: Разлика между отчетени нива на ранно напуснали училище в началото на 

прилагане на плана и към съответната дата 

Период на актуализация: годишно 

– Добрич), Преброяване на населението – 2021 г., анкети

Индикатори за изпълнение на стратегическа цел 4 

Подобрена координация на публичните инвестиции (качествена оценка основана на конкретни 

Измерител: степен на подобрение 

Период на актуализация: при мониторинг 

Увеличена интензивност на сътрудничеството между местните власти, бизнеса, НПО

Измерител: степен на подобрение 

Период на актуализация: при мониторинг 
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Дефиниция на индикатора: Разлика между отчетени стойности на основни газове, замърсители на 

въздуха в критични точки на града в началото на прилагане на плана и към съответната дата 

Варна, данни (статистика) от монтирани измервателни станции на 

Дефиниция на индикатора: Брой домакинства с повече от 1 безработен член в домакинството 

Статистика на домакинствата и домакинските бюджети – 

напуснали училище в началото на 

2021 г., анкети 

Подобрена координация на публичните инвестиции (качествена оценка основана на конкретни 

власти, бизнеса, НПО 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Индикатори за ресурс: 

1. Индикатор: Използван човешки ресурс 

проектите 

Дефиниция на индикатора: Отчетени разкрити нови работни места в резултат от изпълнението на 

проекти, заложени в ИПВГР 

Измерител: брой нови работни места

Период на актуализация: при мониторинг

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на прое

ИПВГР) 

2. Индикатор: Използван финансов ресурс (инвестиции) за реализация на проектите 

включени в ИПГВР 

Дефиниция на индикатора: Привлечен финансов ресурс в общината по проекти, включени в ИПВГР

Измерител: привлечени средства (без съфинансирането от об

Период на актуализация: при мониторинг

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на проекти по 

ИПВГР) 

3. Индикатор: Привлечени чужди инвестиции за реализация на проекти, включени в ИПГВР

Дефиниция на индикатора: Привлечен финансов ресурс от чужди инвестиции в общината по проекти, 

включени в ИПВГР 

Измерител: привлечени средства (без съфинансирането от общината), хил. лв.

Период на актуализация: при мониторинг

Източник на данни: отчети на община Добрич (

ИПВГР) 

 

Индикатори за продукт и индикатори за резултат от намесата:

таблица 26: Индикатори за продукт и индикатори за резултат от намесата, разпределени по 

основни функционал направление за проследяване реализацията на ИПГВР Добрич
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1.Индикатор: Предвидени 

улици за изграждане, 

рехабилитация и 

реконструкция 

Дефиниция на индикатора: 

Линейни метри улици, 

включени в проекти на ИПВГР 

Измерител: линейни метри 

улична мрежа 

Източник на данни: отчети на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Използван човешки ресурс – разкрити нови работни места за реализация на 

а: Отчетени разкрити нови работни места в резултат от изпълнението на 

Измерител: брой нови работни места 

Период на актуализация: при мониторинг 

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на прое

Използван финансов ресурс (инвестиции) за реализация на проектите 

Дефиниция на индикатора: Привлечен финансов ресурс в общината по проекти, включени в ИПВГР

Измерител: привлечени средства (без съфинансирането от общината), хил. лв.

Период на актуализация: при мониторинг 

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на проекти по 

Привлечени чужди инвестиции за реализация на проекти, включени в ИПГВР

индикатора: Привлечен финансов ресурс от чужди инвестиции в общината по проекти, 

Измерител: привлечени средства (без съфинансирането от общината), хил. лв.

Период на актуализация: при мониторинг 

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на проекти по 

Индикатори за продукт и индикатори за резултат от намесата: 

: Индикатори за продукт и индикатори за резултат от намесата, разпределени по 

ление за проследяване реализацията на ИПГВР Добрич

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

Предвидени 

улици за изграждане, 

Дефиниция на индикатора: 

Линейни метри улици, 

включени в проекти на ИПВГР  

Измерител: линейни метри 

Източник на данни: отчети на 

1.Индикатор: Изградени, 

рехабилитирани и 

реконструирани улици по 

проекти, включени в ИПВГР 

Дефиниция на индикатора: 

Линейни метри улици по 

реализирани проекти, включени 

в ИПВГР  

Измерител: линейни метри 

улична мрежа (и % от 

1. Индикатор

36808

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

331/555 

разкрити нови работни места за реализация на 

а: Отчетени разкрити нови работни места в резултат от изпълнението на 

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на проекти по 

Използван финансов ресурс (инвестиции) за реализация на проектите 

Дефиниция на индикатора: Привлечен финансов ресурс в общината по проекти, включени в ИПВГР 

щината), хил. лв. 

Източник на данни: отчети на община Добрич (на базата на данни от реализацията на проекти по 

Привлечени чужди инвестиции за реализация на проекти, включени в ИПГВР 

индикатора: Привлечен финансов ресурс от чужди инвестиции в общината по проекти, 

Измерител: привлечени средства (без съфинансирането от общината), хил. лв. 

на базата на данни от реализацията на проекти по 

: Индикатори за продукт и индикатори за резултат от намесата, разпределени по 

ление за проследяване реализацията на ИПГВР Добрич 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

1. Индикатор 

36808 

1. Индикатор 

от 50% до 100% 

от 

предвидените  

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

2.Индикатор:  Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

тротоари 

Дефиниция на индикатора: 

Площ (кв.м.) на тротоари за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция по ИПВГР

Измерител: кв.м. предвидени 

тротоари 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

3.Индикатор:  Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

зелени площи 

Дефиниция на индикатора: 

Площ (кв.м.) на зелени площи 

за изграждане, рехабилитация 

и реконструкция по ИПВГР

Измерител: кв.м. предвидени 

площи 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

4.Индикатор:  Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

улично осветление 

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

инсталиране или подмяна 

улични тела по проекти на 

ИПВГР 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

предвиждания на ИПВГР 

предвидените)  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич (на базата на 

данни от реализацията на 

проекти по ИПВГР) 

Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

Дефиниция на индикатора: 

Площ (кв.м.) на тротоари за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция по ИПВГР 

Измерител: кв.м. предвидени 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

2.Индикатор:  Изградени, 

рехабилитирани и 

реконструирани прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

тротоари 

Дефиниция на индикатора: Площ 

(кв.м.) на изградени, 

рехабилитирани и 

реконструктуирани тротоари по 

ИПВГР (и % от предвидените) 

Измерител: кв.м. тротоари 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

2.

204032

 

Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

Дефиниция на индикатора: 

Площ (кв.м.) на зелени площи 

за изграждане, рехабилитация 

и реконструкция по ИПВГР 

Измерител: кв.м. предвидени 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

3.Индикатор:  Изградени, 

рехабилитирани и 

реконструирани елементи на 

уличната мрежа: зелени площи 

Дефиниция на индикатора: Площ 

(кв.м.) на изградени зелени 

площи -  и % от предвидените) 

Измерител: кв.м. изградени 

площи и % от предвидените) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

3. Индикатор  

6015

 

Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

уличната мрежа: 

Дефиниция на индикатора: 

инсталиране или подмяна 

улични тела по проекти на 

4.Индикатор:  Изградени, 

рехабилитирани и 

реконструирани елементи на 

уличната мрежа: улично 

осветление 

Дефиниция на индикатора: Брой 

(и % от предвидените) 

инсталирани или подменени 

улични тела по проекти на ИПВГР  

Измерител: брой тела (и % от 

4. Индикатор 

Неприложим

о: Няма 

данни

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

332/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

2. Индикатор 

204032 

2. Индикатор 

от 50 до 100% 

от 

предвидените  

 

3. Индикатор  

6015 

3. Индикатор 

от 40 до 80% от 

предвидените  

 

4. Индикатор 

Неприложим

о: Няма 

данни 

4. Индикатор 

от 80 до 100% 

от 

предвидените 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

Измерител: брой тела

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

 

5.Индикатор: Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

пътна сигнализация  

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

инсталиране или подмяна 

елементи на пътна 

сигнализация по проекти на 

ИПВГР 

Измерител: брой елементи

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

6. Индикатор: Предвидени за 

изграждане велоалеи 

Дефиниция на индикатора: 

Линейни метри велоалеи, 

предвидени за изграждане по 

проекти на ИПВГР 

Измерител: м.  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

Измерител: брой тела 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

предвидените) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

4А.Индикатор:  Икономически 

ефект от изграждане, 

рехабилитация и реконструкция 

улично осветление.  

Дефиниция на индикатора: 

Спестена електроенергия в 

натурални показатели (кВч.)  

Измерител: спестени kW/h (или 

%) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: счетоводни 

отчети на община Добрич за 

изразходвана ел. енергия 

4А. 

Индикатор 

Неприложим

о: Няма 

данни

 

Предвидени за 

изграждане, рехабилитация и 

реконструкция прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

Дефиниция на индикатора: 

инсталиране или подмяна 

сигнализация по проекти на 

Измерител: брой елементи 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

5.Индикатор:  Изградени, 

рехабилитирани и 

реконструирани прилежащи 

елементи на уличната мрежа: 

пътна сигнализация  

Дефиниция на индикатора: Брой 

(и % от предвидените) 

инсталирани или подменени 

елементи на пътна сигнализация 

по проекти на ИПВГР 

Измерител: брой елементи (и %) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнени 

проекти на ИПВГР 

5. Индикатор

Не се посочва

 

Предвидени за 

изграждане велоалеи  

индикатора: 

Линейни метри велоалеи, 

предвидени за изграждане по 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

6. Индикатор: Изградени 

велоалеи  

Дефиниция на индикатора: 

Линейни метри велоалеи, 

изградени по проекти на ИПВГР 

Измерител: м.  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнени 

проекти на ИПВГР 

6. 

46317

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

333/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

4А. 

Индикатор  

Неприложим

о: Няма 

данни 

4А. Индикатор 

от 20% до 30% 

5. Индикатор 

Не се посочва 

5. Индикатор 

от 80% до 100% 

от 

предвидените 

6. Индикатор  

46317 

6. Индикатор 

от 30 до 46 км  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

7. Индикатор: Предвидени за 

изграждане места за временно 

паркиране на велосипеди (бр. 

Веломеста) 

Дефиниция на индикатора: 

Брой паркоместа за 

велосипеди, предвидени за 

изграждане по проекти на 

ИПВГР 

Измерител: брой места за 

временно паркиране на 

велосипеди (бр. веломест

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

8. Индикатор: Предвидени 

нови паркоместа за 

автомобили  

Дефиниция на индикатора: 

Брой паркоместа за 

автомобили, предвидени за 

изграждане по проекти на 

ИПВГР 

Измерител: брой паркоместа

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР
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 1.Индикатор: Обновени и  

рехабилитирани (включително 

и проведени мерки за 

енергийна ефективност) 

обекти на образователната 

инфраструктура (детски 

заведения и училища)

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност) детски 

заведения и училища по 

проекти на ИПВГР 

Измерител: брой обекти

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

2.Индикатор: Ученици, които 

ще ползват рехабилитирани и 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

Предвидени за 

изграждане места за временно 

паркиране на велосипеди (бр. 

Дефиниция на индикатора: 

велосипеди, предвидени за 

изграждане по проекти на 

Измерител: брой места за 

временно паркиране на 

велосипеди (бр. веломеста).  

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

7. Индикатор: Изградени места 

за временно паркиране на 

велосипеди (бр. Веломеста) 

Дефиниция на индикатора: Брой 

паркоместа за велосипеди, 

изградени по проекти на ИПВГР 

Измерител: брой места за 

временно паркиране на 

велосипеди (бр. веломеста) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР 

7. 

5 

Предвидени 

Дефиниция на индикатора: 

автомобили, предвидени за 

изграждане по проекти на 

Измерител: брой паркоместа 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

8. Индикатор: Изградени нови 

паркоместа за автомобили  

Дефиниция на индикатора: Брой 

паркоместа за автомобили, 

изградени по проекти на ИПВГР 

Измерител: брой паркоместа 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР 

8. 

300

: Обновени и  

рехабилитирани (включително 

и проведени мерки за 

енергийна ефективност) 

обекти на образователната 

(детски 

заведения и училища) 

Дефиниция на индикатора: 

обновяване и рехабилитация 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност) детски 

заведения и училища по 

Измерител: брой обекти 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

1.Индикатор: Обновени и  

рехабилитирани (включително и 

проведени мерки за енергийна 

ефективност) обекти на 

образователната инфраструктура 

(детски заведения и училища) 

Дефиниция на индикатора: Брой 

обновени и рехабилитирани 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност) детски 

заведения и училища по проекти 

на ИПВГР 

Измерител: брой обекти 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР 

1. Индикатор

15 са 

включени 

: Ученици, които 

ще ползват рехабилитирани и 

2.Индикатор: Ученици, 

ползващи рехабилитирани и 

2. Индикатор

4502

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

334/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

7. Индикатор 

 

7. Индикатор 

от 150 до 200 

броя 

8. Индикатор 

300 

8. Индикатор 

от 400 до 600 

броя 

1. Индикатор 

15 са 

включени  

1. Индикатор 

от 12 до 15 

броя 

 

2. Индикатор 

4502 

2. Индикатор 

 от 70% до 90% 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

обновени училища и училищни 

дворове (Засегнати групи 

население). 

Дефиниция на индикатора: 

Брой ученици, обучаващи се в 

предвидени за 

рехабилитиране и обновяване 

училища и/или училищни 

дворове предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност).

Измерител: брой ученици

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

3.Индикатор: Деца , които ще 

бъдат настанени в 

рехабилитирани и реновирани 

детски заведения  

Дефиниция на индикатора: 

Брой деца, които ще бъдат 

настанени в предвидени за 

рехабилитиране и 

обновяване/реновиране 

детски заведения 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност).

Измерител: брой деца

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, 

данни от Общинска 

администрация 

4.Индикатор: Предвидени за 

рехабилитация училищни 

дворове и прилежащи 

пространства на детски 

заведения 

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

рехабилитация училищни 

дворове и прилежащи 

пространства на детски 

заведения 

Измерител: брой  

Източник на данни: отчети на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

обновени училища и училищни 

(Засегнати групи 

Дефиниция на индикатора: 

Брой ученици, обучаващи се в 

рехабилитиране и обновяване 

и/или училищни 

дворове предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и с мерки за 

енергийна ефективност). 

Измерител: брой ученици 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

обновени училища и училищни 

дворове (Засегнати групи 

население) 

Дефиниция на индикатора: Брой 

ученици, обучавани се в 

реабилитирани и обновени 

училища и/или училищни 

дворове (включително и с мерки 

за енергийна ефективност).  

Измерител: брой ученици (% от 

общ брой ученици в гр. Добрич)  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР 

 

Деца , които ще 

рехабилитирани и реновирани 

Дефиниция на индикатора: 

Брой деца, които ще бъдат 

настанени в предвидени за 

обновяване/реновиране 

(включително и с мерки за 

вност). 

Измерител: брой деца 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, 

3.Индикатор: Деца настанени в 

рехабилитирани и реновирани 

детски заведения  

Дефиниция на индикатора: Брой 

деца, настанени в предвидени за 

рехабилитиране и 

обновяване/реновиране детски 

заведения (включително и с 

мерки за енергийна 

ефективност). 

Измерител: брой деца 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР, данни от Общинска 

администрация 

3. Индикатор

1034

 

Предвидени за 

рехабилитация училищни 

дворове и прилежащи 

пространства на детски 

Дефиниция на индикатора: 

рехабилитация училищни 

дворове и прилежащи 

пространства на детски 

Източник на данни: отчети на 

4.Индикатор: Рехабилитирани 

училищни дворове и прилежащи 

пространства на детски 

заведения 

Дефиниция на индикатора: Брой 

предвидени за рехабилитация 

училищни дворове и прилежащи 

пространства на детски 

заведения 

Измерител: брой  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

4. Индикатор

15

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

335/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

от общ брой 

ученици 

3. Индикатор 

1034 

3. Индикатор 

от 70% до 90% 

от общ брой 

деца в 

заведения 

 

4. Индикатор 

15 

4. Индикатор 

от 5 до 7 броя 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

5. Индикатор: Разходи за 

енергия (отопление) на 

училища и детски заведения 

Дефиниция на индикатора: 

Разходи за отопление и други 

сходни, свързани с разход на 

ел.енергия за училища и 

детски заведения 

Измерител: лв. (% от 

делегираните бюджети за 

отопление)  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, 

данни от общински бюджет 

Приложението за 

делегираните бюджети

6.Индикатор: Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и мерки за 

енергийна ефективност) 

обекти на здравната  

инфраструктура (детски ясли)

Дефиниция на индикатора: 

Брой детски ясли, предвидени 

за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

мерки за енергийна 

ефективност)  

Измерител: брой  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

7.Индикатор: Места в 

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

мерки за енергийна 

ефективност) обекти на 

здравната  инфраструктура 

(детски ясли) (Засегнати групи 

население). 

Дефиниция на индикатора: 

Брой места в детски ясли, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

предвиждания на ИПВГР 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР 

: Разходи за 

енергия (отопление) на 

училища и детски заведения  

Дефиниция на индикатора: 

Разходи за отопление и други 

сходни, свързани с разход на 

ел.енергия за училища и 

делегираните бюджети за 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, 

данни от общински бюджет – в 

делегираните бюджети 

5. Индикатор: Намалени 

разходи за енергия (отопление) 

на училища и детски заведения  

Дефиниция на индикатора: 

Намаляване на разходите за 

отопление и други сходни, 

свързани с разход на ел.енергия 

за училища и детски заведения 

Измерител: лв. (% от 

делегираните бюджети за 

отопление)  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР, данни от общински 

бюджет – в Приложението за 

делегираните бюджети 

5.

Не се 

посочва: 

Няма данни

 

Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и мерки за 

енергийна ефективност) 

инфраструктура (детски ясли) 

Дефиниция на индикатора: 

Брой детски ясли, предвидени 

рехабилитация (включително и 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

6.Индикатор: Обновени и 

рехабилитирани (включително и 

мерки за енергийна ефективност) 

обекти на здравната  

инфраструктура (детски ясли) 

Дефиниция на индикатора: Брой 

детски ясли (и отн.дял от общо 

заведения от този тип в града), 

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

мерки за енергийна ефективност)  

Измерител: брой (отн.дял, %)  

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич за изпълнение 

на ИПВГР 

6. Индикатор

2 броя

 

Места в 

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

ефективност) обекти на 

здравната  инфраструктура 

(Засегнати групи 

Дефиниция на индикатора: 

Брой места в детски ясли, 

7.Индикатор: Места в обновени 

и рехабилитирани (включително 

и мерки за енергийна 

ефективност) обекти на 

здравната  инфраструктура 

(детски ясли) (Засегнати групи 

население). 

Дефиниция на индикатора: Брой 

места (и отн дял от общо всички 

места в детските ясли) в 

7. Индикатор

112 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

336/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

5. Индикатор 

Не се 

посочва: 

Няма данни 

5. Индикатор 

От 25% до 30% 

6. Индикатор 

2 броя 

6. Индикатор 

От 1 до 2 броя 

 

7. Индикатор 

112  

7. Индикатор 

От 120 до 150 

броя. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

мерки за енергийна 

ефективност)  

Измерител: брой места

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВ

данни от Общинска 

администрация - отдел 

„Здравеопазване и социална 

политика” в дирекция 

“Хуманитарни дейности”

8.Индикатор: Разходи за 

отопление и други, свързани с 

ел.енергия в предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и мерки за 

енергийна ефективност) 

обекти на здравната  

инфраструктура (детски ясли)

Дефиниция на индикатора: 

Разходи за отопление и други, 

свързани с ел.енергия в 

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

мерки за енергийна 

ефективност) обекти на 

здравната  инфраструктура 

(детски ясли) 

Измерител: лв. (% от разходите 

за отопление на детските ясли)

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, 

данни от отдел 

„Здравеопазване и социална 

политика” в дирекция 

“Хуманитарни дейности”” на 

общинска администрация 

Добрич 

9.Индикатор: Предвидени 

нови обекти за социални 

дейности за изграждане

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени нови обекти 

за изграждане от социална 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

Измерител: брой места 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, 

отдел 

„Здравеопазване и социална 

политика” в дирекция 

“Хуманитарни дейности” 

обновени и рехабилитирани 

детски ясли (включително и 

мерки за енергийна ефективност)  

Измерител: брой места 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, данни 

от отдел „Здравеопазване и 

социална политика” на общинска 

администрация Добрич 

Разходи за 

отопление и други, свързани с 

ел.енергия в предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

(включително и мерки за 

енергийна ефективност) 

инфраструктура (детски ясли) 

Дефиниция на индикатора: 

Разходи за отопление и други, 

с ел.енергия в 

предвидени за обновяване и 

рехабилитация (включително и 

ефективност) обекти на 

здравната  инфраструктура 

Измерител: лв. (% от разходите 

за отопление на детските ясли) 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, 

„Здравеопазване и социална 

политика” в дирекция 

“Хуманитарни дейности”” на 

общинска администрация 

8.Индикатор: Намаляване на 

разходи за отопление и други, 

свързани с ел.енергия в 

обновени и рехабилитирани 

(включително и мерки за 

енергийна ефективност) обекти 

на здравната  инфраструктура 

(детски ясли) 

Дефиниция на индикатора: 

Намаляване на разходи за 

отопление и други, свързани с 

ел.енергия в обновени и 

рехабилитирани (включително и 

мерки за енергийна ефективност) 

обекти на здравната  

инфраструктура (детски ясли) 

Измерител: лв. (% от разходите 

за отопление на детските ясли) 

Период на актуализация: при 

мониторинг 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР, данни от отдел 

„Здравеопазване и социална 

политика” в дирекция 

“Хуманитарни дейности”на 

общинска администрация 

Добрич 

8. Индикатор

Не се посочва

 

Предвидени 

нови обекти за социални 

дейности за изграждане 

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени нови обекти 

за изграждане от социална 

9.Индикатор: Изградени нови 

обекти за социални дейности  

Дефиниция на индикатора: Брой 

изградени нови обекти за 

социални дейности 

Измерител: брой обекти  

9. Индикатор

неприложим

о, в момента 

няма такъв 

комплекс. 

Предвиден е 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

337/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

8. Индикатор 

Не се посочва 

8. Индикатор 

От 25% до 30% 

 

9. Индикатор 

неприложим

о, в момента 

няма такъв 

комплекс. 

Предвиден е 

9. Индикатор 

Един социален 

комплекс 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

инфраструктура 

Измерител: брой обекти 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

10.Индикатор: Брой лица от 

целева група, обхванати от 

нови обекти за социални 

дейности 

Дефиниция на индикатора: 

Брой лица, които ще бъдат 

обхванати в предвидени нови 

обекти за изграждане от 

социална инфраструктура

Измерител: брой лица 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР
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1.Индикатор: Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

обекти на културната  

инфраструктура  

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

обновяване и  рехабилитация 

обекти на културната  

инфраструктура  

Измерител: Брой обекти 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

О
б

и
та

ва
н

е
 и

 ж
и

л
и

щ
н

а 
 с

р
е

д
а 

(в
ъ

тр
е

ш
н

о
кв

ар
та

л
н

и
 п

р
о

ст
р

ан
ст

ва
) 

1.Индикатор: Обновени 

междублокови пространства 

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

обновяване междублокови 

пространства  

Измерител: Брой 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

Измерител: брой обекти  

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

един.

: Брой лица от 

целева група, обхванати от 

нови обекти за социални 

Дефиниция на индикатора: 

Брой лица, които ще бъдат 

предвидени нови 

обекти за изграждане от 

социална инфраструктура 

Измерител: брой лица  

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

10.Индикатор: Брой лица от 

целева група, обхванати от нови 

обекти за социални дейности 

Дефиниция на индикатора: Брой 

лица, които са обхванати в нови 

изградени обекти от социална 

инфраструктура 

Измерител: брой лица  

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

10. 

Индикатор

неприложим

о, в момента 

няма обекти с 

такива 

характеристи

ки

Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

обекти на културната  

Дефиниция на индикатора: 

обновяване и  рехабилитация 

обекти на културната  

обекти  

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

1.Индикатор:  Увеличен брой 

културни прояви, провеждани в 

подпомогнатите обекти (зали) за 

културни дейности 

Дефиниция на индикатора: в 

обновени и рехабилитирани 

обекти на културната  

инфраструктура  

Измерител: Брой културни 

мероприятия 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

1. Индикатор

3 броя 

предвидени. 

Няма данни 

за сегашно 

състояние: 

брой на 

прояви 

годишно

 

Обновени 

междублокови пространства  

Дефиниция на индикатора: 

обновяване междублокови 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

1. Индикатор: Увеличение на 

цените на недвижимите имоти в 

близост до обновените 

територии 

Дефиниция на индикатора: 

Процентно увеличение на цените 

на недвижимите имоти в близост 

до обновените територии 

Измерител: % 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

1. Индикатор

неприложим

о (32 броя 

предвидени 

междублоков

и 

пространства)

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

един. 

10. 

Индикатор 

неприложим

, в момента 

няма обекти с 

такива 

характеристи

ки 

10. Индикатор 

От 150 до 200 

лица 

 

1. Индикатор 

3 броя 

предвидени. 

Няма данни 

за сегашно 

състояние: 

брой на 

прояви 

годишно 

1. Индикатор 

От 5 до 10 нови 

прояви 

годишно 

 

1. Индикатор 

неприложим

о (32 броя 

предвидени 

междублоков

и 

пространства) 

1. Индикатор 

От 10% до 15% 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

НАПРА-

ВЛЕНИЯ 
ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ

2. Индикатор: Засегнато 

население в близост до 

обновени междублокови 

пространства  

Дефиниция на индикатора: 

Брой засегнато население в 

близост до предвидени за 

обновяване междублокови 

пространства  

Измерител: Брой 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, ГРАО

3. Индикатор: Предвидени за 

изграждане нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки  

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

изграждане нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки 

Измерител: Брой 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

 

4. Индикатор: Засегнато 

население в близост до 

предвидени за изграждане 

нови и рехабилитирани 

съществуващи детски 

площадки  

Дефиниция на индикатора: 

Брой засегнато население в 

близост до предвидени за 

предвидени за изграждане 

нови и рехабилитирани 

съществуващи детски 

площадки 

Измерител: Брой 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР, ГРАО

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

Засегнато 

население в близост до 

обновени междублокови 

Дефиниция на индикатора: 

Брой засегнато население в 

близост до предвидени за 

обновяване междублокови 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, ГРАО 

2. Индикатор: Засегнато 

население в близост до обновени 

междублокови пространства  

Дефиниция на индикатора: Брой 

засегнато население в близост до 

обновени междублокови 

пространства  

Измерител: Брой, отн. дял от 

предвиденото 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР, ГРАО 

2. Индикатор

52971

 

: Предвидени за 

рехабилитирани съществуващи 

Дефиниция на индикатора: 

рехабилитирани съществуващи 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

3. Индикатор: Изградени нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки  

Дефиниция на индикатора: Брой 

изградени нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки 

Измерител: Брой, от.дял от 

предвидени 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

3.

32

 

Засегнато 

население в близост до 

предвидени за изграждане 

нови и рехабилитирани 

съществуващи детски 

Дефиниция на индикатора: 

Брой засегнато население в 

близост до предвидени за 

предвидени за изграждане 

нови и рехабилитирани 

и детски 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР, ГРАО 

4. Индикатор: Засегнато 

население в близост до 

изградени нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки  

Дефиниция на индикатора: Брой 

засегнато население в близост до 

изградени нови и 

рехабилитирани съществуващи 

детски площадки 

Измерител: Брой, отн. дял от 

предвиденото 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР, ГРАО 

4. Индикатор

52971

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

339/555 

БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

2. Индикатор 

52971 

2. Индикатор 

От 50% до 80% 

от 

предвиденото 

 

3. Индикатор 

32 

3. Индикатор 

От 50% до 80% 

от 

предвиденото 

 

4. Индикатор 

52971 

4. Индикатор 

От 50% до 80% 

от 

предвиденото 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
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1.Индикатор: Предвидени за 

изграждане и обновяване 

територии за обществен отдих 

– паркове, градини, зелени 

площи   

Дефиниция на индикатора: 

Площи на предвидени за 

изграждане и обновяване 

територии за обществен отдих 

– паркове, градини, зелени 

площи   

Измерител: кв.м. 

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

2.Индикатор: Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

спортни зали  

Дефиниция на индикатора: 

Брой предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

спортни зали 

Измерител: брой обекти

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по 

предвиждания на ИПВГР

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ 
СТОЙНОСТ

: Предвидени за 

изграждане и обновяване 

територии за обществен отдих 

паркове, градини, зелени 

Дефиниция на индикатора: 

Площи на предвидени за 

изграждане и обновяване 

територии за обществен отдих 

паркове, градини, зелени 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

1.Индикатор: Изградени и 

обновени територии за 

обществен отдих – паркове, 

градини, зелени площи   

Дефиниция на индикатора: 

Площи на изградени и обновени 

територии за обществен отдих – 

паркове, градини, зелени площи   

Измерител: кв.м., отн.дял (%) от 

планираното 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

1. Индикатор

2 

: Предвидени за 

обновяване и рехабилитация 

индикатора: 

обновяване и рехабилитация 

Измерител: брой обекти 

Източник на данни: отчети на 

предвиждания на ИПВГР 

2.Индикатор: Спортни прояви  в 

подпомогнатите спортни обекти 

Дефиниция на индикатора: Брой 

спортни прояви  в 

подпомогнатите спортни обекти  

Измерител: брой, отн.дял (%) 

увеличение спрямо началото на 

изпълнение на плана 

Период на актуализация: при 

мониторинг  

Източник на данни: отчети на 

община Добрич по изпълнение 

на ИПВГР 

2. Индикатор

1 обект 

няма данни 

за брой 

прояви за 

година към 

настоящия 

момент

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 

1. Индикатор 

 

1. Индикатор 

От 50% до 80% 

от 

предвиденото 

2. Индикатор 

1 обект – 

няма данни 

за брой 

прояви за 

година към 

настоящия 

момент 

2. Индикатор 

От 3 до 5 нови 

спортни 

прояви 

годишно 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

16. ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В

ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТ

Както процесът на подготовка и прилагане, така и процесът на наблюдение и оценка на ИПГВР трябва 

да се осъществява в условията на прозрачност и партньорство между институциите, гражданите и 

всички заинтересовани страни. 

Ето защо индикаторите за реализация

представители на заинтересованите страни и партньорите, взели участие във фокус 

обществените форуми за обсъждане на анализа, визията, целите, зоните за въздействие и проектите 

на ИПГВР. В неформални срещи и разговори с местните партньори, експерти и граждани, 

представителите на експертния екип разясниха изискванията на УО на ОПРР относно видовете 

индикатори и поискаха да чуят различни мнения, коментари и становища относно предложените 

конкретни индикатори за реализация, наблюдение и оценка на ИПГВР 

им публичност и реалистичност.

Участниците в дискусиите и срещите се обединиха около мнението, че наблюдението и оценката на 

прилагането и на резултатите от ИПГВР 

мониторинг и оценка”  с участието на експерти от общината, на външни експерти и представители на 

бизнеса и браншовите организации на архитектите, инженерите и строителите, на НПО, работещи в 

областта на околната среда, устойчивото развитие, културата, образованието, социалните дейности и 

др. – като всяка от посочените организации/фирми ще излъчи своя представител на базата на 

предварително изработени и одобрени от всички общи критерии. 

За всяка зона на въздействие 

членовете му ще бъдат около 10 и ще представляват сфери на дейност, близки до естеството на 

проектите в съответната зона. 

коректното изпълнение и прилагане на ИПГВР, като поддържат постоянна връзка помежду си и 

осъществяват периодични посещения на място. На всеки 6 месеца те ще предоставят информация за 

хода на изпълнението на общината, на медиите и на заинтересованите стран

слабости и проблеми ще предлагат конкретни мерки и действия за отстраняването им. Резултатите от 

наблюденията ще се включват и в Годишните доклади за изпълнението на ИПГВР, които Кметът на 

общината ще  представя пред Общинския съве

обявяват и организират Дни на гражданския контрол, в които всеки, който се интересува, ще може да 

зададе въпроси и да получи конкретна информация от членовете на Екипите относно изпълнението и 

приложението на ИПГВР – Добрич.

На третата година от изпълнението на ИПГВР (през 2016 

оценка на изпълнението, в която ще се включат както Екипите по мониторинг и оценка, така и 

оценители. Резултатите от оценката ще бъдат п

което ще бъдат представени и на Общинския съвет

След приключване на изпълнението на ИПГВР (през 2021 г.), 

от прилагането на ИПГВР – Добрич отново с участието на местните Ек

външни оценители. Оценката ще бъде подготвена и организирана с широко гражданско участие и ще 

даде възможност за споделяне на мнения и становища от всички заинтересовани страни.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ В НАБЛЮДЕНИЕТО И ОЦЕНКАТА НА ПРИЛАГАНЕТО Н

ОЦЕНКАТА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЛАГАНЕТО МУ. 

Както процесът на подготовка и прилагане, така и процесът на наблюдение и оценка на ИПГВР трябва 

да се осъществява в условията на прозрачност и партньорство между институциите, гражданите и 

всички заинтересовани страни.  

Ето защо индикаторите за реализация, наблюдение и оценка на ИПГВР –

представители на заинтересованите страни и партньорите, взели участие във фокус 

обществените форуми за обсъждане на анализа, визията, целите, зоните за въздействие и проектите 

неформални срещи и разговори с местните партньори, експерти и граждани, 

представителите на експертния екип разясниха изискванията на УО на ОПРР относно видовете 

индикатори и поискаха да чуят различни мнения, коментари и становища относно предложените 

етни индикатори за реализация, наблюдение и оценка на ИПГВР – това допринесе за по

им публичност и реалистичност. 

Участниците в дискусиите и срещите се обединиха около мнението, че наблюдението и оценката на 

прилагането и на резултатите от ИПГВР – Добрич трябва да се осъществява от 

с участието на експерти от общината, на външни експерти и представители на 

бизнеса и браншовите организации на архитектите, инженерите и строителите, на НПО, работещи в 

околната среда, устойчивото развитие, културата, образованието, социалните дейности и 

като всяка от посочените организации/фирми ще излъчи своя представител на базата на 

предварително изработени и одобрени от всички общи критерии.  

ъздействие ще бъде сформиран отделен Екип по мониторинг и оценка, като 

членовете му ще бъдат около 10 и ще представляват сфери на дейност, близки до естеството на 

проектите в съответната зона. Задачата на Екипите по мониторинг и оценка

коректното изпълнение и прилагане на ИПГВР, като поддържат постоянна връзка помежду си и 

осъществяват периодични посещения на място. На всеки 6 месеца те ще предоставят информация за 

хода на изпълнението на общината, на медиите и на заинтересованите стран

слабости и проблеми ще предлагат конкретни мерки и действия за отстраняването им. Резултатите от 

наблюденията ще се включват и в Годишните доклади за изпълнението на ИПГВР, които Кметът на 

общината ще  представя пред Общинския съвет. Веднъж годишно Екипите по мониторинг и оценка ще 

обявяват и организират Дни на гражданския контрол, в които всеки, който се интересува, ще може да 

зададе въпроси и да получи конкретна информация от членовете на Екипите относно изпълнението и 

Добрич. 

На третата година от изпълнението на ИПГВР (през 2016 – 2017 г.) ще бъде направена

в която ще се включат както Екипите по мониторинг и оценка, така и 

. Резултатите от оценката ще бъдат подложени на широко обществено обсъждане

което ще бъдат представени и на Общинския съвет. 

След приключване на изпълнението на ИПГВР (през 2021 г.), ще бъде направена 

Добрич отново с участието на местните Екипи по мониторинг и оценка и на 

външни оценители. Оценката ще бъде подготвена и организирана с широко гражданско участие и ще 

даде възможност за споделяне на мнения и становища от всички заинтересовани страни.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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АТА НА ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА И 

Както процесът на подготовка и прилагане, така и процесът на наблюдение и оценка на ИПГВР трябва 

да се осъществява в условията на прозрачност и партньорство между институциите, гражданите и 

– Добрич бяха обсъдени с 

представители на заинтересованите страни и партньорите, взели участие във фокус – групите и 

обществените форуми за обсъждане на анализа, визията, целите, зоните за въздействие и проектите 

неформални срещи и разговори с местните партньори, експерти и граждани, 

представителите на експертния екип разясниха изискванията на УО на ОПРР относно видовете 

индикатори и поискаха да чуят различни мнения, коментари и становища относно предложените 

това допринесе за по-добрата 

Участниците в дискусиите и срещите се обединиха около мнението, че наблюдението и оценката на 

Добрич трябва да се осъществява от смесени „Екипи по 

с участието на експерти от общината, на външни експерти и представители на 

бизнеса и браншовите организации на архитектите, инженерите и строителите, на НПО, работещи в 

околната среда, устойчивото развитие, културата, образованието, социалните дейности и 

като всяка от посочените организации/фирми ще излъчи своя представител на базата на 

ще бъде сформиран отделен Екип по мониторинг и оценка, като 

членовете му ще бъдат около 10 и ще представляват сфери на дейност, близки до естеството на 

Задачата на Екипите по мониторинг и оценка ще бъде да следят за 

коректното изпълнение и прилагане на ИПГВР, като поддържат постоянна връзка помежду си и 

осъществяват периодични посещения на място. На всеки 6 месеца те ще предоставят информация за 

хода на изпълнението на общината, на медиите и на заинтересованите страни, като при констатирани 

слабости и проблеми ще предлагат конкретни мерки и действия за отстраняването им. Резултатите от 

наблюденията ще се включват и в Годишните доклади за изпълнението на ИПГВР, които Кметът на 

т. Веднъж годишно Екипите по мониторинг и оценка ще 

обявяват и организират Дни на гражданския контрол, в които всеки, който се интересува, ще може да 

зададе въпроси и да получи конкретна информация от членовете на Екипите относно изпълнението и 

ще бъде направена Междинна 

в която ще се включат както Екипите по мониторинг и оценка, така и Външни 

широко обществено обсъждане, след 

ще бъде направена Окончателна оценка 

ипи по мониторинг и оценка и на 

външни оценители. Оценката ще бъде подготвена и организирана с широко гражданско участие и ще 

даде възможност за споделяне на мнения и становища от всички заинтересовани страни. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 

17. ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВА

ГР.ДОБРИЧ 

17.1. Обхват и граници на разработката

Проектът за ПУП  – ПРЗ  на част от “Северна индустриална зона” 

задание обхваща територия с площ 160 ха. в следните граници :

и запад – р.Добричка/Суха река/, ул.”Ангел Стоянов”, строителна граница на града и от север 

линия Добрич-Кардам. 

17.2. Съществуващото положение

Характер и изграденост на територията.

Теренът  предмет на разработкат

изцяло усвоена с обекти с производствено

със силно раздробена структура, вследствие на множеството промени в стопанския облик на бившит

предприятия. Степента на благоустроеност е незадоволителна, както по отношение на терените за 

озеленяване, така и за съществуващата уличната мрежа. Липсват свободни незастроени терени и 

елементи на обслужващата сфера..

Действащи Планове за регулация и за

За цялата територията на Северната индустриална зона има действащ застроителен и регулационен 

план  (ПУП-ПРЗ), разработен съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ. Същият е одобрен със Заповед 

No 1281/14.11.1988 г. на Кмета на Община град Добрич. 

значителни промени на базата на влезли в сила частични изменения / около 120/, приложени в  

голяма си част. 

Тези изменения са свързани с промяна в собствеността, реституция и други обстоятелства, свързани с 

новата социално-икономическа обстановка.

Собственост 

В границите на разглежданата територия най

терени държавна- публична собственост / 5,8 ха. на МО/, общинска публична / улична мрежа, 

училища, гробищен парк – 1.26 ха./ и др.съществуват два вида собственост: общинска и частна.

17.3. Видове устройствени

Съгласно действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич тази територия е определена 

като производствена, по смисъла на чл.25, а

устройство на отделните видове територии и устройствени зони

17.4. Основания за допускане изработване на ПУП

индустриална зона”  град Добрич”

Действащият ПУП-ПРЗ на тази територия, 

Кмета на Община град Добрич е изработен в условията на централизирана икономика. Във връзка с 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РАЗДЕЛ IV: 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ПУП – ПРЗ  НА ЧАСТ ОТ “СЕВЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗО

Обхват и граници на разработката 

ПРЗ  на част от “Северна индустриална зона” – гр.Добрич предмет на настоящото 

задание обхваща територия с площ 160 ха. в следните граници : от изток – бул.”25

р.Добричка/Суха река/, ул.”Ангел Стоянов”, строителна граница на града и от север 

Съществуващото положение 

Характер и изграденост на територията. 

Теренът  предмет на разработката е с равномерен слаб наклон на северозапад. Територията е почти 

изцяло усвоена с обекти с производствено-складови функции, характеризираща се в голямата си част 

със силно раздробена структура, вследствие на множеството промени в стопанския облик на бившит

предприятия. Степента на благоустроеност е незадоволителна, както по отношение на терените за 

озеленяване, така и за съществуващата уличната мрежа. Липсват свободни незастроени терени и 

елементи на обслужващата сфера.. 

Действащи Планове за регулация и застрояване. 

За цялата територията на Северната индустриална зона има действащ застроителен и регулационен 

ПРЗ), разработен съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ. Същият е одобрен със Заповед 

No 1281/14.11.1988 г. на Кмета на Община град Добрич. Към настоящия етап той е  претърпял 

значителни промени на базата на влезли в сила частични изменения / около 120/, приложени в  

Тези изменения са свързани с промяна в собствеността, реституция и други обстоятелства, свързани с 

икономическа обстановка. 

В границите на разглежданата територия най-голям дял има частната и кооперативна собственост. Има 

публична собственост / 5,8 ха. на МО/, общинска публична / улична мрежа, 

6 ха./ и др.съществуват два вида собственост: общинска и частна.

устройствени зони в границата на разработката

Съгласно действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич тази територия е определена 

като производствена, по смисъла на чл.25, алинеи от 1 до 3  от Наредба 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Основания за допускане изработване на ПУП-ПРЗ на част от “Северна 

индустриална зона”  град Добрич” 

ПРЗ на тази територия, одобрени със заповед No Заповед No 1281/14.11.1988 г. на 

Кмета на Община град Добрич е изработен в условията на централизирана икономика. Във връзка с 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

342/555 

ЕРНА ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА” – 

гр.Добрич предмет на настоящото 

бул.”25-ти септември”, от юг 

р.Добричка/Суха река/, ул.”Ангел Стоянов”, строителна граница на града и от север – ж.п. 

а е с равномерен слаб наклон на северозапад. Територията е почти 

складови функции, характеризираща се в голямата си част 

със силно раздробена структура, вследствие на множеството промени в стопанския облик на бившите 

предприятия. Степента на благоустроеност е незадоволителна, както по отношение на терените за 

озеленяване, така и за съществуващата уличната мрежа. Липсват свободни незастроени терени и 

За цялата територията на Северната индустриална зона има действащ застроителен и регулационен 

ПРЗ), разработен съгласно разпоредбите на ЗТСУ и ППЗТСУ. Същият е одобрен със Заповед 

Към настоящия етап той е  претърпял 

значителни промени на базата на влезли в сила частични изменения / около 120/, приложени в  

Тези изменения са свързани с промяна в собствеността, реституция и други обстоятелства, свързани с 

голям дял има частната и кооперативна собственост. Има 

публична собственост / 5,8 ха. на МО/, общинска публична / улична мрежа, 

6 ха./ и др.съществуват два вида собственост: общинска и частна. 

зони в границата на разработката 

Съгласно действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич тази територия е определена 

линеи от 1 до 3  от Наредба 7 за правила и нормативи за 

ПРЗ на част от “Северна 

одобрени със заповед No Заповед No 1281/14.11.1988 г. на 

Кмета на Община град Добрич е изработен в условията на централизирана икономика. Във връзка с 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

прехода от централизирана икономика 

собствеността и нормативната уредба, които правят не приложим действащ ПУП на зоната. Това 

налага изработване на нов ПУП, съобразен с новите реалности, на правно основание чл. 134 ал. 2 от 

ЗУТ (настъпили са съществени промени в устройствените условия при които е бил съставен п

влизане в сила кадастрална карта и др.)

17.5. Изисквания към изработването на ПУП

1. Да се изработи в съответствие с границите, упоменати в т.I.

2. Да се изготви специализирана кадастрална карта за устройствено планиране в границите на 

разработката. 

3. Да спази технико - икономическите показатели заложени в Наредба 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ глава Пета, чл.2/

4. Съществуващата улична мрежа да се урегулира в съответствие с нормативната уредба за 

съответния клас улица , като новото застрояване да спази изискуемите сервитути.

5. Съществуващото застрояване да се прецизира и по възможност да се уплътни съобразно, 

допустимите по Наредба 7 плътност и интензивност на застрояване.

6. Да се предвидят благоустройствен

17.6. Съдържание на проекта

Проектът за Подробен устройствен план 

индустриална зона”  град Добрич”  да се изработи в две фази/предварителен и окончателен проект/ 

съгласно изискванията на Наредба No 8 за обем и съдържание на устройствените схеми  планове, като 

се комплектува със следните задължителни материали:

− План за регулация в М 1:1000

− План за застрояване в М 1:1000 

− Опорен план в М 1 : 1000 

− План-схема на  транспортно 

Придружаващи схеми за: 

1. водоснабдяване и канализация

2. електроснабдяване 

3. далеко съобщителни мрежи

4. идейна вертикална планировка, при провеждане на нови улици

5. Подробна обяснителна записка

Материалите по т. 1-6, се представят  на хартиен и магнитен носител.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

прехода от централизирана икономика - към пазарно стопанство са настъпили в промени 

тивната уредба, които правят не приложим действащ ПУП на зоната. Това 

налага изработване на нов ПУП, съобразен с новите реалности, на правно основание чл. 134 ал. 2 от 

ЗУТ (настъпили са съществени промени в устройствените условия при които е бил съставен п

влизане в сила кадастрална карта и др.).  

Изисквания към изработването на ПУП-ПРЗ 

Да се изработи в съответствие с границите, упоменати в т.I. 

Да се изготви специализирана кадастрална карта за устройствено планиране в границите на 

икономическите показатели заложени в Наредба 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ глава Пета, чл.2/

Съществуващата улична мрежа да се урегулира в съответствие с нормативната уредба за 

етния клас улица , като новото застрояване да спази изискуемите сервитути.

Съществуващото застрояване да се прецизира и по възможност да се уплътни съобразно, 

допустимите по Наредба 7 плътност и интензивност на застрояване. 

Да се предвидят благоустройствени мероприятия, там където е възможно.

Съдържание на проекта 

Проектът за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване на част от “Северна 

индустриална зона”  град Добрич”  да се изработи в две фази/предварителен и окончателен проект/ 

изискванията на Наредба No 8 за обем и съдържание на устройствените схеми  планове, като 

се комплектува със следните задължителни материали: 

План за регулация в М 1:1000- оригинал, представен върху недеформируема основа.

План за застрояване в М 1:1000 - цветен оригинал. 

схема на  транспортно – комуникационната система 

водоснабдяване и канализация 

далеко съобщителни мрежи 

идейна вертикална планировка, при провеждане на нови улици 

а обяснителна записка 

6, се представят  на хартиен и магнитен носител. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

343/555 

към пазарно стопанство са настъпили в промени 

тивната уредба, които правят не приложим действащ ПУП на зоната. Това 

налага изработване на нов ПУП, съобразен с новите реалности, на правно основание чл. 134 ал. 2 от 

ЗУТ (настъпили са съществени промени в устройствените условия при които е бил съставен планът, 

Да се изготви специализирана кадастрална карта за устройствено планиране в границите на 

икономическите показатели заложени в Наредба 7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони/ глава Пета, чл.2/ 

Съществуващата улична мрежа да се урегулира в съответствие с нормативната уредба за 

етния клас улица , като новото застрояване да спази изискуемите сервитути. 

Съществуващото застрояване да се прецизира и по възможност да се уплътни съобразно, 

и мероприятия, там където е възможно. 

План за регулация и застрояване на част от “Северна 

индустриална зона”  град Добрич”  да се изработи в две фази/предварителен и окончателен проект/ 

изискванията на Наредба No 8 за обем и съдържание на устройствените схеми  планове, като 

оригинал, представен върху недеформируема основа. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

17.7. Изходни данни, които се предоставят на проектантския колектив

1. Копие от действащия ОУП на гр. Добрич  , за разглежданата територия ;

2.Специализирана карта на подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в 

графичен и цифров вид; 

3. Действащ ПУП-ПРЗ и процедирани частични  изменения към него;

4.Действащи планове за вертикално планиране;

5.Данни за състоянието на наличния сграден фонд, техническата

дейности; 

6. Данни за санитарно-хигиенните условия;

7. Опорен план, изясняващ вида, предназначението и състояние на елементите на кадастралната и 

специализираните карти; 

8. Други данни, анкети и проучвания, свързани със задани

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Изходни данни, които се предоставят на проектантския колектив

1. Копие от действащия ОУП на гр. Добрич  , за разглежданата територия ; 

подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в 

ПРЗ и процедирани частични  изменения към него; 

4.Действащи планове за вертикално планиране; 

5.Данни за състоянието на наличния сграден фонд, техническата инфраструктура и комуналните 

хигиенните условия; 

7. Опорен план, изясняващ вида, предназначението и състояние на елементите на кадастралната и 

8. Други данни, анкети и проучвания, свързани със заданието и специфичните условия на проекта.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

344/555 

Изходни данни, които се предоставят на проектантския колектив 

подземните мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура в 

инфраструктура и комуналните 

7. Опорен план, изясняващ вида, предназначението и състояние на елементите на кадастралната и 

ето и специфичните условия на проекта. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

18. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВА

ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 14 ИЛИ 

СЛУЧАЙ, ЧЕ Е ПРЕЦЕНЕНО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЕО)

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГ

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКО

 СЪОТВЕТНО СТАНОВИЩЕ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

НО ДА СЕ ИЗВЪРШИ ЕО) ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛО

ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 

ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА ПО ЧЛ. 26 (В 

ОТ НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ВЕ И ПРОГРАМИ 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

348/555 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

19. ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ З

ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗ

Една от основните задачи на ИПГВР е 
конкретни обекти, определени като приоритетни в обхвата на зоните за въздейс
включва предварително изследване 
проекта, оптималните архитек
определяне на количествени и финансови стойности и др. характеристики, с оглед коректното им 
включване и параметриране в програмата за реали
изпълнението на тази задача да бъде 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

19.1. Процес на разработване на техническите задания за комплексните проекти, 

включени в програмата за реализация 

• В съответствие с дефинираната Стратегия на ИПГВР и очертаните
всяка от зоните за въздейст
характер за включване в програмната част
оценени като съответстващи и допринасящи за постигане на дефинираните специфични цели по 
зони за въздействие. Списък
и обсъден на поредица от обществен

• Извършени са необходимите 
проектни идеи и за осигуряване на оптимални технически решения и икономическа 
целесъобразност на тяхната реализация;

• На база предпроектните проучвания и съгласувано с
задания за инвестиционно проектиране на обекти, определени като приоритетни и включени в 
програмата за реализация на ИПГВР. 
Наредба № 4 /2001 г. на МРРБ  и 
заложени в специалната законова и подзаконова нормативна уредба в описаните сектори, 
съответно с  изискванията на ЗУТ (вж. чл. 169 и др.) и  Наредба № 7/
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Използваните методи в процеса на работата са свързани в логическа последователност с:

• Анализ на потребностите и наличността от проекти и

• Проучване на предвиждания
фактическата обстановка „на терена”, както и на  фактори с потенциално въздействие върху 
предвидения обект; 

• Анализ на добри практики
съответния вид обекти; 

• Социална, икономическа, техническа и технологична обосновка на предвидените проекти;

• Проучване на намеренията на потенциалните инвеститори/партньори, с оглед повишаване 
реалистичността на предви

В резултат на извършената работа е създадена 
налични документи, както набор от т
коректно разработване на  програмата з
изработване на конкретни инвестиционни проекти за предвидените обекти.Окончателни
са „Комплексни проекти” съдържащи 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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ТЕХНИЧЕСКИ ЗАДАНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ, ВК

ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР ДОБРИЧ 

от основните задачи на ИПГВР е осигуряване на предпроектна готовност за  
конкретни обекти, определени като приоритетни в обхвата на зоните за въздейс

телно изследване на конкретните условия и ограничители
те архитектурни и инженерни решения, специфичните 

количествени и финансови стойности и др. характеристики, с оглед коректното им 
включване и параметриране в програмата за реализация и бюджета на ИПГВР. 

нението на тази задача да бъде в съответствие с разпоредбите на  Наредба № 4 /2001 г. на МРРБ 
за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. 

разработване на техническите задания за комплексните проекти, 

включени в програмата за реализация на ИПГВР Добрич: 

ефинираната Стратегия на ИПГВР и очертаните насоки за постигане на целите, за 
всяка от зоните за въздействие е определен набор от приоритетни проекти
характер за включване в програмната част на плана. Това са налични проекти и на проектни идеи 

като съответстващи и допринасящи за постигане на дефинираните специфични цели по 
писъкът с приоритетните проекти е съгласуван с общинската администрация 

и обсъден на поредица от обществени дискусии с широк кръг от заинтересовани стра

Извършени са необходимите предпроектни проучвания за доказване 
проектни идеи и за осигуряване на оптимални технически решения и икономическа 

ност на тяхната реализация; 

На база предпроектните проучвания и съгласувано с възложителя, са 
за инвестиционно проектиране на обекти, определени като приоритетни и включени в 

програмата за реализация на ИПГВР. Тяхното съдържание съответства на
Наредба № 4 /2001 г. на МРРБ  и отговаря на изискванията към отделните видове обекти, 
заложени в специалната законова и подзаконова нормативна уредба в описаните сектори, 
съответно с  изискванията на ЗУТ (вж. чл. 169 и др.) и  Наредба № 7/2003 на МРРБ за правила и 
нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

Използваните методи в процеса на работата са свързани в логическа последователност с:

и наличността от проекти и извеждане на прио

Проучване на предвижданията и степента на реализация на действащите устройствени планове, на 
фактическата обстановка „на терена”, както и на  фактори с потенциално въздействие върху 

Анализ на добри практики и съвременните тенденции в проектирането и строителството на 

Социална, икономическа, техническа и технологична обосновка на предвидените проекти;

Проучване на намеренията на потенциалните инвеститори/партньори, с оглед повишаване 
реалистичността на предвижданията. 

В резултат на извършената работа е създадена банка данни, експертизи, обосновки, препоръки и 
налични документи, както набор от технически задания инвестиционно проектиране, необходи
коректно разработване на  програмата за реализация и бюджета на ИПГВР и 
изработване на конкретни инвестиционни проекти за предвидените обекти.Окончателни
са „Комплексни проекти” съдържащи обекти, предвидени за инвестиционно проектиране и 
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МПЛЕКСНИ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В 

предпроектна готовност за  реализацията на 
конкретни обекти, определени като приоритетни в обхвата на зоните за въздействие. Проучването 

на конкретните условия и ограничители за реализацията на 
специфичните технологични изисквания, 

количествени и финансови стойности и др. характеристики, с оглед коректното им 
джета на ИПГВР. Важно условие е 

в съответствие с разпоредбите на  Наредба № 4 /2001 г. на МРРБ 

разработване на техническите задания за комплексните проекти, 

насоки за постигане на целите, за 
набор от приоритетни проекти с инвестиционен 

налични проекти и на проектни идеи 
като съответстващи и допринасящи за постигане на дефинираните специфични цели по 

етните проекти е съгласуван с общинската администрация 
и дискусии с широк кръг от заинтересовани страни; 

доказване ефективността на отделни 
проектни идеи и за осигуряване на оптимални технически решения и икономическа 

възложителя, са изработени технически 
за инвестиционно проектиране на обекти, определени като приоритетни и включени в 

Тяхното съдържание съответства на разпоредбите на чл. 13 на  
изискванията към отделните видове обекти, 

заложени в специалната законова и подзаконова нормативна уредба в описаните сектори, 
2003 на МРРБ за правила и 

нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.  

Използваните методи в процеса на работата са свързани в логическа последователност с: 

извеждане на приоритети; 

на реализация на действащите устройствени планове, на 
фактическата обстановка „на терена”, както и на  фактори с потенциално въздействие върху 

ии в проектирането и строителството на 

Социална, икономическа, техническа и технологична обосновка на предвидените проекти; 

Проучване на намеренията на потенциалните инвеститори/партньори, с оглед повишаване 

банка данни, експертизи, обосновки, препоръки и 
инвестиционно проектиране, необходими за 

а реализация и бюджета на ИПГВР и последващото 
изработване на конкретни инвестиционни проекти за предвидените обекти.Окончателните продукти 

обекти, предвидени за инвестиционно проектиране и 
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реализация по зони. За тях са и
приоритетните проекти, включени в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

19.2. Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с преобладаващ с

19.2.1. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ 

Проект предвиден за реализация в зона с преобладаващ социален характер

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Комплексен проект с код C01 „Образователна инфраструктура”, обединява 

свързани на функционален принцип и четири неинвестиционни проекта в зоната със социални 

функции. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване, основен ремо

мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 

пространство на групата от подобекти. Посочените по

ОПРР.Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физи

състояние на образователната инфраструктура, както и усъвършенстване и повишаване качеството на 

образователния процес и възпитанието на децата. Реализацията на проекта се налага поради 

незадоволителното състояние на образ

намират в очертаната в ИПГВР зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Тя е приета с 

решение на Общинския съвет, одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на 

плана „Избор на зони за въздействие”.Определените проектите не се нуждаят от  

модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения,  тъй като 

при прекарването на газ за град Добрич е била сменена горивната база на об

съоръжения и оборудване при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект.

1.2. Критерии за избор на обектите

• Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

• Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със
образователната инфраструктура;

• Незадоволително състояние на образователната инфраструктура в зоната за въздействие;

• Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

• Да подобряват качеството на жизнената и работната сре

• Да отчитат потребностите на групите в неравностойно положение.

1.3.Цели 

• Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали, с трайно подобрение на физическото, естет
сградния фонд и дворното пространство.

• Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските 
агломерации;  

• Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура;

• Да се повиши качеството на услугата в сектор образование в общината.
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Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с преобладаващ социален характер 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗВI-1: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА  

Проект предвиден за реализация в зона с преобладаващ социален характер

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Комплексен проект с код C01 „Образователна инфраструктура”, обединява 

свързани на функционален принцип и четири неинвестиционни проекта в зоната със социални 

функции. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване, основен ремо

мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 

пространство на групата от подобекти. Посочените по-горе редица от дейности са допустими по 

ОПРР.Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 

състояние на образователната инфраструктура, както и усъвършенстване и повишаване качеството на 

образователния процес и възпитанието на децата. Реализацията на проекта се налага поради 

незадоволителното състояние на образователната инфраструктура. Включените в проекта обекти се 

намират в очертаната в ИПГВР зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Тя е приета с 

решение на Общинския съвет, одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на 

а „Избор на зони за въздействие”.Определените проектите не се нуждаят от  

модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения,  тъй като 

при прекарването на газ за град Добрич е била сменена горивната база на об

съоръжения и оборудване при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект.

1.2. Критерии за избор на обектите 

Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със
образователната инфраструктура; 

Незадоволително състояние на образователната инфраструктура в зоната за въздействие;

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния процес;

Да отчитат потребностите на групите в неравностойно положение. 

Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
градски ареали, с трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 
сградния фонд и дворното пространство. 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските 

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура;

се повиши качеството на услугата в сектор образование в общината. 
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готвени технически задания за инвестиционно проектиране за 
проекти, включени в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. Добрич. 

Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

: ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА   

Проект предвиден за реализация в зона с преобладаващ социален характер 

Комплексен проект с код C01 „Образователна инфраструктура”, обединява девет броя подпроекти, 

свързани на функционален принцип и четири неинвестиционни проекта в зоната със социални 

функции. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на 

мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 

горе редица от дейности са допустими по 

ческото, естетическо  и екологично 

състояние на образователната инфраструктура, както и усъвършенстване и повишаване качеството на 

образователния процес и възпитанието на децата. Реализацията на проекта се налага поради 

ователната инфраструктура. Включените в проекта обекти се 

намират в очертаната в ИПГВР зона за въздействие с преобладаващ социален характер. Тя е приета с 

решение на Общинския съвет, одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на 

а „Избор на зони за въздействие”.Определените проектите не се нуждаят от  основен ремонт, 

модернизация или подмяна на абонатни станции/котелни и прилежащите им съоръжения,  тъй като 

при прекарването на газ за град Добрич е била сменена горивната база на обектите и съответните 

съоръжения и оборудване при доказан енергоспестяващ и екологичен ефект. 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

Незадоволително състояние на образователната инфраструктура в зоната за въздействие; 

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич; 

да и нивото на образователния процес; 

Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 
ическо  и екологично състояние на 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в градските 

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура; 
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1.4.Видове дейности: 

a) Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
общински образователни институции 
основни и средни училища, включително спортни салони, включващо следните под

• подмяна на дограма (прозорци, врати);

• топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

• изграждане на инсталации за оползо
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 
съоръженията. 

• ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 
инсталации; 

• монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

• въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инстал
хидроизолация, достъпна среда и др.

• Извършване на обследвания за енергопотребление. 
b) Благоустрояване на прилежащото дворно място

• изграждане на спортни площадки

• изграждане на детски площадки

• изграждане на зелени площи и алеи

В допълнение към посочените по

рамките на подпроект 1 са предвидени някои специфични дейности. Това е следствие на 

идентифицираните в процеса на работа по проекта специфични нужди на ОУ „Йордан Йовков”, 

именно: 

• Обособяване на мултифункционална зала 

провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски 

срещи, събрания и др. За целта е необходимо преформатиране на част от пространствот

ученическия вход, което включва1 кабинет, 2 по 

• Обособяване и оборудване на музикално студио 

традиции в посока активни занимания с пеене. Създаването на такова студио ще

работата на Вокалната група и индивидуалните изпълнители при боравенето с техника, ще засили 

интереса към изкуство, което в цял свят е широко разпространено и подпомагано като най 

масовото – вокалното изкуство. МС ще бъде изключително полезно

учениците ще могат, чрез видео да се докоснат до известни произведения и изпълнения, които 

няма къде да чуят и видят. За нуждите на това студио е необходимо привеждане на стаята в 

подходящ вид; 

• Оборудване на репетиционна

Във връзка със създадената от преди 15 години традиция в нашето училище на съществуване на 

танцов състав за ромски, български и модерни танци и голямото желание на учениците да 

танцуват е необходимо да се създадат условия за нормална работа на танцьорите, което и налага 

да се изгради цялостно оборудване на зала за танци и да се осигурят дрехи и реквизит

• Подобряване на базана за нуждите на професионалната паралелка 

хранене и развлечения” - За подобряване на материално 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
общински образователни институции – детски ясли и градини, обединени детски завед
основни и средни училища, включително спортни салони, включващо следните под

подмяна на дограма (прозорци, врати); 

топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

мяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инстал
хидроизолация, достъпна среда и др. 

Извършване на обследвания за енергопотребление. , 
Благоустрояване на прилежащото дворно място 

изграждане на спортни площадки 

изграждане на детски площадки 

изграждане на зелени площи и алеи 

посочените по-горе общи дейности, които предвижда комплексният проект, в 

рамките на подпроект 1 са предвидени някои специфични дейности. Това е следствие на 

идентифицираните в процеса на работа по проекта специфични нужди на ОУ „Йордан Йовков”, 

собяване на мултифункционална зала - ОУ „Йордан Йовков” има голяма нужда от зала за 

провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски 

срещи, събрания и др. За целта е необходимо преформатиране на част от пространствот

ученическия вход, което включва1 кабинет, 2 по - малки помещения и част от фоайето;

Обособяване и оборудване на музикално студио - От 1995г в ОУ „Йордан Йовков” има изградени 

традиции в посока активни занимания с пеене. Създаването на такова студио ще

работата на Вокалната група и индивидуалните изпълнители при боравенето с техника, ще засили 

интереса към изкуство, което в цял свят е широко разпространено и подпомагано като най 

вокалното изкуство. МС ще бъде изключително полезно и в часовете по музика,  където 

учениците ще могат, чрез видео да се докоснат до известни произведения и изпълнения, които 

няма къде да чуят и видят. За нуждите на това студио е необходимо привеждане на стаята в 

репетиционна зала за танци и осигуряване на дрехи и реквизит за танцовия състав 

Във връзка със създадената от преди 15 години традиция в нашето училище на съществуване на 

танцов състав за ромски, български и модерни танци и голямото желание на учениците да 

необходимо да се създадат условия за нормална работа на танцьорите, което и налага 

да се изгради цялостно оборудване на зала за танци и да се осигурят дрехи и реквизит

Подобряване на базана за нуждите на професионалната паралелка „Работник в заведенията з

За подобряване на материално - техническата база на кухненския блок и 
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Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
детски ясли и градини, обединени детски заведения, 

основни и средни училища, включително спортни салони, включващо следните под-дейности: 

топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; 

творяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

мяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 

горе общи дейности, които предвижда комплексният проект, в 

рамките на подпроект 1 са предвидени някои специфични дейности. Това е следствие на 

идентифицираните в процеса на работа по проекта специфични нужди на ОУ „Йордан Йовков”, 

ОУ „Йордан Йовков” има голяма нужда от зала за 

провеждане на масови училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски 

срещи, събрания и др. За целта е необходимо преформатиране на част от пространството до 

малки помещения и част от фоайето; 

От 1995г в ОУ „Йордан Йовков” има изградени 

традиции в посока активни занимания с пеене. Създаването на такова студио ще подпомогне 

работата на Вокалната група и индивидуалните изпълнители при боравенето с техника, ще засили 

интереса към изкуство, което в цял свят е широко разпространено и подпомагано като най - 

и в часовете по музика,  където 

учениците ще могат, чрез видео да се докоснат до известни произведения и изпълнения, които 

няма къде да чуят и видят. За нуждите на това студио е необходимо привеждане на стаята в 

ла за танци и осигуряване на дрехи и реквизит за танцовия състав -  

Във връзка със създадената от преди 15 години традиция в нашето училище на съществуване на 

танцов състав за ромски, български и модерни танци и голямото желание на учениците да 

необходимо да се създадат условия за нормална работа на танцьорите, което и налага 

да се изгради цялостно оборудване на зала за танци и да се осигурят дрехи и реквизит; 

„Работник в заведенията за 

техническата база на кухненския блок и 
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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
 

столова е необходим ремонт с цел обучението на учениците от паралелката да се извършва в 

модерни условия , както и  постигне високо качество на обучението и до

на труда. 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ  

1.Наименование на 
проекта 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ 

2. Компоненти на 
проекта (подпроекти) 
 

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на ОПРР 
2017 
Подпроект 1:

Подпроект 2:

Подпроект 3:

Подпроект 4:

Подпроект 5:

Подпроект 6:

Подпроект 7:

 

Неинвестиционни проекти по ИПГВР:
Подпроект

Подпроект 9

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 
 

• Комплексен проект с код 
териториален принцип. Той предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, 
обзавеждане и благоустрояване 
подобекти. Посочените по 

• Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  
и екологично състояние на средата.

• Реализацията на проекта се налага 
средата по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

столова е необходим ремонт с цел обучението на учениците от паралелката да се извършва в 

модерни условия , както и  постигне високо качество на обучението и до

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗВI-1  „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на ОПРР 
2017 - 2013.  
Подпроект 1:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място; 

Подпроект 2:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на СОУ “Л. Каравелов” 

Подпроект 3:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 18 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на п
място на СОУ “Дора Габе” 

Подпроект 5:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 25 

Подпроект 6:  Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация 
на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 
обзавеждане и благоустрояване на прилеж
Детска градина № 12 

Подпроект 7:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 
място на Детска градина № 32 

Неинвестиционни проекти по ИПГВР: 
Подпроект 8:  Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 

транспорт от центъра на града до детски градини със свободен 
капацитет. 

Подпроект 9:  Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни 
занимания на децата – в самото училище 
обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа 
с деца в извънкласни форми. 

Комплексен проект с код ЗВI-1, обединява девет броя  подпроекти, свързани на 
териториален принцип. Той предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, 
обзавеждане и благоустрояване на околното пространство на групата от 
подобекти. Посочените по – горе редица от дейности са допустими по ОП.

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  
и екологично състояние на средата. 

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на 
средата по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение 
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столова е необходим ремонт с цел обучението на учениците от паралелката да се извършва в 

модерни условия , както и  постигне високо качество на обучението и добра реализация на пазара 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на ОПРР 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 

не на прилежащото дворно място;  
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

ане/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

крепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация 
на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, 
изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
транспорт от центъра на града до детски градини със свободен 

Осигуряване на набор от различни възможности за извънкласни 
в самото училище (училищен комплекс), в 

обществени центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). 
Повишаване квалификацията на преподавателския персонал за работа 

броя  подпроекти, свързани на 
териториален принцип. Той предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, 

на околното пространство на групата от 
горе редица от дейности са допустими по ОП. 

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  

поради незадоволителното състояние на 
средата по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение 
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обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

от фаза „Избор на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за 
конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на ИПГВР.

4. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Община град Добрич

7. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Този комплексен проект е свързан с целите, приоритетите и мерките на ИПГВР за  
трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 
образователната инфраструктура. Освен това в него са включени подпроекти за 
реализиране на т.н. „меки ме
възпитанието на учениците.  Търсен е и ефекта от насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност на сградите и инсталациите, внедряването на възобновяеми 
енергийни източници. Не на последно място чрез реал
проекти се създава възможност за допълнителна трудова заетост. 

8. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с преобладаващ социален характер

9. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел №... 
на ИПГВР

СЦ2/СЦ3

10. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

настоящите проучвания

12. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 1.

Дейност 1.

Дейност 1.

Дейност 1.4

Дейност 1.5

Дейност 1.6

Дейност 1.7

спортната база на училището;
Дейност 1.8

 
Подпроект 2:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 2.1

Дейно

Дейност 2.3
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от фаза „Избор на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за 
конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на ИПГВР.

Община град Добрич 

Този комплексен проект е свързан с целите, приоритетите и мерките на ИПГВР за  
трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 
образователната инфраструктура. Освен това в него са включени подпроекти за 
реализиране на т.н. „меки мерки“ за усъвършенстване на образователния процес и 
възпитанието на учениците.  Търсен е и ефекта от насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност на сградите и инсталациите, внедряването на възобновяеми 
енергийни източници. Не на последно място чрез реализацията на конкретните 
проекти се създава възможност за допълнителна трудова заетост. 

зона с преобладаващ социален характер 

Стратегическа цел №... 
на ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област№... 

СЦ2/СЦ3 ПО2 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

настоящите проучвания не 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 
благоустрояване на прилежащото дворно място 
плана на жк „Балик“, гр. Добрич.: 

Дейност 1.1: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 
надзор в строителството; 

Дейност 1.2: Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови 
училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни 
родителски срещи, събрания и др; 

Дейност 1.3: Обособявани оборудване на музикално студио;
Дейност 1.4: Реконструкция и оборудване на хранителен блок;
Дейност 1.5: Оборудване на танцова зала; 
Дейност 1.6.: оборудване и обзавеждане на учебен блок;
Дейност 1.7: благоустрояване на дворното пространство и
спортната база на училището; 
Дейност 1.8: Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав;

Подпроект 2:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолаци
на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Л. Каравелов” - Кв. 55 УПИ I по плана на жк 
„Балик“, гр. Добрич: 

Дейност 2.1: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 
надзор в строителството; 

Дейност 2.2.: оборудване и обзавеждане; 
Дейност 2.3: благоустрояване на дворното пространство.
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от фаза „Избор на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за 
конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на ИПГВР. 

Този комплексен проект е свързан с целите, приоритетите и мерките на ИПГВР за  
трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 
образователната инфраструктура. Освен това в него са включени подпроекти за 

рки“ за усъвършенстване на образователния процес и 
възпитанието на учениците.  Търсен е и ефекта от насърчаване на мерките за 
енергийна ефективност на сградите и инсталациите, внедряването на възобновяеми 

изацията на конкретните 
проекти се създава възможност за допълнителна трудова заетост.  

Мярка №..... 

М2.1/М2.2 

Работен  
проект 

не 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  
подмяна ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ 
осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и 

гоустрояване на прилежащото дворно място – Кв. 1 УПИ II по 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 

чеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 

: Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови 
училищни мероприятия, като културни прояви, общоучилищни 

Обособявани оборудване на музикално студио; 
Реконструкция и оборудване на хранителен блок; 

оборудване и обзавеждане на учебен блок; 
благоустрояване на дворното пространство и подобряване на 

Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав; 

Подпроект 2:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация 
на покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 55 УПИ I по плана на жк 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 

благоустрояване на дворното пространство. 
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Подпроект 3:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 3.1

Дейно

Дейност 3.3

 
Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 4.1

Дейност 4.2

Дейност 4.

 
Подпроект 5:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 5.1

Дейност 5.2

Дейност 5.3

 
Подпроект 6:Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 

Дейност 6.1

Дейност 6.2

Дейност 6.3

 
Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 7
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Подпроект 3:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 18 - Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк 
„Дружба“, гр. Добрич: 

Дейност 3.1: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 
надзор в строителството; 

Дейност 3.2.: оборудване и обзавеждане; 
Дейност 3.3: благоустрояване на дворното пространство.

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на СОУ “Дора Габе” - Кв. 8 УПИ I по плана на жк 
„Дружба“, гр. Добрич: 

Дейност 4.1: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 
надзор в строителството; 

Дейност 4.2.: оборудване и обзавеждане; 
Дейност 4.3: благоустрояване на дворното пространство.

Подпроект 5:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 25 - Кв. 596 УПИ III по плана на 
жк „Дружба“, гр. Добрич: 

Дейност 5.1: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 
надзор в строителството; 

Дейност 5.2.: оборудване и обзавеждане; 
Дейност 5.3: благоустрояване на дворното пространство.

Подпроект 6:Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация 
на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 
покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска градина № 12 Кв. 590 УПИ VI по плана на жк „Русия 2“, гр. 
Добрич. 

Дейност 6.1.: укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 
строителството 

Дейност 6.2.: оборудване и обзавеждане 
Дейност 6.3.: благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска градина № 32; ПИ 612.066 
карта на гр. Добрич. 

Дейност 7.1.: укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 
строителството 
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Подпроект 3:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 

благоустрояване на дворното пространство. 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 8 УПИ I по плана на жк 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 
подмяна на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на 

благоустрояване на дворното пространство. 

Подпроект 5:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 596 УПИ III по плана на 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, 

панели  и бойлер,) и осигуряване на 

благоустрояване на дворното пространство. 

Подпроект 6:Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на 
за енергийна ефективност (изолация 

на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 
покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), 
обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

о плана на жк „Русия 2“, гр. 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 
дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 

телни тела) и осигуряване на надзор в 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
благоустрояване на прилежащото 

дворно място на Детска градина № 32; ПИ 612.066 - Кадастрална 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на 

ма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела) и осигуряване на надзор в 
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Дейност 7.2

Дейност 7.

 
Подпроект 8

Дейност 8

Дейност 8

Дейност 8

 
Подпроект 9

Дейност 9

Дейност 9.2

Дейност 9.3

Дейност 9.4

13. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

14. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• Резултат от обществени форуми;

• Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич;

• Подкрепен от заинтересованите страни;

• Отговаря на допустимите дейности по ОП.
 
Рискове за ре

• Забавяне, породено от отчуждителни процедури;
Оценка: 
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за бързо 
придвижване на процедурата.

• Недостатъчен административен 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от общината и 
обучение.

• Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от забавяне 
при нег

Оценка: Средна вероятност с голям ефект
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за компетентна 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейност 7.2.: оборудване и обзавеждане 
Дейност 7.3.: благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 8:  Закупуване на транспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 
свободен капацитет: 

Дейност 8.1.: закупуване на транспортни средства; 
Дейност 8.2.: организирани на транспортирането на децата от центъра на града до 

детски градини със свободен капацитет; 
Дейност 8.3.: осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните 

средства. 

Подпроект 9:  Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 
занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в 
обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми

Дейност 9.1.: проучване мнението на децата /учениците/ и други 

заинтересовани страни за необходимите извънкласни 

занимания" 

Дейност 9.2.:  разработване и приемане на план-график и програма

извънкласно занимание 

Дейност 9.3.:  обвързване на предлагащите извънкласни занимания 

институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 

изпълнение на занманията" 

Дейност 9.4:  организация на целогодишни спортни състезателни турнири 

между училищата" - общо, в т. ч.:разработване и осъществяване на 

програма за извънкласни занимания на децата 

(училищен комплекс), в обществени центрове, в

структури (вкл. читалища); 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП 

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

Резултат от обществени форуми; 

Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич;

Подкрепен от заинтересованите страни; 

Отговаря на допустимите дейности по ОП. 

Рискове за реализация на проекта: 

Забавяне, породено от отчуждителни процедури; 
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие. 
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за бързо 
придвижване на процедурата. 

Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове;
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от общината и 
обучение. 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от забавяне 
при неговото процедиране 

Оценка: Средна вероятност с голям ефект 
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за компетентна 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

360/555 

благоустрояване на дворното пространство 

нспортни средства и осигуряване на 
специализиран транспорт от центъра на града до детски градини със 

организирани на транспортирането на децата от центъра на града до 
 

осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните 

:  Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 
в самото училище (училищен комплекс), в 

обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми: 

проучване мнението на децата /учениците/ и други 

необходимите извънкласни 

график и програма за всяко 

обвързване на предлагащите извънкласни занимания 

институции /обекти/ в мрежа, която да се допълва и 

рганизация на целогодишни спортни състезателни турнири 

разработване и осъществяване на 

програма за извънкласни занимания на децата – в самото училище 

и центрове, в малки независими 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич; 

 
 

Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за бързо 

капацитет и опит в този вид планове; 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие. 
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от общината и 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от забавяне 

Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за компетентна 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

бърза реакция. 

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и предложени 
адекватни изпълнители

Оценка на рис
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни фирми.

15.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти, включени 
в ИПГВР  
 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 
всички 
комплексния проект. Освен това , пр
образователната инфраструктура, кореспондират и имат интегриращи връзки с 
проектите за благоустрояване на средата (зелени площи, детски и спортни 
площадки и тези за реконструкция и ремонт на уличната мрежа.

16. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цяло
трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички изисквания, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. Колективът е разширил областта на възможните инициативи, 
като е заимствал опит от изготвянето н
и на собствения си богат професионален опит.

17. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

• подобряване на образователната инфраструктура, което създава благоприятна 
среда за повишаване качеството на 

• подобряване енергийната ефективност на сградите и намаляване на разходите 
за отопление и поддръжка

• подобряване на средата за спорт и отдих на учениците;

• социален ефект 

• възможност за уве

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура.

17. Индикатори за 
реализацията на проекта 
 

• Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната 
инфраструктура 

• Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура.

• Подобрена образователна инфраструктура 

• Благоустроена дворна площ 

• Брой създадени нови работни места.

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.)  

По предварителен 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С01 в зона с преобладаващ социален характер

No 

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна 
ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, 
обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото 
дворно място – Кв. 1 УПИ II по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.:

1.2. 

 реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна 
на дограма, слънчеви панели
строителството 

1.3. 

Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни 
мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, 
събрания и др; 

1.4. Обособявани оборудване на 

1.5. Реконструкция и оборудване на хранителен блок

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

бърза реакция.  

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и предложени 
адекватни изпълнители 

Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни фирми.

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 
всички 9 броя подпроекти, (инвестиционни и неинвестиционни)  включени в 
комплексния проект. Освен това , проектите за подобряване състоянието на 
образователната инфраструктура, кореспондират и имат интегриращи връзки с 
проектите за благоустрояване на средата (зелени площи, детски и спортни 
площадки и тези за реконструкция и ремонт на уличната мрежа.

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цяло
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички изисквания, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. Колективът е разширил областта на възможните инициативи, 
като е заимствал опит от изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както 
и на собствения си богат професионален опит. 

подобряване на образователната инфраструктура, което създава благоприятна 
среда за повишаване качеството на образователния процес;

подобряване енергийната ефективност на сградите и намаляване на разходите 
за отопление и поддръжка 

подобряване на средата за спорт и отдих на учениците;

социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги;

подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура.

Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната 
инфраструктура (MWh/средногодишно); 

Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура.

Подобрена образователна инфраструктура – кв.м.РЗП.

Благоустроена дворна площ – кв.метри 

Брой създадени нови работни места. 

По предварителен вариант на бюджета 6 825 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С01 в зона с преобладаващ социален характер

Дейност 

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна 
ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, 
обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 1 УПИ II по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.: 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна 
на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в 

 

Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни 
мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, 

 

Обособявани оборудване на музикално студио; 

Реконструкция и оборудване на хранителен блок 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

361/555 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и предложени 

със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни фирми. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 
броя подпроекти, (инвестиционни и неинвестиционни)  включени в 

оектите за подобряване състоянието на 
образователната инфраструктура, кореспондират и имат интегриращи връзки с 
проектите за благоустрояване на средата (зелени площи, детски и спортни 
площадки и тези за реконструкция и ремонт на уличната мрежа. 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички изисквания, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. Колективът е разширил областта на възможните инициативи, 

а ИПГВР на градове от Източна Европа, както 

подобряване на образователната инфраструктура, което създава благоприятна 
образователния процес; 

подобряване енергийната ефективност на сградите и намаляване на разходите 

подобряване на средата за спорт и отдих на учениците; 

гражданите пряко използват подобрената среда; 

личаване броя и качеството на предоставяните услуги; 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура. 

Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната 

Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура. 

кв.м.РЗП. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С01 в зона с преобладаващ социален характер 

Стойност 

ефективност(рехабилитация на покрив, изолация на външни стени,  подмяна 
ВОИ с канално полагане на част от инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, 
обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на прилежащото 

Обща стойност за 
подпроекта: 
761000 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна 

и бойлер,) и осигуряване на надзор в 
640000 

Реконструкция и обособяване на зала за провеждане на масови училищни 
мероприятия, като културни прояви, общоучилищни родителски срещи, 10000 

15000 

15000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.6. Оборудване на танцова зала;

1.7.  оборудване и обзавеждане

1.8. 
благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната 
база на училището;

1.9 
Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав;
 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и 
СОУ “Л. Каравелов” 

2.2. 

 реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на 
на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в 
строителството 

2.3.  оборудване и обзавеждане

2.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 3:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на Детска градина № 18 

3.2. 
реконструкция и 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството

3.3. оборудване и обзавеждане

3.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на СОУ “Дора Габе” 

4.2. 

реконструкция и обновяване на сградата,
енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на 
покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството

4.3. оборудване и обзавеждане

4.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 5:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на Детска градина № 25 

5.2. 

реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни 
стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и 
осигуряване на на

5.3. оборудване и обзавеждане

5.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 6:  Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12 Кв. 590 УПИ VI по плана 
на жк „Русия 2“, гр. Добрич

6.2. 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела) и осигуряване на надзор в строителството

6.3. оборудване и обзавеждане

6.4. благоустрояване на дворното пространство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оборудване на танцова зала; 

оборудване и обзавеждане на учебен блок 

благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната 
училището; 

Закупуване на дрехи и реквизит за нуждите на танцовия състав; 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 
покрив), обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
СОУ “Л. Каравелов” - Кв. 55 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич:

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (ремонт на покрив, Саниране на сградата, подмяна 
на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в 

 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

/обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на Детска градина № 18 - Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич:

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на СОУ “Дора Габе” - Кв. 8 УПИ I по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич:

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на 
покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 5:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на Детска градина № 25 - Кв. 596 УПИ III по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич:

реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни 
стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и 
осигуряване на надзор в строителството 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 6:  Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни стени, 
подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12 Кв. 590 УПИ VI по плана 
на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 

тела) и осигуряване на надзор в строителството 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

362/555 

10000 

28000 

благоустрояване на дворното пространство и подобряване на спортната 
56000 

5000 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност (Топлоизолация на външни стени,  ремонт и изолация на 

благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Кв. 55 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич: 

Обща стойност за 
подпроекта: 
710500 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
покрив, Саниране на сградата, подмяна 

на дограма, слънчеви панели  и бойлер,) и осигуряване на надзор в 
550000 

48200 

88000 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич: 

Обща стойност за 
подпроекта 
552,600 

обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

490200 

23200 

34400 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
Кв. 8 УПИ I по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич: 

Обща стойност за 
подпроекта: 
1028700 

внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (саниране, 90% дограма, ремонт и изолация на 
покрив, ремонт на ВОИ)  и осигуряване на надзор в строителството 

850000 

56200 

89000 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
Кв. 596 УПИ III по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич: 

Обща стойност за 
подпроекта: 
492800  

реконструкция и обновяване на сградата, укрепване на конструкцията, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност (изолация на външни 
стени, подмяна на дограма, ремонт на покрив, подмяна на ВОИ) и 

400000 

28000 

32000 

Подпроект 6:  Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, 
на външни стени, 

подмяна на дограма, ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и 
ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и благоустрояване на 
прилежащото дворно място на Детска градина № 12 Кв. 590 УПИ VI по плана 

Обща стойност за 
подпроекта: 
484800  

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 

385000 

38800 

28000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 7:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и 
на Детска градина № 32; ПИ 612.066 

7.2. 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на 
подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели 
комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в строителството

7.3. оборудване и обзавеждане

7.4. благоустрояване на дворното пространство

10.1. енергийно обследване и проектиране

10.2. 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела) и осигуряване на надзор в строителството

10.3. оборудване и обзавеждане

10.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 8: Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
транспорт от центъра на града до детски градини със свободен капацитет:

11.1. закупуване на транспортни средства

11.2. 
организирани на транспортирането на децата от центъра на града до 
детски градини със свободен капацитет

11.3. осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства.

Подпроект 9: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 
малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 
на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми

12.1. 

разработване и осъществяване на програма за извънкласни занимания на 
децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове,                                                    
в малки независими структури (вкл. читалища).;

12.2. повишаване квалификацията на преподавателския персонал

 

3.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отго

безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 7:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 
на Детска градина № 32; ПИ 612.066 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, ремонт на покрив, 
подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели 
комплект с бойлер) и осигуряване на надзор в строителството 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

енергийно обследване и проектиране 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 
осветителни тела) и осигуряване на надзор в строителството 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

: Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
центъра на града до детски градини със свободен капацитет:

закупуване на транспортни средства 

организирани на транспортирането на децата от центъра на града до 
детски градини със свободен капацитет 

осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства.

: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 

независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 
на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми

разработване и осъществяване на програма за извънкласни занимания на 
самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове,                                                    

в малки независими структури (вкл. читалища).; 

повишаване квалификацията на преподавателския персонал 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 
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благоустрояване на прилежащото дворно място 
Кадастрална карта на гр. Добрич. 

Обща стойност за 
подпроекта: 
588700  

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
външни стени, ремонт на покрив, 

подмяна на ВОИ, ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела, слънчеви панели 
480000 

38800 

42500 

21000 

укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, 
ремонт и изолация на покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ 

450000 

28300 

55400 

: Закупуване на транспортни средства и осигуряване на специализиран 
центъра на града до детски градини със свободен капацитет: 

Обща стойност за 
подпроекта: 
150000 

113000 

организирани на транспортирането на децата от центъра на града до 
12000 

осигуряване на поддържането и експлоатацията на транспортните средства. 25000 

: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 

независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията 
на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми 

Обща стойност за 
подпроекта: 
200000 

разработване и осъществяване на програма за извънкласни занимания на  
самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове,                                                    120000 

80000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

варят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност(рехабилитация 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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 покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от 

инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 

прилежащото дворно място 

Кв. 1 УПИ II по плана на жк „Балик“, гр. До

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за е

на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 

прилежащото дворно място на СОУ “Л. 

Кв. 55 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.2.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.2.1. Необходима документация:

5.2.2. Т

Подпроект 3: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно 

Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

5.3.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.3.1. Необходима документация:

5.3.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

на покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от 

инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 

прилежащото дворно място  

Кв. 1 УПИ II по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчет
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 11 726 кв.м. 
- Етажност – 1/2/4 
- ЗП – 1 712 кв.м 
- РЗП – 3 831 кв.м. 

 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност

на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 

прилежащото дворно място на СОУ “Л. Каравелов” 

Кв. 55 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.2.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сг
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.2.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 21 095 кв.м. 
- Етажност – 1/2/4 
- ЗП – 2 444 кв.м 
- РЗП – 6 782 кв.м. 

 

Подпроект 3: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 18

Кв. 3 УПИ XIV по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

5.3.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 18 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.3.2. Технически показатели за обекта: 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 
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на покрив, изолация на външни стени,  подмяна ВОИ с канално полагане на част от 

инсталацията, ЕЕ осветителни тела)”, обзавеждане на ОУ “Йордан Йовков“ и благоустрояване на 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

ефективност (Топлоизолация 

на външни стени,  ремонт и изолация на покрив), обзавеждане и благоустрояване на 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 3: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

място на Детска градина № 18 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
ефективност на сградата 

Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска градина № 18 с необходимите 

ворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”

Кв. 8 УПИ I по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

5.4.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.4.1. Необходима документация:

5.4.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на

Кв. 596 УПИ III по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

5.5.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.5.1. Необходима документация:

5.5.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 

покрив, изпълнение на ВОИ и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12

Кв. 590 УПИ VI по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.

5.6.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.6.1. Необходима доку

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Площ  на УПИ – 16 291 кв.м. 
- Етажност – 1/2 
- ЗП – 2 144 кв.м 
- РЗП – 3 581 кв.м. 

Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе”

Кв. 8 УПИ I по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

5.4.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.4.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 29 093 кв.м. 
- Етажност – 1/2/4 
- ЗП – 2 417 кв.м 
- РЗП – 6 949 кв.м. 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 25

Кв. 596 УПИ III по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

5.5.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 25 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.5.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 6 406 кв.м. 
- Етажност – 1/2 
- ЗП – 1 398 кв.м 
- РЗП – 1 774 кв.м. 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 

покрив, изпълнение на ВОИ и ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12

Кв. 590 УПИ VI по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

5.6.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 12 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 
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Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ “Дора Габе” 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 

емонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

ащо озеленяване 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

прилежащото дворно място на Детска градина № 25 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска градина № 25 с необходимите 

за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/ укрепване на конструкцията на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност (изолация на външни стени, подмяна на дограма, ремонт и изолация на 

ел.инсталации, ЕЕ осветителни тела), обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 12 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

Детска градина № 12 с необходимите 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.6.2. Технически показатели за

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32

ПИ 612.066 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

5.7.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.7.1. Необходима документация:

5.7.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 8:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (рехабилитация 

на покрив, изолация на външни стени, подмяна на 80% дограма, подмяна ВОИ с канално 

полагане на част от инсталацията, слънчеви колектори комплект с бойлер, 

обзавеждане на Детска градина № 26, и благоустрояване на прилежащото й дворно място 

Кв. 11 УПИ IV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.8.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.8.1. Необходима документация:

5.8.2. Технически показатели за обекта

Подпроект 9:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска 

градина № 20, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 

Кв. 36 УПИ II по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.9.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.9.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване
5.6.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 194 кв.м. 
- Етажност – 2 
- ЗП – 521 кв.м 
- РЗП – 1 042 кв.м. 

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32

Кадастрална карта на гр. Добрич. 

5.7.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 32 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.7.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 638 кв.м. 
- Етажност – 1/3 
- ЗП – 1 134 кв.м 
- РЗП – 2 552 кв.м. 

Подпроект 8:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (рехабилитация 

на покрив, изолация на външни стени, подмяна на 80% дограма, подмяна ВОИ с канално 

полагане на част от инсталацията, слънчеви колектори комплект с бойлер, 

обзавеждане на Детска градина № 26, и благоустрояване на прилежащото й дворно място 

Кв. 11 УПИ IV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.8.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 32 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.8.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 6 031 кв.м. 
- Етажност – 1/2 
- ЗП – 956 кв.м 
- РЗП – 1 619 кв.м. 

Подпроект 9:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска 

градина № 20, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 

II по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.9.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 20 с необходимите 

мебели и оборудване 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

366/555 

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска градина № 32 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 

ище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска градина № 32 с необходимите 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 8:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (рехабилитация 

на покрив, изолация на външни стени, подмяна на 80% дограма, подмяна ВОИ с канално 

полагане на част от инсталацията, слънчеви колектори комплект с бойлер, ЕЕ осветителни тела), 

обзавеждане на Детска градина № 26, и благоустрояване на прилежащото й дворно място  

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

градина № 32 с необходимите 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 9:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска 

градина № 20, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място  

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 

за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска градина № 20 с необходимите 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.9.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 10:Основен ремонт /обновяване/, 

подмяна на дограма, подмяна на ВОИ, слънчеви панели комплект с бойлер, ремонт и изолация 

на покрив, ЕЕ осветление) обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Детска градина № 29

Кв. 56 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.10.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.10.1. Необходима документация:

5.10.2. Технически показатели за обекта:

* Подпроекти 11 – 14 са меки мерки и за 

проектиране. 

19.2.2. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С02

Обекти на функционален принцип в зона с 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Необходимостта от реализация на настоящия проект е продиктувана от изостреното търсене от страна 

на жителите на общината, но и не само, за осигуряването на комплекс от услуги за възрастни хора, 

необходимата инфраструктура, в която те да бъдат настанявани з

време, както и оказване на постоянни специализирани грижи. Към момента, над 200 души са подали 

заявления за настаняване в съществуващия дом за възрастни хора, стопанисван от общината, въпреки 

че неговият капацитет е запълн

възможност за осигуряване съвременна инфраструктура и съвременни услуги за нуждаещите се 

възрастни жители на Добрич. 

1.2. Характеристика и описание на проекта

Настоящият проект съдържа в се

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.9.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 6 457 кв.м. 
- Етажност – 2 
- ЗП – 1 181 кв.м 
- РЗП – 2 362 кв.м. 

Подпроект 10:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 

подмяна на дограма, подмяна на ВОИ, слънчеви панели комплект с бойлер, ремонт и изолация 

на покрив, ЕЕ осветление) обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Детска градина № 29 

56 УПИ I по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.10.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска градина № 29 с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.10.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 9 245 кв.м. 
- Етажност – 3 
- ЗП – 1 011 кв.м 
- РЗП – 3 033 кв.м. 

14 са меки мерки и за тях не са разработени задания за инвестиционно 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С02. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Обекти на функционален принцип в зона с преобладаващ социален характер

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Необходимостта от реализация на настоящия проект е продиктувана от изостреното търсене от страна 

на жителите на общината, но и не само, за осигуряването на комплекс от услуги за възрастни хора, 

необходимата инфраструктура, в която те да бъдат настанявани за по-кратки и по

време, както и оказване на постоянни специализирани грижи. Към момента, над 200 души са подали 

заявления за настаняване в съществуващия дом за възрастни хора, стопанисван от общината, въпреки 

че неговият капацитет е запълнен. В този контекст, изпълнението на настоящия проект дава отлична 

възможност за осигуряване съвременна инфраструктура и съвременни услуги за нуждаещите се 

 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Настоящият проект съдържа в себе си 2 подпроекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

367/555 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
ски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

внедряване на мерки за енергийна ефективност (саниране, 

подмяна на дограма, подмяна на ВОИ, слънчеви панели комплект с бойлер, ремонт и изолация 

на покрив, ЕЕ осветление) обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 

ановище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска градина № 29 с необходимите 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
а и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

тях не са разработени задания за инвестиционно 

 

социален характер 

Необходимостта от реализация на настоящия проект е продиктувана от изостреното търсене от страна 

на жителите на общината, но и не само, за осигуряването на комплекс от услуги за възрастни хора, 

кратки и по-дълги периоди от 

време, както и оказване на постоянни специализирани грижи. Към момента, над 200 души са подали 

заявления за настаняване в съществуващия дом за възрастни хора, стопанисван от общината, въпреки 

ен. В този контекст, изпълнението на настоящия проект дава отлична 

възможност за осигуряване съвременна инфраструктура и съвременни услуги за нуждаещите се 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

− Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища); и

− Създаване на електронна
работа с компютър, интернет и прог

В устройствен  аспект теренът, определен за изграждане на Социалния комплекс за възрастни хора 

следва да: 

− бъде съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на част от 
територията от гр. Добрич, в която е 

− да е публична (общинска) собственост;

− е с размери, съобразени с предвидения капацитет (бр. места) при прилагане на действащите 
нормативи за обекти да социални грижи (в съответствие с   Наредба № 2 на Министерство на 
териториалното развитие, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и 
социалните грижи – За проектиране на заведения за социални грижи 

− отчита изискванията на  другите действащи норми за планиране на населените места, 
санитарно-хигиенните и екологичните норми;

− бъде встрани от зони с интензивно движение и шумови натоварвания и съседство с 
промишлени зони. 

Фактическа ситуация за теренно осигуряване

Предлаганият терен за реализация на проекта е разположен в кв. 68, УПИ 1 по Плана на ж.к “Бал

юг”. Същият е с площ 4100 м

натоварвания, в среда подходяща за изграждане на обекти за социални  грижи. Същевременно е с 

осигурен транспортен достъп. В тази част на града са териториално насо

броя ЦНСТ за децата с увреждания и техните семейства.

Капацитет  на Социалния комплекс

Заложените в посочената Наредба №2 нормативи за необходима бруто площ на 1 място в Домовете за 

възрастни хора  варират  в диапазона 30

на комплекс от няколко малки сгради, с цел да се създаде по

не създаване на своеобразен “гетовизиран” тип дом за възрастни хора, обитаван от 100 и повече лица, 

разположени в една или две сгради. 

За целта при определяне на капацитета на Социалния комплекс за възрастни се прилага горната 

стойност на норматива за бруто площ на 1 място 

Фактическите данни за определяне капацитета на Социалния комплекс за възраст

− размер на терена – 4115 м2;

− норматив за бруто площ на 1 място 

− капацитетът на Социалния комплекс за възрастни хора е в рамките на около 85 

Част от терена следва да бъде резервиран за паркоместа, които по 

паркомясто на 15 места в комплекса или общо 5  бр. за ползвателите  и обслужващия персонал  и 

допълнително 3 паркоместа ( при норматив допълнително по 75% от площта на 1 паркомясто) за 

външни посетители. При норматив 25

паркиране е около 200-250 м2.    

Изисквания към отделните сектори на Социалния комплекс

• Административно-обслужващ сектор

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 
защитени и наблюдавани жилища); и 

електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация.  

В устройствен  аспект теренът, определен за изграждане на Социалния комплекс за възрастни хора 

бъде съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на част от 
територията от гр. Добрич, в която е ситуиран самия терен; 

да е публична (общинска) собственост; 

е с размери, съобразени с предвидения капацитет (бр. места) при прилагане на действащите 
нормативи за обекти да социални грижи (в съответствие с   Наредба № 2 на Министерство на 

витие, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и 
За проектиране на заведения за социални грижи 

отчита изискванията на  другите действащи норми за планиране на населените места, 
е и екологичните норми; 

бъде встрани от зони с интензивно движение и шумови натоварвания и съседство с 

Фактическа ситуация за теренно осигуряване 

Предлаганият терен за реализация на проекта е разположен в кв. 68, УПИ 1 по Плана на ж.к “Бал

юг”. Същият е с площ 4100 м2. Ситуиран е встрани от зони с интензивно движение и шумови 

натоварвания, в среда подходяща за изграждане на обекти за социални  грижи. Същевременно е с 

осигурен транспортен достъп. В тази част на града са териториално насочени за изграждане и четири 

броя ЦНСТ за децата с увреждания и техните семейства. 

Капацитет  на Социалния комплекс 

Заложените в посочената Наредба №2 нормативи за необходима бруто площ на 1 място в Домовете за 

възрастни хора  варират  в диапазона 30-40 м2. Концепцията за проекта е да се заложи изграждането 

на комплекс от няколко малки сгради, с цел да се създаде по-благоприятна среда за ползвателите, а 

“гетовизиран” тип дом за възрастни хора, обитаван от 100 и повече лица, 

ожени в една или две сгради.  

За целта при определяне на капацитета на Социалния комплекс за възрастни се прилага горната 

стойност на норматива за бруто площ на 1 място – 40 м2.   

Фактическите данни за определяне капацитета на Социалния комплекс за възраст

4115 м2; 

норматив за бруто площ на 1 място – 40 м2; 

капацитетът на Социалния комплекс за възрастни хора е в рамките на около 85 

Част от терена следва да бъде резервиран за паркоместа, които по действащите нормативи са 1 

паркомясто на 15 места в комплекса или общо 5  бр. за ползвателите  и обслужващия персонал  и 

допълнително 3 паркоместа ( при норматив допълнително по 75% от площта на 1 паркомясто) за 

външни посетители. При норматив 25-30 м2 площ на 1 паркомясто, общата площ на терените за 

.     

Изисквания към отделните сектори на Социалния комплекс 

обслужващ сектор 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 

за свързаност в комплекса и обучения на обслужваните за 
 

В устройствен  аспект теренът, определен за изграждане на Социалния комплекс за възрастни хора 

бъде съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на част от 

е с размери, съобразени с предвидения капацитет (бр. места) при прилагане на действащите 
нормативи за обекти да социални грижи (в съответствие с   Наредба № 2 на Министерство на 

витие, Министерство на здравеопазването и Министерство на труда и 
За проектиране на заведения за социални грижи –м. септември 1994 г.)  

отчита изискванията на  другите действащи норми за планиране на населените места, 

бъде встрани от зони с интензивно движение и шумови натоварвания и съседство с 

Предлаганият терен за реализация на проекта е разположен в кв. 68, УПИ 1 по Плана на ж.к “Балик – 

. Ситуиран е встрани от зони с интензивно движение и шумови 

натоварвания, в среда подходяща за изграждане на обекти за социални  грижи. Същевременно е с 

чени за изграждане и четири 

Заложените в посочената Наредба №2 нормативи за необходима бруто площ на 1 място в Домовете за 

Концепцията за проекта е да се заложи изграждането 

благоприятна среда за ползвателите, а 

“гетовизиран” тип дом за възрастни хора, обитаван от 100 и повече лица, 

За целта при определяне на капацитета на Социалния комплекс за възрастни се прилага горната 

Фактическите данни за определяне капацитета на Социалния комплекс за възрастни хора са следните: 

капацитетът на Социалния комплекс за възрастни хора е в рамките на около 85 - 95  места. 

действащите нормативи са 1 

паркомясто на 15 места в комплекса или общо 5  бр. за ползвателите  и обслужващия персонал  и 

допълнително 3 паркоместа ( при норматив допълнително по 75% от площта на 1 паркомясто) за 

щ на 1 паркомясто, общата площ на терените за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Административно-обслужващия

част,  административно-управленска част. Към него може да бъде 

проекта може да се обоснове и отделяне на медицинския сектор в самостоятелен.  

• Жилищен (спален) сектор 

Жилищният сектор е обособен във всичките 5 домове за 

защитените и наблюдаваните жилища за възрастни. Той включва отделните спални помещения.

Спалните  помещения  са основно с 2, 3 и 4 легла. В отделните домове за възрастни от пансионатен 

тип се предвиждат до 2 спални пом

самостоятелни санитарни възли.

В един от домовете за възрастни хора от пансионатен тип се определят и спални помещения за лица с 

физически увреждания. Същите се съобразяват с изискванията за достъп и за 

физически увреждания. 

• Медицинският сектор (обоснован с функционално

В медицинския сектор в Социалния комплекс за възрастни хора се осигурява наблюдение за 

здравословното състояние  на обитателит

които се осъществяват в здравните заведения за първична доболнична и болнична лечебна дейност в 

гр. Добрич. 

При предвиждане на хоспис (като елемент на медицинския сектор) същия е с капацитет и изисквания 

за хосписи (съобразно действащата нормативна 

спални помещения с максимум по 2 легла.

• Хранителен сектор 

Капацитетът на хранителния сектор

жилищата от пансионатен тип) 

− отделен кухненски блок с трапезарии (столови) за хранене към него;

− само трапезарии (столови) 

В случая за съчетаване на самостоятелен (към Социалния комплекс) кухненски блок с трапезарии 

(столови) се предвижда и хладилно

Капацитетът на трапезариите се определя на основата на броя на ползвателите и на двусменен режим 

на хранене. 

За лицата с физически увреждания се предвиждат малки зали за хранене в отделните домове за 

възрастни от пансионатен тип. 

Разположението на хранителния сектор 

отговаря на изискванията за безпроблемен достъп от отделните домове за възрастни от пансионатен 

тип. 

В домовете за възрастни от пансионатен тип, се предвиждат малки кухненски боксове за приготвяна 

на напитки, сандвичи и др., които не се използват за приготвяне на основната храна.

В случай на възприета организация, свързана с  доставянето на готова храна отвън  съответните 

структурни елементи на хранителния сектор (кухненски блок и складови помещения за съхра

хранителни продукти) отпаднат.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

обслужващия сектор на Социалния комплекс включва приемно

управленска част. Към него може да бъде включен

проекта може да се обоснове и отделяне на медицинския сектор в самостоятелен.  

 

Жилищният сектор е обособен във всичките 5 домове за възрастни хора от пансионатен тип и в 

защитените и наблюдаваните жилища за възрастни. Той включва отделните спални помещения.

Спалните  помещения  са основно с 2, 3 и 4 легла. В отделните домове за възрастни от пансионатен 

тип се предвиждат до 2 спални помещения с по 1 легло. Всички спални  помещения са със 

самостоятелни санитарни възли. 

В един от домовете за възрастни хора от пансионатен тип се определят и спални помещения за лица с 

физически увреждания. Същите се съобразяват с изискванията за достъп и за 

Медицинският сектор (обоснован с функционално-планировъчната схема като самостоятелен)  

В медицинския сектор в Социалния комплекс за възрастни хора се осигурява наблюдение за 

здравословното състояние  на обитателите на комплекса. Тук не се предвиждат лечебни процедури, 

които се осъществяват в здравните заведения за първична доболнична и болнична лечебна дейност в 

При предвиждане на хоспис (като елемент на медицинския сектор) същия е с капацитет и изисквания 

за хосписи (съобразно действащата нормативна уредба). Хосписът е с капацитет

спални помещения с максимум по 2 легла. 

сектор се определя от капацитета на Социалния комплекс (в частта му за 

жилищата от пансионатен тип) – за 60 ползватели. Той може да включва: 

отделен кухненски блок с трапезарии (столови) за хранене към него;

само трапезарии (столови) при доставка на готовата храна извън  Социалния комплекс;

В случая за съчетаване на самостоятелен (към Социалния комплекс) кухненски блок с трапезарии 

адилно-складови помещения за съхраняване на хранителните продукти.

на трапезариите се определя на основата на броя на ползвателите и на двусменен режим 

За лицата с физически увреждания се предвиждат малки зали за хранене в отделните домове за 

 

Разположението на хранителния сектор (във функционално-планировъчната

отговаря на изискванията за безпроблемен достъп от отделните домове за възрастни от пансионатен 

В домовете за възрастни от пансионатен тип, се предвиждат малки кухненски боксове за приготвяна 

и, сандвичи и др., които не се използват за приготвяне на основната храна.

В случай на възприета организация, свързана с  доставянето на готова храна отвън  съответните 

структурни елементи на хранителния сектор (кухненски блок и складови помещения за съхра

хранителни продукти) отпаднат. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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на Социалния комплекс включва приемно-регистрационна 

ни и медицинския сектор. С 

проекта може да се обоснове и отделяне на медицинския сектор в самостоятелен.   

възрастни хора от пансионатен тип и в 

защитените и наблюдаваните жилища за възрастни. Той включва отделните спални помещения. 

Спалните  помещения  са основно с 2, 3 и 4 легла. В отделните домове за възрастни от пансионатен 

ещения с по 1 легло. Всички спални  помещения са със 

В един от домовете за възрастни хора от пансионатен тип се определят и спални помещения за лица с 

физически увреждания. Същите се съобразяват с изискванията за достъп и за ползване от лица с 

планировъчната схема като самостоятелен)   

В медицинския сектор в Социалния комплекс за възрастни хора се осигурява наблюдение за 

е на комплекса. Тук не се предвиждат лечебни процедури, 

които се осъществяват в здравните заведения за първична доболнична и болнична лечебна дейност в 

При предвиждане на хоспис (като елемент на медицинския сектор) същия е с капацитет и изисквания 

капацитет до 10-12 места, със 

се определя от капацитета на Социалния комплекс (в частта му за 

отделен кухненски блок с трапезарии (столови) за хранене към него; 

при доставка на готовата храна извън  Социалния комплекс; 

В случая за съчетаване на самостоятелен (към Социалния комплекс) кухненски блок с трапезарии 

помещения за съхраняване на хранителните продукти. 

на трапезариите се определя на основата на броя на ползвателите и на двусменен режим 

За лицата с физически увреждания се предвиждат малки зали за хранене в отделните домове за 

анировъчната схема) следва да 

отговаря на изискванията за безпроблемен достъп от отделните домове за възрастни от пансионатен 

В домовете за възрастни от пансионатен тип, се предвиждат малки кухненски боксове за приготвяна 

и, сандвичи и др., които не се използват за приготвяне на основната храна. 

В случай на възприета организация, свързана с  доставянето на готова храна отвън  съответните 

структурни елементи на хранителния сектор (кухненски блок и складови помещения за съхранение на 
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• Зелени площи 

Зелените площи с кътовете за отдих и развлечения на открито се оразмеряват до 35

терена. Тяхната площ (заедно с кътовете за отдих и развлечения на открито се параметрират на базата 

на заложените нормативи и са в рамките на 1200 

• Изисквания за етажност 

Етажността на отделните домовете за възрастни (от пансионатен тип, на защитените и наблюдаваните 

жилища)  е 2 етажа, а на медицинския център с хосписа 

Хранителният блок също следва да е на 1 етаж с възможност за ползване от лица с физически 

увреждания. 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Предложените за изграждане обекти отговарят напълно на 

определени от Националната стра

на следните основни функции:

− постоянно обитаване на възрастни хора;

− поддържане на здравословното състояние на възрастните;

− осъществяване на хоби

− провеждане на  отдих и културно

1.4. Цели пред проекта 

Основните цели, които реализацията на проекта си поставя са:

• трайно подобрение и разнообразяване на предлаганите социални услуги за възрастни хора в 
града; 

• развитие на инфраструктурата за нуждите 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати 

резултати: 

• Осигуряване на инфраструктура за настаняване на възрастни в следните обекти:
- 60 места в домове за възрастни от пансионен тип;
- 12 места в защитени жилища за възрастни;
- 12 места в наблюдавани жилища за възрастни;
- 8 места в хоспис; 

• Осигуряване на качествени услуги за настанените в центъра възрастни и за възрастните от града;

2. ПРОЕКТЕН ФИШ  

1.Наименование на 
проекта 

ПРОЕКТ C02. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2. Компоненти на 
проекта (подпроекти) 
 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от 

 
Подпроект 2: Създаване на 

3. Кратко описание на Настоящи
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Зелените площи с кътовете за отдих и развлечения на открито се оразмеряват до 35

терена. Тяхната площ (заедно с кътовете за отдих и развлечения на открито се параметрират на базата 

заложените нормативи и са в рамките на 1200 -1400 м2.  

Етажността на отделните домовете за възрастни (от пансионатен тип, на защитените и наблюдаваните 

жилища)  е 2 етажа, а на медицинския център с хосписа – 1 етаж. 

също следва да е на 1 етаж с възможност за ползване от лица с физически 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Предложените за изграждане обекти отговарят напълно на изискванията и възможностите, 

определени от Националната стратегия за развитие на социалните услуги, стимулираща реализиране 

на следните основни функции: 

постоянно обитаване на възрастни хора; 

поддържане на здравословното състояние на възрастните; 

осъществяване на хоби-занимания на възрастните; 

и културно-занимателна дейност и др. 

Основните цели, които реализацията на проекта си поставя са: 

трайно подобрение и разнообразяване на предлаганите социални услуги за възрастни хора в 

развитие на инфраструктурата за нуждите на социалните услуги; 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати 

Осигуряване на инфраструктура за настаняване на възрастни в следните обекти:
домове за възрастни от пансионен тип; 

12 места в защитени жилища за възрастни; 
12 места в наблюдавани жилища за възрастни; 

Осигуряване на качествени услуги за настанените в центъра възрастни и за възрастните от града;

ПРОЕКТ C02. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от 
пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища)
УПИ I, кв. 68 от плана на ж.к. "Балик" - юг 

Подпроект 2: Създаване на електронна точка за свързаност в комплекса и обучения 
на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он
лайн комуникация 

Настоящия проект предвижда изграждане на център за възрастни хора, с цел 
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Зелените площи с кътовете за отдих и развлечения на открито се оразмеряват до 35-40% от площта на 

терена. Тяхната площ (заедно с кътовете за отдих и развлечения на открито се параметрират на базата 

Етажността на отделните домовете за възрастни (от пансионатен тип, на защитените и наблюдаваните 

също следва да е на 1 етаж с възможност за ползване от лица с физически 

изискванията и възможностите, 

тегия за развитие на социалните услуги, стимулираща реализиране 

трайно подобрение и разнообразяване на предлаганите социални услуги за възрастни хора в 

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати следните конкретни 

Осигуряване на инфраструктура за настаняване на възрастни в следните обекти: 

Осигуряване на качествени услуги за настанените в центъра възрастни и за възрастните от града; 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от 
пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища) 

 

за свързаност в комплекса и обучения 
на обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он-

я проект предвижда изграждане на център за възрастни хора, с цел 
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проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 

гарантиране достъпа на тази уязвима група до съвременни социални услуги и 
условия в заведенията за настаняване. Проектът отговаря на идентифицираната 
остра необходимост от осигуряване на инфр
в Добрич, както и на демографските тенденции и прогнози за населението на града 
и областта. Той предвижда дейности, като изграждане, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустроя
пространство на група от малки домове от пансионен тип, защитени и 
жилища. Комплекса обхваща седем жилища за 100 души. Посочените по 
редица от дейности са допустими по ОП.

4. Източник на 
финансиране 

Публично 

5. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Община гр. Добрич
 

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Осигуряване на условия за постоянно и временно настаняване на възрастни хора в 
среда близка 

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с преобладаващ социален характер

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел на 
ИПГВР

Стратегическа цел 2
Стратегическа цел 3

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите проучвания

10. Текущо състояние на 
обектите 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са 
строителство

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 

Дейност 1.1:  

Дейност 1.2:  

Дейност 1.3:  

Дейност 1.4:  
Дейност 1.5:  

Дейност 1.6:  
Дейност 1.7:  

 
Подпроект 2: Създаване на 

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализацията 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• заложен в стратегически документи на общината;

• отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

• отговаря
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гарантиране достъпа на тази уязвима група до съвременни социални услуги и 
условия в заведенията за настаняване. Проектът отговаря на идентифицираната 
остра необходимост от осигуряване на инфраструктура  за настаняване на възрастни 
в Добрич, както и на демографските тенденции и прогнози за населението на града 
и областта. Той предвижда дейности, като изграждане, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустроя
пространство на група от малки домове от пансионен тип, защитени и 
жилища. Комплекса обхваща седем жилища за 100 души. Посочените по 
редица от дейности са допустими по ОП. 

Публично – Инвестиционен приоритет 1.5, Приоритетна ос 1 на ОПРР

Община гр. Добрич 

Осигуряване на условия за постоянно и временно настаняване на възрастни хора в 
среда близка до домашната. 

зона с преобладаващ социален характер 

Стратегическа цел на 
ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област 

Стратегическа цел 2 
Стратегическа цел 3 

Приоритетна област 2 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

Настоящите проучвания не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са 
строителство 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
от пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища)

Дейност 1.1:  Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен 
тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места;

Дейност 1.2:  Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 
капацитет по 6 места, или общо 12 места; 

Дейност 1.3:  Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жили
капацитет по 6 места, или общо 12 места; 

Дейност 1.4:  Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места);
Дейност 1.5:  Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански ) сектор  

административен, кухненски, трапезарии и д
Дейност 1.6:  Изграждане и оборудване на културно-развлекателен център;
Дейност 1.7:  Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване 

и благоустройство на дворното пространство.

Подпроект 2: Създаване на електронна точка за свърза
обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и 
програми за он-лайн комуникация 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП 

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

заложен в стратегически документи на общината; 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

отговаря на допустимите дейности по ОП; 
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гарантиране достъпа на тази уязвима група до съвременни социални услуги и 
условия в заведенията за настаняване. Проектът отговаря на идентифицираната 

аструктура  за настаняване на възрастни 
в Добрич, както и на демографските тенденции и прогнози за населението на града 
и областта. Той предвижда дейности, като изграждане, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 
пространство на група от малки домове от пансионен тип, защитени и наблюдавани 
жилища. Комплекса обхваща седем жилища за 100 души. Посочените по – горе 

Инвестиционен приоритет 1.5, Приоритетна ос 1 на ОПРР 

Осигуряване на условия за постоянно и временно настаняване на възрастни хора в 

Мярка № 

Мярка 2.4 

Работен проект 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
от пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища) 

дома за възрастни от пансионатен 
тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места; 
Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 

 
Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с 

 
Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места); 
Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански ) сектор  –  
административен, кухненски, трапезарии и др.;  

развлекателен център; 
Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване 
и благоустройство на дворното пространство. 

за свързаност в комплекса и 
обучения на обслужваните за работа с компютър, интернет и 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове; 
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• наличие на високо търсене на бъдещата инфраструктура и услуги.
Рискове за реализация на проекта:

• Ограничени възможности за финансиране, предлагани по линия на ОПРР;

• Забавяния в процедурите за възлагане и/или изпълнение на 
поръчки;

14.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти на 
Община Добрич 

Настоящия проект следва да бъде хармонично интегриран с предвиденият проект 
за подобряване на градската среда и достъпността е окръжаващата бъдещия 
център територия (проект C03). В допълнение, проектът трябва да бъде изпълнен 
съгласувано с другият инвестиц
концентрация
комплексен проект Х01, акцентиращ върху подобряването на социалните услуги в 
общината.

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се откриват в 
идентифицираната в града остра нужда от осигуряване на инфраструктура за 
настаняване на възрастни хора. 
В допълнение към това, проектът потвърждава акцентът, който УО на О
върху необходимостта интегрираните планове да отделят специално внимание на 
изграждането на обекти на социалната инфраструктура, отговарящи на 
стратегическите цели в тази сфера, поставени на национално ниво.

16. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

• Подобряване инфраструктурата на специализираните социални услуги за 
възрастни хора;

• Осигуряване на съвременни условия и услуги за възрастни;

• Непреки резултати за грижещите се в момента за свои възрастни роднини и 
близки: понижена 
за нуждаещите се;

17. Индикатори за 
проследяване 
реализацията на проекта 

• Осигурена инфраструктура за настаняване на възрастни:

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.)  

По предварителен вариант на бюджета
6 966

Подробен бюджет на проект: 

No 

Проект C02. Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
от пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища)
Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от 
пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища)

1.1. 
Дейност 1.1:  Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от 
тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места;

1.2. 
Дейност 1.2:  Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 
капацитет по 6 места, или общо 12 места;

1.3. 
Дейност 1.3:  Изграждане и оборудване на 2 
капацитет по 6 места, или общо 12 места;

1.4. Дейност 1.4:  Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места);

1.5. 
Дейност 1.5:  Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  
административен, кухненски, трапезарии и др.; 

1.6. Дейност 1.6:  Изграждане и оборудване на културно

1.7. 
Дейност 1.7:  Изграждане на кътове за отдих и 
и благоустройство на дворното пространство.

Подпроект 2: Създаване на електронна
обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он
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Рискове за реализация на проекта: 

Ограничени възможности за финансиране, предлагани по линия на ОПРР;

Забавяния в процедурите за възлагане и/или изпълнение на 
поръчки; 

Настоящия проект следва да бъде хармонично интегриран с предвиденият проект 
за подобряване на градската среда и достъпността е окръжаващата бъдещия 
център територия (проект C03). В допълнение, проектът трябва да бъде изпълнен 
съгласувано с другият инвестиционен проект в социалната сфера 
концентрация на обществена активност (проект O03), както и с 
комплексен проект Х01, акцентиращ върху подобряването на социалните услуги в 
общината. 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се откриват в 
идентифицираната в града остра нужда от осигуряване на инфраструктура за 
настаняване на възрастни хора.  
В допълнение към това, проектът потвърждава акцентът, който УО на О
върху необходимостта интегрираните планове да отделят специално внимание на 
изграждането на обекти на социалната инфраструктура, отговарящи на 
стратегическите цели в тази сфера, поставени на национално ниво.

Подобряване инфраструктурата на специализираните социални услуги за 
възрастни хора; 

Осигуряване на съвременни условия и услуги за възрастни;

Непреки резултати за грижещите се в момента за свои възрастни роднини и 
близки: понижена ангажираност, при предоставяне на специализирани услуги 
за нуждаещите се; 

Осигурена инфраструктура за настаняване на възрастни:
- 60 места в домове за възрастни от пансионен тип;
- 12 места в защитени жилища за възрастни;
- 12 места в наблюдавани жилища за възрастни;
- 8 места в хоспис; 

По предварителен вариант на бюджета 
6 966 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект:  Комплексен проект C02 „Социална инфраструктура” в 
зона с преобладаващ социален характер 

Дейност 

Проект C02. Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове 
от пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища) 
Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от 
пансионатен тип, защитени и наблюдавани жилища) 

Изграждане и оборудване на 5 бр. дома за възрастни от пансионатен 
тип с капацитет по 12 места, или общо 60 места; 

Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 
капацитет по 6 места, или общо 12 места; 

Изграждане и оборудване на 2 наблюдавани жилища за възрастни  с 
капацитет по 6 места, или общо 12 места; 

Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места);

Изграждане и оборудване на обслужващ (стопански) сектор  –  
административен, кухненски, трапезарии и др.;  

Изграждане и оборудване на културно-развлекателен център; 

Изграждане на кътове за отдих и развлечения на открито, озеленяване 
и благоустройство на дворното пространство. 

електронна точка за свързаност в комплекса и обучения на 
обслужваните за работа с компютър, интернет и програми за он-лайн комуникация
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наличие на високо търсене на бъдещата инфраструктура и услуги. 

Ограничени възможности за финансиране, предлагани по линия на ОПРР; 

Забавяния в процедурите за възлагане и/или изпълнение на обществените 

Настоящия проект следва да бъде хармонично интегриран с предвиденият проект 
за подобряване на градската среда и достъпността е окръжаващата бъдещия 
център територия (проект C03). В допълнение, проектът трябва да бъде изпълнен 

ионен проект в социалната сфера – този в зоната с 
на обществена активност (проект O03), както и с хоризонталният 

комплексен проект Х01, акцентиращ върху подобряването на социалните услуги в 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се откриват в 
идентифицираната в града остра нужда от осигуряване на инфраструктура за 

В допълнение към това, проектът потвърждава акцентът, който УО на ОПРР поставя 
върху необходимостта интегрираните планове да отделят специално внимание на 
изграждането на обекти на социалната инфраструктура, отговарящи на 
стратегическите цели в тази сфера, поставени на национално ниво. 

Подобряване инфраструктурата на специализираните социални услуги за 

Осигуряване на съвременни условия и услуги за възрастни; 

Непреки резултати за грижещите се в момента за свои възрастни роднини и 
ангажираност, при предоставяне на специализирани услуги 

Осигурена инфраструктура за настаняване на възрастни: 
60 места в домове за възрастни от пансионен тип; 

жилища за възрастни; 
12 места в наблюдавани жилища за възрастни; 

Комплексен проект C02 „Социална инфраструктура” в 
социален характер  

Стойност 

Проект C02. Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове Обща стойност на 
проекта   7 336 000 

Подпроект 1: Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от Общо за подпроекта 
6 936 000 

пансионатен 
3 500 000 

Изграждане и оборудване на 2 защитени жилища за възрастни с 
700 000 

наблюдавани жилища за възрастни  с 
300 000 

Изграждане и оборудване на медицински център с хоспис (8 места); 300 000 

300 000 

300 000 

развлечения на открито, озеленяване 
1 536 000 

за свързаност в комплекса и обучения на 
лайн комуникация 

Общо за подпроекта 
30 000 
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3.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда.

3.Фази на проектиране Двуфазно:

Открит конкурс за идеен проект;

Работен инвестиционен проект, разработен от екипа, спечелил конкурса за идеен 

проект;

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект  1:Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионатен 

тип, защитени и наблю

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за компонента 

5.1.1. Необходима документация:

Проекти по части: 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

5.1.2. Технически показатели за 

•  Площ  на УПИ: 4115 кв.м.

•  Планирана РЗП: около 2100 кв.м.

•  Максимална етажност: 2 етажа.

5.1.3. Функционални параметри на проекта

Функционално

−

−

−

−

−

−
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1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. 

Двуфазно: 

Открит конкурс за идеен проект; 

Работен инвестиционен проект, разработен от екипа, спечелил конкурса за идеен 

проект; 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект  1:Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионатен 

тип, защитени и наблюдавани жилища) 

5.1.1. Необходима документация: 

Проекти по части:  

 Архитектура 

 Конструкции 

 ОВК 
 ВиК  
 ЕЛ  
 ПБЗ  
 ПБ  

 Технология  
 Пожарогасене  
 Пожароизвестяване  

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

•  Площ  на УПИ: 4115 кв.м. 

•  Планирана РЗП: около 2100 кв.м. 

•  Максимална етажност: 2 етажа. 

5.1.3. Функционални параметри на проекта 

Функционално-планировъчната схема на Социалния комплекс следва да съдържа:

− 5 бр. дома за възрастни от пансионатен тип с капацитет по 12 места, или 
общо 60 места; 

− 2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 
места; 

− 2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 
места; 

− медицински център с хоспис (8 места); 

− обслужващ (стопански ) сектор  –  административен, кухненски, трапезарии 
и др.;  

−  културно-развлекателен център; 
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неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

Работен инвестиционен проект, разработен от екипа, спечелил конкурса за идеен 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Подпроект  1:Изграждане на социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионатен 

планировъчната схема на Социалния комплекс следва да съдържа: 

пансионатен тип с капацитет по 12 места, или 

2 защитени жилища за възрастни с капацитет по 6 места, или общо 12 

2 наблюдавани жилища за възрастни  с капацитет по 6 места, или общо 12 

административен, кухненски, трапезарии 
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−

Във функционално

възможности за ползване на обектите от лиц

Вертикалните и хоризонтални комуникации за придвижване в Социалния комплекс  

(с изключение на обслужващия сектор)   се  залагат и се проектират   с   

необходимите   съоръжения и приспособления, позволяващи движението на 

обитатели 

* Подпроект 2е мека мярка и за него не са разработени задания за инвестиционно проектиране.

19.2.3. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С03

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Комплексният проект С03 ГРАДСКА СРЕДА съчетава четиридесет и пет отделни инициативи, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда в рамките на зоната с преобладаващо 

социални функции. Предвидените подпроекти са насочени към 

пространства в зоната при търсенето на единство между отделните инициативи и постигането на по

качествена жизнена среда следствие на допълването между обектите.

Значимостта на комплексния проект се обосновава от неговата роля за поддържането н

функционалността и жизнеността в зоната. Включените подпроекти, насочени към елементите на 

уличната мрежа, осигуряват свързаността на социалната зона с останалите градски части, както и 

автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. Интервенциите,

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

спортни и рекреационни функции като 

Възстановяването и допълването с нови функции на публичните пространст

благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи привлекателни и достъпни зелени площи.

Приносът на комплексния проект към жизнените характеристики на социалната зона, включително 

осигуряването на разнообразно и безопасно д

наличието на ефективно включени в ежедневния живот 

представя проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални 

функции. 

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект

Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в два основни вида 

спрямо уличната мрежа и вътрешнокварталните пространства. 

Първият вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и бла

улици, включена е и цялостна рехабилитация на 

проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на отделните подпроекти. Фазата 

реализация включва рехабилитация на уличните платна и тро

организирането на достъпни спирки на градския транспорт. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергоефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата зона 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

− кътове за отдих и развлечения на открито. 

Във функционално-планировъчната схема следва да бъдат предвидени 

възможности за ползване на обектите от лица с физически увреждания. 

Вертикалните и хоризонтални комуникации за придвижване в Социалния комплекс  

(с изключение на обслужващия сектор)   се  залагат и се проектират   с   

необходимите   съоръжения и приспособления, позволяващи движението на 

обитатели с физически увреждания,  включително и с инвалидни колички.

* Подпроект 2е мека мярка и за него не са разработени задания за инвестиционно проектиране.

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С03. ГРАДСКА СРЕДА 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Комплексният проект С03 ГРАДСКА СРЕДА съчетава четиридесет и пет отделни инициативи, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда в рамките на зоната с преобладаващо 

социални функции. Предвидените подпроекти са насочени към обновяването

пространства в зоната при търсенето на единство между отделните инициативи и постигането на по

качествена жизнена среда следствие на допълването между обектите. 

Значимостта на комплексния проект се обосновава от неговата роля за поддържането н

функционалността и жизнеността в зоната. Включените подпроекти, насочени към елементите на 

уличната мрежа, осигуряват свързаността на социалната зона с останалите градски части, както и 

автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. Интервенциите,

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

спортни и рекреационни функции като неразделна част от жилищните територии.

Възстановяването и допълването с нови функции на публичните пространст

благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи привлекателни и достъпни зелени площи.

Приносът на комплексния проект към жизнените характеристики на социалната зона, включително 

осигуряването на разнообразно и безопасно движение, обезпечената пешеходна достъпност, 

наличието на ефективно включени в ежедневния живот вътрешнокварталните

проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални 

ание на комплексния проект 

Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в два основни вида 

спрямо уличната мрежа и вътрешнокварталните пространства.  

Първият вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и бла

улици, включена е и цялостна рехабилитация на съществуващи подлези. Предвидени са фазите 

проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на отделните подпроекти. Фазата 

реализация включва рехабилитация на уличните платна и тротоарите, обособяването на паркинги и 

организирането на достъпни спирки на градския транспорт. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергоефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата зона 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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планировъчната схема следва да бъдат предвидени 

а с физически увреждания. 

Вертикалните и хоризонтални комуникации за придвижване в Социалния комплекс  

(с изключение на обслужващия сектор)   се  залагат и се проектират   с   

необходимите   съоръжения и приспособления, позволяващи движението на 

с физически увреждания,  включително и с инвалидни колички. 

* Подпроект 2е мека мярка и за него не са разработени задания за инвестиционно проектиране. 

Комплексният проект С03 ГРАДСКА СРЕДА съчетава четиридесет и пет отделни инициативи, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда в рамките на зоната с преобладаващо 

обновяването на открити публични 

пространства в зоната при търсенето на единство между отделните инициативи и постигането на по-

Значимостта на комплексния проект се обосновава от неговата роля за поддържането на 

функционалността и жизнеността в зоната. Включените подпроекти, насочени към елементите на 

уличната мрежа, осигуряват свързаността на социалната зона с останалите градски части, както и 

автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. Интервенциите, фокусирани върху 

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

част от жилищните територии. 

Възстановяването и допълването с нови функции на публичните пространства се съпътства от нужните 

благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи привлекателни и достъпни зелени площи. 

Приносът на комплексния проект към жизнените характеристики на социалната зона, включително 

вижение, обезпечената пешеходна достъпност, 

вътрешнокварталните пространства, 

проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални 

Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в два основни вида – интервенции 

Първият вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и благоустрояване на 

подлези. Предвидени са фазите 

проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на отделните подпроекти. Фазата 

тоарите, обособяването на паркинги и 

организирането на достъпни спирки на градския транспорт. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергоефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата зона 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

чрез подходящото улично озе

безконфликтно пресичане на автомобилните и пешеходните потоци. 

Към втората интервенция се присъединява 

чрез цялостното им благоустрояване и оз

площадки или разполагането на нови. Подходът за по

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

подпроекти обхващат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

им. 

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект

Изборът на отделните обекти се основава на няколко основни критерии:

� Актуално състояние на улиците и 

� Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението;

� Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобрява

среда в зоната; 

� Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

възможността за положително въздействие върху тях;

� Резултати от проведените обществени обсъждания.

1.4. Цели пред проекта: 

Проектът е насочен към постигането на следните основни цели:

� Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона;
� Пълноценно озеленени и обвързани по между си публични пространства;
� Възстановени и допълнени с нови функции и съдържания 
� Жизнена градска среда и 

1.5. Очаквани резултати от проекта

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обекти са предпоставка за 

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключ

социалната инфраструктура, ще окажат пряко въздействие върху местните обитатели, но и ще 

допринесат за качествения престой на ползватели от целия град.

2. ПРОЕКТЕН ФИШ  

1.Наименование на проекта 
 

2. Компоненти на проекта 
(подпроекти) 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

чрез подходящото улично озеленяване. Реконструкцията на избраните подлези ще 

безконфликтно пресичане на автомобилните и пешеходните потоци.  

Към втората интервенция се присъединява възстановяването на вътрешнокварталните

чрез цялостното им благоустрояване и озеленяване, както и обновяването на съществуващите детски 

площадки или разполагането на нови. Подходът за по-ефективното и комплексно използване на 

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

ащат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

Изборът на отделните обекти се основава на няколко основни критерии: 

Актуално състояние на улиците и вътрешнокварталните пространства;

Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението;

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобрява

Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

възможността за положително въздействие върху тях; 

Резултати от проведените обществени обсъждания. 

насочен към постигането на следните основни цели: 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона;
Пълноценно озеленени и обвързани по между си публични пространства;
Възстановени и допълнени с нови функции и съдържания вътрешнокварталните
Жизнена градска среда и активни публични пространства. 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обекти са предпоставка за 

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключ

социалната инфраструктура, ще окажат пряко въздействие върху местните обитатели, но и ще 

престой на ползватели от целия град. 

Комплексен проект  
С03 ГРАДСКА СРЕДА 
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на 
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица” 
Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. Агликина поляна
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна” 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. Каменица
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна”
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. Опълченец Димитър 
Ковачев 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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леняване. Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира 

вътрешнокварталните пространства 

еленяване, както и обновяването на съществуващите детски 

ефективното и комплексно използване на 

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

ащат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

вътрешнокварталните пространства; 

Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението; 

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобряване на градската 

Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона; 
Пълноценно озеленени и обвързани по между си публични пространства; 

ътрешнокварталните пространства; 

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обекти са предпоставка за 

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключови обекти на 

социалната инфраструктура, ще окажат пряко въздействие върху местните обитатели, но и ще 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул. Никола Петков 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. Агликина поляна 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. Каменица 
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна” 
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. Опълченец Димитър 
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обхват на север от ул. „Орфей” до края 
Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна
обхват на север от ул. „Орфей” до края 
Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 
Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река
обхват на изток от  бул. „25

ти
 септември” до края

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна”
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга
обхват на юг от ул. „Ружа” до края 
Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 
Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна
обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна”
Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване н
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река”
Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Орфей
обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път
Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза” 
Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо
обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар” 
Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа”
Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хр. Ботев (от ул.  
Агликина поляна до околовръстно) 
обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път
Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски
обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков” 
Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ 
Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков 
и бул. Русия в момента е без име ще бъде наименувана
обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков”
Подпроект 20:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 23:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 24: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 25: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комб. детска пл
Кв. 22 УПИ XIV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 26: Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детски пл
Кв. 17 УПИ III, VII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 27:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
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и благоустрояване на ул. Боряна 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река 
септември” до края 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона 
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна” 
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга 

онструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна 
обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна” 
Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица 
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река” 
Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Орфей 
обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път 
Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов 
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа” 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Хр. Ботев (от ул.  

обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път 
Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ 
Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков 

наименувана) 
обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков” 

оект 20:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

и изграждане на нова комбинирана детска площадка 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 23:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

трояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 25: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

нова комб. детска пл-ка 
Кв. 22 УПИ XIV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 26: Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детски пл-ки и спортна пл-ка 

Добрич. 
Подпроект 27:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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пространство и реконструкция на комб. детска и спортна пл
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл
спортни площадки 
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл
спортни площадки 
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 30: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 31: Благоустрояване и озеленяване на 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки
Кв. 53 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.
Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г.
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 35:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 38: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 39:Благоустрояване на вътрешноквартално 
изграждане на площадка за спорт 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 
площадка 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич.
Подпроект 41:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.
Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварта
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.
Подпроект 43: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова площадка за спорт
Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.
Подпроект 44:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ 
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пространство и реконструкция на комб. детска и спортна пл-ка 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

ранство и  изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на 

Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на 

Подпроект 30: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
детска площадка  

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 31: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно-квартални 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки 
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки 
Кв. 53 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка 

на на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 
Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г. 

„Дружба 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 35:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

ространство и реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки 

гр. Добрич. 
Подпроект 38: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 39:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 

по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 

ана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 
Подпроект 41:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 
Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното 
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 43: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова площадка за спорт 

плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 
Подпроект 44:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
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3. Кратко описание на проекта – 
цел, необходимост от проекта и 
др. 
 

4. Организация, носител на 
проекта (бенефициент) 

5. Проблеми, които се решават с 
проекта 
 

6. Принадлежност на проекта към 
Зона за въздействие  

7. Насоченост на проекта към:  

8. Проектна готовност  
(техническа документация) на 
проекта 

9. Дейности за изпълнение в 
рамките на проекта 
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Подпроект 45:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле

В рамките на комплексен проект с код C03 ГРАДСКА СРЕДА, на основата на 
сходни функционални характеристики, са обединени четиридесет и три 
подпроекта. Предвидено е обновяването на улици и 
пространства в зоната с преобладаващ социален характер. Отделните 
подпроекти присъединяват фазите проектиране и реализация. 
Основната цел на комплексния проект е подобряването на публичните 
пространства и осигуряването на достъпност и усло
на социалната зона. 
Включените обекти са избрани следствие на проведените теренни 
проучвания и поставените оценки на състоянието на публичните 
пространства. Дефинирането на подпроектите се мотивира и от желанието 
за допълване и завършеност между интервенциите в отделните обекти. 

Община град Добрич 

5. Проблеми, които се решават с Актуалното състояние на зоната се характеризира от влошена автомобилна 
и пешеходна достъпност, неефективно използвани и неподдържани 
вътрешнокварталните пространства. Непълноценните публични 
пространства понижават привлекателността на градската среда и условията 
за обитаване и ежедневни отдих и рекреация. Аргументираният избор на 
обектите от обхвата на комплексния проект осигурява цялостното 
подобряване на социалната зона и жизнените й характеристики. 
Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се 
създаде възможност за допълнителна трудова заетост. 

6. Принадлежност на проекта към Зона с преобладаващ социален характер 

Стратегическа цел на 
ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област 

Стратегическа цел 2 
Стратегическа цел 3 
 

Приоритетна област 1
Приоритетна област 2

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не не 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване наул. Никола Петков
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица” 
Дейност 1.1.: Проектиране 
Дейност 1.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 1.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване наул. Агликина поляна
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна” 
Дейност 2.1.: Проектиране 
Дейност 2.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване наул. Каменица
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна”
Дейност 3.1.: Проектиране 
Дейност 3.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
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Подпроект 45:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле 

В рамките на комплексен проект с код C03 ГРАДСКА СРЕДА, на основата на 
сходни функционални характеристики, са обединени четиридесет и три 
подпроекта. Предвидено е обновяването на улици и вътрешнокварталните 
пространства в зоната с преобладаващ социален характер. Отделните 
подпроекти присъединяват фазите проектиране и реализация.  
Основната цел на комплексния проект е подобряването на публичните 
пространства и осигуряването на достъпност и условия за отдих в обхвата 

Включените обекти са избрани следствие на проведените теренни 
проучвания и поставените оценки на състоянието на публичните 
пространства. Дефинирането на подпроектите се мотивира и от желанието 

шеност между интервенциите в отделните обекти.  

Актуалното състояние на зоната се характеризира от влошена автомобилна 
и пешеходна достъпност, неефективно използвани и неподдържани 

пространства. Непълноценните публични 
пространства понижават привлекателността на градската среда и условията 
за обитаване и ежедневни отдих и рекреация. Аргументираният избор на 
обектите от обхвата на комплексния проект осигурява цялостното 

а социалната зона и жизнените й характеристики.  
Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се 
създаде възможност за допълнителна трудова заетост.  

Мярка № 

Приоритетна област 1 
Приоритетна област 2 

Мярка 1.2 
Мярка 2.1 
Мярка 4.1 

Работен  
проект 

не 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване наул. Никола Петков 

Дейност 1.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, 
тротоари, осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 1.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

2: Реконструкция и благоустрояване наул. Агликина поляна 

Дейност 2.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

лагоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване наул. Каменица 
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна” 

проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
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Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване наул. Опълченец Дим
Ковачев 
обхват на север от ул. „Орфей” до края 
Дейност 4.1.: Проектиране 
Дейност 4.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Дейност 4.4.: Отчуждителни процедури 
Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна
обхват на север от ул. „Орфей” до края 
Дейност 5.1.: Проектиране 
Дейност 5.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, т
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 5.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване наул. Бойчо Огнянов
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 
Дейност 6.1.: Проектиране 
Дейност 6.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 6.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Дейност 6.4.: отчуждителни процедури  
Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване наул. Суха река
обхват на изток от  бул. „25

ти
 септември” до края

Дейност 7.1.: Проектиране 
Дейност 7.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 7.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване наул. Емона
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна”
Дейност 8.1.: Проектиране 
Дейност 8.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 8.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване наул. Теменуга
обхват на юг от ул. „Ружа” до края 
Дейност 9.1.: Проектиране 
Дейност 9.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 9.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 
Дейност 10.1.: Проектиране 
Дейност 10.2.: Реализация на проекта (улично платно, парк
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 10.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Дейност 10.4.: Отчуждителни процедури  
Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване наул. 
обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна”
Дейност 11.1.: Проектиране 
Дейност 11.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
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Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване наул. Опълченец Димитър 

Дейност 4.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна 

Дейност 5.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 5.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване наул. Бойчо Огнянов 

Дейност 6.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 6.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване наул. Суха река 
септември” до края 

Дейност 7.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
достъпна среда и маркировка) 

Дейност 7.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване наул. Емона 
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна” 

Дейност 8.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 8.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

струкция и благоустрояване наул. Теменуга 

Дейност 9.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

спестяващо улично осветление, 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител 

Дейност 10.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 10.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване наул. Ясна поляна 
обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна” 

Дейност 11.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
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осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 11.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване наул. Росица
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река”
Дейност 12.1.: Проектиране 
Дейност 12.2.: Реализация на проекта (улично п
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 12.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване наул. Орфей
обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път
Дейност 13.1.: Проектиране 
Дейност 13.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 13.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Дейност 13.4.: Отчуждителни процедури  
Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване наул. Детелина
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза” 
Дейност 14.1.: Проектиране 
Дейност 14.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 14.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване наул. Ропотамо
обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар” 
Дейност 15.1.: Проектиране 
Дейност 15.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 15.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване наул. Стефан Стамболов
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа”
Дейност 16.1.: Проектиране 
Дейност 16.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 16.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване наул. Хр. Ботев (от ул.  
Агликина поляна до околовръстно) 
обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път
Дейност 17.1.: Проектиране 
Дейност 17.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 17.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване наул. Любомир Бобевски
обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков” 
Дейност 18.1.: Проектиране 
Дейност 18.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 18.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване 
СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. 
Петков и бул. Русия в момента е без име ще бъде 
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осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
(енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване наул. Росица 
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река” 

Дейност 12.2.: Реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 12.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване наул. Орфей 
„Самарско знаме” до Околовръстен път 

Дейност 13.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 13.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване наул. Детелина 

Дейност 14.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
сигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 14.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване наул. Ропотамо 

Дейност 15.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 15.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

кция и благоустрояване наул. Стефан Стамболов 
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа” 

Дейност 16.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

гоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване наул. Хр. Ботев (от ул.  

обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път 

Дейност 17.2.: Реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 17.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Реконструкция и благоустрояване наул. Любомир Бобевски 

Дейност 18.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на 
СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. 

мента е без име ще бъде наименувана) 
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обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков”
Дейност 19.1.: Проектиране 
Дейност 19.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 19.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 20: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 20.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 20.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 20.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 20.4: Озеленяване и благоустрояване 
пространство 
Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 21.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 21.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 21.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 21.4: Озеленяване и благоустрояване 
пространство 
Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 22.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 22.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 22.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 22.4: Озеленяване и благоустрояване 
пространство 
Подпроект 23: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 23.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 23.2: Обновяване на детска площадка и 
Дейност 23.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 23.4: Озеленяване и благоустрояване 
пространство  
Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на 
пространства и изграждане на комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 24.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 24.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 24.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 24.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство 
Подпроект 25: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комб. детска пл
плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 25.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 25.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 25.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 25.4: Озеленяване и благоустрояване 
пространство 
Подпроект 26: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детски пл
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обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков” 

Дейност 19.2.: Реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

спестяващо улично осветление, 

Подпроект 20: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство  и изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

т 20.1: Проектиране на детска площадка 
Дейност 20.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 20.3: Обзавеждане на детска площадка 

 на вътрешноквартално                                

Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

Проектиране на детска площадка 
Дейност 21.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 21.3: Обзавеждане на детска площадка 

 на вътрешноквартално                                          

Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 22.1: Проектиране на детска площадка 

Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 22.3: Обзавеждане на детска площадка 

 на вътрешноквартално                                          

еняване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 23.1: Проектиране на детска площадка 
Дейност 23.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 23.3: Обзавеждане на детска площадка 

 на вътрешноквартално                                                           

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните 
пространства и изграждане на комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 24.1: Проектиране на детска площадка 
Дейност 24.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

24.3: Обзавеждане на детска площадка 
Дейност 24.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

Подпроект 25: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нова комб. детска пл-каКв. 22 УПИ XIV по 

Дейност 25.1: Проектиране на детска площадка 
Дейност 25.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 25.3: Обзавеждане на детска площадка 

 на вътрешноквартално 

Подпроект 26: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детски пл-ки и спортна пл-ка 
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Кв. 17 УПИ III, VII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 26.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 26.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 26.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 26.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство 
Подпроект 27: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детска и спортна пл
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 27.1: Проектиране на детска и спортна площадка
Дейност 27.2: Обновяване на детска спортна площадки и надзор в 
строителството 
Дейност 27.3: Обзавеждане на детска и спортна площадки
Дейност 27.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство 
Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл
спортни площадки 
Кв. 38 УПИ по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 28.1: Проектиране на детска и спортна площадки
Дейност 28.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 
площадка и надзор в строителството 
Дейност 28.3: Обзавеждане на детска и спортна площадка
Дейност 28.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство 
Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл
спортни площадки 
Кв. 42 УПИ по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 29.1: Проектиране на детска и спортна площадки
Дейност 29.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 
площадка и надзор в строителството 
Дейност 29.3: Обзавеждане на детска и спортна площадка
Дейност 29.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално       
пространство 
Подпроект 30:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 30.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 30.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 30.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 30.4: Озеленяване около детска площадка
Подпроект 31: : Благоустрояване и озеленяване на 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 31.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 31.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 31.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 31.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 
пространство 
Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки
Кв. 53 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.
Дейност 32.1: Проектиране на детска и спортна площадки
Дейност 32.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 
площадка и надзор в строителството 
Дейност 32.3: Обзавеждане на детска и спортна площадка
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Кв. 17 УПИ III, VII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 26.1: Проектиране на детска площадка 

Обновяване на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 26.3: Обзавеждане на детска площадка 
Дейност 26.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

Подпроект 27: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция на комб. детска и спортна пл-ка 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 27.1: Проектиране на детска и спортна площадка 
Дейност 27.2: Обновяване на детска спортна площадки и надзор в 

3: Обзавеждане на детска и спортна площадки 
Дейност 27.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на 

Кв. 38 УПИ по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 28.1: Проектиране на детска и спортна площадки 
Дейност 28.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

ка и спортна площадка 
Дейност 28.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и  изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на 

УПИ по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 29.1: Проектиране на детска и спортна площадки 
Дейност 29.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

Дейност 29.3: Обзавеждане на детска и спортна площадка 
Дейност 29.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално       

Подпроект 30:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
детска площадка 

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Проектиране на детска площадка 

Дейност 30.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 30.3: Обзавеждане на детска площадка 
Дейност 30.4: Озеленяване около детска площадка 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки 
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 
Дейност 31.1: Проектиране на детска площадка 
Дейност 31.2: Обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

на детска площадка 
Дейност 31.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните 
пространства и изграждане на комбинирани детски площадки 

лик“, гр. Добрич. 
Дейност 32.1: Проектиране на детска и спортна площадки 
Дейност 32.2: Изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна 

Дейност 32.3: Обзавеждане на детска и спортна площадка 
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Дейност 32.4: Озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално       
пространство 
Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.
Дейност 33.1: Проектиране на детска площадка
Дейност 33.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 33.3: Обзавеждане на детска площадка
Дейност 33.4: Озеленяване на околното пространство
Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г.
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 34.1: Проектиране  
Дейност 34.2: Изграждане и надзор в строителството
Дейност 34.3: Обзавеждане  
Подпроект 35: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 35.1: Проектиране 
Дейност 35.2: Обновяване и надзор в строителството
Дейност 35.3: Обзавеждане 
Дейност 35.4: Озеленяване и благоустрояване 
Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 36.1: Проектиране  
Дейност 36.2: Обновяване и надзор в строителството
Дейност 36.3: Обзавеждане  
Дейност 36.4: Озеленяване и благоустрояване 
Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 37.1: Проектиране 
Дейност 37.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 37.3: Обзавеждане 
Подпроект 38: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 
площадка 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 38.1:  Проектиране 
Дейност 38.2:  Изпълнение на проекта и надзор в строителс
Дейност 38.3:  Обзавеждане 
Подпроект 39: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на площадка за спорт 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.
Дейност 39.1: Проектиране на спортна площадка
Дейност 39.2: Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството
Дейност 39.3: Обзавеждане на спортна площадка
Дейност 39.4: Благоустрояване и озеленяване на района
Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и 
площадка 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич.
Дейност 40.1: Проектиране 
Дейност 40.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 40.3: Обзавеждане 
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не и благоустрояване на вътрешноквартално       

Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска площадка 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

Проектиране на детска площадка 
Дейност 33.2: Изграждане на детска площадка и надзор в строителството 
Дейност 33.3: Обзавеждане на детска площадка 

Озеленяване на околното пространство 
Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и 
реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г. 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

телството 

Подпроект 35: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

надзор в строителството 

 на прилежащите площи 
Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки 

жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност 36.2: Обновяване и надзор в строителството 

 на прилежащите площи 
Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност 37.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

рояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова комбинирана детска и спортна 

Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

Дейност 38.2:  Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Подпроект 39: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 

по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 
Дейност 39.1: Проектиране на спортна площадка 

а спортна площадка и надзор в строителството 
Дейност 39.3: Обзавеждане на спортна площадка 

и озеленяване на района 
Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова спортна и комбинирана детска 

Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

Дейност 40.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 
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10. Устройствена планова 
обезпеченост на територията, в 
която ще се реализира  проекта 
 

11. Предпоставки и рискове за 
реализация на проекта 
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Подпроект 41: Благоустрояване на вътрешноквартално пространст
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.
Дейност 41.1: Проектиране 
Дейност 41.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 41.3: Обзавеждане 
Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното 
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.
Дейност 42.1: Проектиране 
Дейност 42.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 42.3: Обзавеждане 
Подпроект 43: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова площадка за спорт
Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.
Дейност 43.1: Проектиране 
Дейност 43.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 43.3: Обзавеждане 
Подпроект 44: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на КАТ и 2-ро РПУ 
Дейност 44.1: Проектиране 
Дейност 44.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 44.3: Обзавеждане 
Подпроект 45: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле
Дейност 45.1: Проектиране 
Дейност 45.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 45.3: Обзавеждане 
 

 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

не да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 

• Заложен в стратегически и планови документи на община град 
Добрич; 

• Подкрепен от заинтересованите страни;

• Отговаря на допустимите дейности по ОП.
Рискове за реализация на проекта: 

• Забавяне, породено от отчуждителни процедури;
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие.
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за 
бързо придвижване на процедурата. 

• Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 
планове; 

Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 
общината и обучение. 

• Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и 
риск от забавяне при неговото процедиране

Оценка: Средна вероятност с голям ефект 
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за 
компетентна бърза реакция.  

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители
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Подпроект 41: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

Дейност 41.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

ане на вътрешнокварталното 
пространство и реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

Дейност 42.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

одпроект 43: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане на нова площадка за спорт 
Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

Дейност 43.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Подпроект 44: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

45: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" в района на бившето Опитно поле 

.2: Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град 

Подкрепен от заинтересованите страни; 

Отговаря на допустимите дейности по ОП. 

Забавяне, породено от отчуждителни процедури; 
риск със средно въздействие. 

Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за 

Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 

Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие. 
ка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и 
риск от забавяне при неговото процедиране 

сионализъм, възможност за 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители 
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12.Възможности за интегриране 
на проекта с други проекти, 
включени в ИПГВР  
 

13. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

14. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

15. Стойност на проекта – общ 
размер (хил. лв.) 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С03 ГРАДСКА СРЕДА 
зона с преобладаващ социален характер

No 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул. Никола Петков
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица”

1.1. проектиране 

1.2. 
реализация на проекта (улично платно,спирки, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

1.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване наул. Агликина поляна
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна”

2.1. проектиране 

2.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
среда и маркировка) 

2.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване наул. Каменица
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласн
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
ИПГВР. Интегрираният подход е приложен при обосноваването и 
параметрирането на осем броя подпроекти , включени в комплексния 
проект. 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
фокус групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на 
зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на 
идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методиче
насоки за изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е взаимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения 
си богат професионален опит. 

• подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност;

• валоризация на средата; 

• социален ефект – гражданите пряко използват подобрената 
среда; 

• възможност за увеличаване броя и качеството на 
предоставяните услуги; 

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната 
инфраструктура. 

По предварителен вариант на бюджета – 43 740

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С03 ГРАДСКА СРЕДА 
зона с преобладаващ социален характер 

Дейност 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул. Никола Петков 
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица” 

реализация на проекта (улично платно,спирки, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване наул. Агликина поляна 
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

благоустрояване наул. Каменица 
обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

385/555 

със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
подход е приложен при обосноваването и 

параметрирането на осем броя подпроекти , включени в комплексния 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, 
дания, медийни изяви и др. при избора на 

зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е взаимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност; 

гражданите пряко използват подобрената 

възможност за увеличаване броя и качеството на 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната 

740 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С03 ГРАДСКА СРЕДА  

Стойност /лв./ 

Обща стойност 
за подпроекта 
6,176,259 

130200 

реализация на проекта (улично платно,спирки, паркинги, тротоари, осигуряване на 
 4 235087 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
 1 810 972 

Обща стойност 
за подпроекта 
2, 463,313 

 48,300 
 

достъпна 
 1959705 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
 455308 

Обща стойност 
за подпроекта 
3 098,898 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

3.1. проектиране 

3.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

3.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване наул. Опълченец Димитър Ковачев
обхват на север от ул. „Орфей” до края

4.1. проектиране 

4.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

4.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

4.4. отчуждителни процедури 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване наул. Боряна
обхват на север от ул. „Орфей” до края

5.1. проектиране 

5.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
среда и маркировка) 

5.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей”

6.1. проектиране 

6.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

6.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
обзавеждане) 

6.4. отчуждителни процедури 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване наул. Суха река
обхват на изток от  бул. „25

ти
 септември” до края

7.1. проектиране 

7.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

7.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване наул. Емона
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна”

8.1. проектиране 

8.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

8.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване наул. Теменуга
обхват на юг от ул. „Ружа” до края

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване наул. Опълченец Димитър Ковачев
обхват на север от ул. „Орфей” до края 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

отчуждителни процедури  

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване наул. Боряна 
обхват на север от ул. „Орфей” до края 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов 
„Орфей” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

отчуждителни процедури  

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване наул. Суха река 
септември” до края 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

благоустрояване наул. Емона 
обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване наул. Теменуга 
обхват на юг от ул. „Ружа” до края 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

386/555 

60,800 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
2 295495 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
742603 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване наул. Опълченец Димитър Ковачев 
Обща стойност 
за подпроекта 
4,287,760 

83,800 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
3, 423,318 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
767,142 

16 500 

Обща стойност 
за подпроекта 
2,372,908 

60,000 

осигуряване на достъпна 
1,982,875 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
330,033 

Обща стойност 
за подпроекта 
1,758,274 

50,000 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,414,620 

прилежащо озеленяване и 
261,951 

31 700 

Обща стойност 
за подпроекта 
1 394,237 

40 500 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1114325 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
239,412 

Обща стойност 
за подпроекта 
1,486,627 

43 000 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,225,830 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
217,797 

Обща стойност 
за подпроекта 
2 916 709 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

9.1. проектиране 

9.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

9.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей”

10.1. проектиране 

10.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

10.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

10.4. отчуждителни процедури 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване наул. Ясна поляна
обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна”

11.1. проектиране 

11.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

11.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо 
обзавеждане) 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване наул. Росица
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река”

12.1. проектиране 

12.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

12.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване наул. 
обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път

13.1. проектиране 

13.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

13.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

13.4. отчуждителни процедури 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване наул. Детелина
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза”

14.1. проектиране 

14.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

14.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване наул. Ропотамо
обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител 
обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

отчуждителни процедури  

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване наул. Ясна поляна 
знаме” до ул. „Агликина поляна” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване наул. Росица 
обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река” 

проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване наул. Орфей 
обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

отчуждителни процедури  

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване наул. Детелина 
обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване наул. Ропотамо 
обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

387/555 

84,000 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
2,401,095 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
431,614 

Обща стойност 
за подпроекта 
2 178 268 

63 200 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,796,206 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
310,462 

8 400 

Обща стойност 
за подпроекта 
1 555 674 

45 000 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,272,418 

улично осветление, прилежащо озеленяване и 
238256 

Обща стойност 
за подпроекта 
838 834 

24 000 

проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
658,300 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 156,534 
 

Обща стойност 
за подпроекта 
2 572 725 

75000 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,911,528 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
571147 

15 050 

Обща стойност 
за подпроекта 
940,063 

27 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
778,504 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
134,559 

Обща стойност 
за подпроекта 
765 826 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

15.1. проектиране 

15.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

15.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване наул. Стефан Стамболов
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа”

16.1. проектиране 

16.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

16.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване наул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до 
околовръстно) 
обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път

17.1. проектиране 

17.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

17.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване наул. Любомир Бобевски
обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков”

18.1. проектиране 

18.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

18.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на
СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и 
ще бъде наименувана) 
обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков”

19.1. проектиране 

19.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

19.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 20: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и 
изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

20.1.  проектиране на детска площадка

20.2.  изграждане на детска площадка и надзор в строителството

20.3.  обзавеждане на детска площадка

20.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

21.1. проектиране на детска площадка

21.2. изграждане на детска площадка и надзор в строителството

21.3. обзавеждане на детска площадка

21.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване наул. Стефан Стамболов 
обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване наул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до 

обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

благоустрояване наул. Любомир Бобевски 
обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и 
СУ Г. С. Раковски (стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и бул. Русия в момента е без име 

обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 20: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и 
изграждане на детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка 
Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

388/555 

22 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
607356 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
136470 

Обща стойност 
за подпроекта 
2 005 081 

55 000 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,688,235 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
261846 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване наул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до Обща стойност 
за подпроекта 
2 066 392 

60 000 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
1,653,499 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
352,893 

Обща стойност 
за подпроекта 
251 483 

7 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
203,014 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
41,469 

улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и 
бул. Русия в момента е без име 

Обща стойност 
за подпроекта 
556 552 

16 200 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
460720 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 79632 
 

Подпроект 20: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и Обща стойност 
за подпроекта  
47 810 

 1 850 

 7 300 

 23 400 

 15 260 

Подпроект 21: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща стойност 
за подпроекта 
129 350 

 3250 

 43800 

 25860 

56440 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

22.1. проектиране на детска и спортна площадка

22.2. изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството

22.3. обзавеждане на детска и спортна  площадка

22.4. 
озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално               
пространство 

Подпроект 23: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

23.1. проектиране на детска площадка

23.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

23.3. обзавеждане на детска площадка

23.4. 
озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално       
пространство 

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и 
изграждане на комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

24.1.  проектиране на детска площадка

24.2.  изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството

24.3.  обзавеждане на детска и спортна  площадка

24.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 25: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  
изграждане на нова комб. детска пл
Кв. 22 УПИ XIV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

25.1. проектиране на детска площадка

25.2. изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството

25.3. обзавеждане на детска площадка

25.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 26: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комб. детски пл
Кв. 17 УПИ III, VII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

26.1. проектиране на детска и 

26.2. изграждане на детска площадка и надзор в строителството

26.3. обзавеждане на детска площадка

26.4 облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 27: Благоустрояване и 
реконструкция на комб. детска и спортна пл
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

27.1. проектиране на детска и спортна площадка

27.2. обновяване на детска и спортна площадка и надзор в строителството

27.3. обзавеждане на детска и спортна  площадка

27.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на 
изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на спортни площадки
Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

28.1. проектиране на детска и спортна площадки

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна площадка 

изграждане на детска и спортна площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска и спортна  площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално                                          

Подпроект 23: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на  детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално                                                           

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и 
изграждане на комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 19 УПИ X, по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска  и спортна  площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска и спортна  площадка 

благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  
изграждане на нова комб. детска пл-ка 
Кв. 22 УПИ XIV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на комбинирана детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 26: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комб. детски пл-ки и спортна пл-ка 
Кв. 17 УПИ III, VII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна площадки 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

облагородяване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на комб. детска и спортна пл-ка 
Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна площадка 

детска и спортна площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска и спортна  площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 28: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  
ки  и реконструкция на спортни площадки 

Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна площадки 
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Подпроект 22: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща стойност 
за подпроекта 
174 650 

10 500 

32 000 

51 800 

                           
80 350 

Подпроект 23: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща стойност 
за подпроекта: 
88 810 

 1 850 

 7 300 

 23 400 

                                                    
 56 260 

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и Обща сума за 
подпроекта  
247 910 

10 500  

 28 000 

 63 660 

145 750 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  Обща сума за 
подпроекта:  
151 620 

3 000 

42 200 

25 860 

80 560 

Подпроект 26: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
Обща сума за 
подпроекта  
166 850 
 

11 000 

28 200 

64 400 

63 250 

озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта  
327 720 

6 140 

56 200 

79 660 

185 720 

вътрешноквартално пространство и  Обща сума за 
подпроекта 79 
510 
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28.2. 
изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството 

28.3. обзавеждане на детска и спортна площадка

28.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на 
изграждане на нови детски пл-ки  и реконструкция на спортни площадки
Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

29.1. проектиране на детска и спортна площадки

29.2. 
изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството 

29.3. обзавеждане на детска и спортна площадка

29.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 30: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
комбинирана детска площадка 
Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

30.1.  проектиране на детска площадка

30.2.  обновяване на детска площадка и надзор в строителството

30.3.  обзавеждане на детска площадка

30.4. озеленяване около детска площадка

Подпроект 31: Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и 
изграждане на комбинирани детски 
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

31.1. проектиране на детска и спортна  площадка

31.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

31.3.  обзавеждане на детска площадка

31.4 озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространства и 
изграждане на комбинирани детски площадки
Кв. 53 УПИ VIII по плана на жк „Балик“,

32.1. проектиране на детска и спортна площадки

32.2. 
изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
строителството 

32.3. обзавеждане на детска и спортна площадка

32.4. озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство

Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр.

33.1.  проектиране на детска площадка

33.2.  изграждане на детска площадка и надзор в строителството

33.3.  обзавеждане на детска площадка

33.4. Озеленяване на околното пространство

Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за 
деца от 3 до 6 г. 
Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

34.1. проектиране 

34.2. изграждане и надзор в строителството

34.3. обзавеждане  
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площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

обзавеждане на детска и спортна площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 29: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  
ки  и реконструкция на спортни площадки 

Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна площадки 

площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

обзавеждане на детска и спортна площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

озеленяване около детска площадка 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и 
изграждане на комбинирани детски площадки 
Кв. 54 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

проектиране на детска и спортна  площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространства и 
изграждане на комбинирани детски площадки 
Кв. 53 УПИ VIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич; 

проектиране на детска и спортна площадки 

изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 

обзавеждане на детска и спортна площадка 

озеленяване и благоустрояване на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка 
Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Озеленяване на околното пространство 

Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за 

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

изграждане и надзор в строителството 
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площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
 

 

 

вътрешноквартално пространство и  Обща сума за 
подпроекта 
258 700 

 

площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 
 

 

 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на Обща сума за 
подпроекта  
77 010 

 1 850 

 11 300 

 25 860 

38 000 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталните пространства и Обща сума за 
подпроекта  
263 580 

 10 150 

 25 500 

48 460 

179 470 

Подпроект 32: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространства и 
Обща сума за 
подпроекта  
178 440 
 

10 500 

изграждане на детска площадка, реконструкция на спортна площадка и надзор в 35 000 

68 800 

64 140 

Подпроект 33: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта  
228 120 

9 500 

87 270 

74 830 

56 520 

Подпроект 34: Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 
детска /от 6 до 12г./, нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за 

Обща сума за 
подпроекта  
199 700 

4 100 

32 800 

78 800 
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34.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 35: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

35.1.  проектиране  

35.2. обновяване и надзор в строителството

35.3.  обзавеждане  

35.4. озеленяване и благоустрояване

Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

36.1. проектиране  

36.2. обновяване и надзор в строителството

36.3. обзавеждане  

36.4. озеленяване и благоустрояване

Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и
реконструкция детски и спортни площадки
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

37.1. проектиране 

37.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

37.3. обзавеждане 

Подпроект 38:  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

38.1. проектиране 

38.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

38.3. обзавеждане 

38.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 39: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 
площадка за спорт 
Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

39.1.  проектиране на спортна площадка

39.2. Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството

39.3.  обзавеждане на спортна площадка

39.4 Благоустрояване и озеленяване на района

Подпроект 40: : Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич.

40.1. проектиране 

40.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

40.3. обзавеждане 

40.4 Благоустрояване и озеленяване на района

Подпроект 41: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
комбинирана детска площадка 
Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

41.1. проектиране 

41.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството
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благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 35: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

обновяване и надзор в строителството 

озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи 

Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

обновяване и надзор в строителството 

озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи 

Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и
реконструкция детски и спортни площадки 
Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

на проекта и надзор в строителството 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 39: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

проектиране на спортна площадка 

Изграждане на спортна площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на спортна площадка 

устрояване и озеленяване на района 

: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова спортна и комбинирана детска площадка 
Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

устрояване и озеленяване на района 

Подпроект 41: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

391/555 

84 000 

пространство и 
Обща сума за 
подпроекта  
52 460 
 

 2 700 

 12 300 

 25 860 

11 600 

Подпроект 36: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта  
52 460 

 2 700 

 12 300 

 25 860 

11 600 

Подпроект 37: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
Обща сума за 
подпроекта  
120 980 
 

4 000 

63 810 

53 170 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта 
186 800 

4 200 

28 000 

64 600 

89 000 

Подпроект 39: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на Обща сума за 
подпроекта  
299 300 

7 850 

113 490 

143 960 

34 000 

: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта  
165 740 

3 900 

74 640 

62 200 

25 000 

реконструкция на Обща сума за 
подпроекта  
53 060 

2 500 

12 500 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

41.3. обзавеждане 

41.4 Благоустрояване и озеленяване на района

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.

42.1. проектиране на детска площадка

42.2.  обновяване на детска площадка и надзор в строителството

42.3.  обзавеждане на детска площадка

42.4. благоустрояване и озеленяване на околното пространство

Подпроект 43: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова площадка за спорт
Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.

43.1. проектиране 

43.2. изпълнение на проекта и надзор в 

43.3. Обзавеждане на спортна площадка и на зелена площ

43.4. благоустрояване и озеленяване на околното пространство

Подпроект 44: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 
на КАТ и 2-ро РПУ 

44.1 Проектиране 

44.2 Изпълнение на проекта и надзор в строителството

44.3 Обзавеждане 

Подпроект 45: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 
на бившето Опитно поле 

45.1 Проектиране 

45.2 Изпълнение на проекта и надзор в строителството

45.3 Обзавеждане 

 

 

3.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими за 

проектиране и одобряване 

на проекта – от 

Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решен

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 

благоустройството.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

устрояване и озеленяване на района 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното пространство и 
реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

благоустрояване и озеленяване на околното пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова площадка за спорт 
Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Обзавеждане на спортна площадка и на зелена площ 

благоустрояване и озеленяване на околното пространство 

Подпроект 44: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 

Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Подпроект 45: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 

Изпълнение на проекта и надзор в строителството 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

392/555 

25 860 

12 200 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното пространство и Обща сума за 
подпроекта   
118 360 

 4 000 

 12 500 

 25 860 

76 000 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща сума за 
подпроекта 
199220 

5 000 

49 080 

79 700 

65 440 

Подпроект 44: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 
Обща сума за 
подпроекта 
 93 000 

3 000 

71 000 

19 000 

Подпроект 45: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района 
Обща сума за 
подпроекта  
93 000 

3 000 

71 000 

19 000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

ия с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 1:Реконструкция и благоустрояване на ул. Никола Петков

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица”

5.1.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.1.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. Агликина поляна

обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна”

5.2.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.2.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. Каменица

обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина 

5.3.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.3.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. Опълченец Димитър Ковачев

обхват на север от ул. „Орфей” до края

5.4.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 1:Реконструкция и благоустрояване на ул. Никола Петков 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Росица” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 1795 м. 
- Улично платно –19305 кв.м. 
- Тротоари – 14453 кв.м. 
- Паркинги –400 кв.м. 
- Спирки на МГТ – 1289кв.м. 
- Улично осветление – мет.вис. 
- Озеленяване – частично. 
- Обезщетение – не 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Агликина поляна 

обхват от ул. „Тракия” до ул. „Ясна поляна” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 1229 м. 
- Улично платно – 7374кв.м. 
- Тротоари –6145 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – 110 кв.м. 
- Улично осветление- мет. И бетон вис. 
- Озеленяване – не. 
- Обезщетение – не 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. Каменица 

обхват от ул. „Ген. Попов” до ул. „Агликина поляна” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1143 м. 
- Улично платно –8373  кв.м. 
- Тротоари – 6858 кв.м. 
- Паркинги –425  кв.м. 
- Спирки на МГТ /джоб/– няма 
- Улично осветление - мет. И бетон вис 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. Опълченец Димитър Ковачев

обхват на север от ул. „Орфей” до края 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

393/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
ка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. Опълченец Димитър Ковачев 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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5.4.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 5: Реконструкция и благ

обхват на север от ул. „Орфей” до края

5.5.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.5.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов

обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей”

5.6.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.6.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река

обхват на изток от бул. „25-ти септември” до края

5.7.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.7.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1180 м. 
- Улично платно – 14160кв.м. 
- Тротоари –9440 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ/джоб/ – няма 
- Улично осветление - мет. И бетон вис 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – да 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Боряна 

обхват на север от ул. „Орфей” до края 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1113 м. 
- Улично платно –6678 кв.м. 
- Тротоари –8348 кв.м. 
- Паркинги –2630 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- мет.ниски и бетон  
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бойчо Огнянов 

обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за от
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –804 м. 
- Улично платно –5628 кв.м. 
- Тротоари – 3672 кв.м. 
- Паркинги – 210кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – кв.м. 

Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. Суха река 

ти септември” до края 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 735м. 
- Улично платно – 4745кв.м. 
- Тротоари – 2940 кв.м. 
- Паркинги – 1020 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление – мет. ниски 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

394/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона

обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. 

5.8.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.8.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 9:Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга

обхват на юг от ул. „Ружа” до края

5.9.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима 

5.9.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 10:Реконструкция и благоу

обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей”

5.10.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.10.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 11:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна

обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна”

5.11.1.Основни 

функционални и 

Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на ул. Емона 

обхват от ул. „Бойчо Огнянов” до ул. „Агликина поляна” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 668 м. 
- Улично платно –4446  кв.м. 
- Тротоари – 4008  кв.м. 
- Паркинги – 1250кв.м. 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление- мет. Високи и ниски
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 9:Реконструкция и благоустрояване на ул. Теменуга 

обхват на юг от ул. „Ружа” до края 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1325  м. 
- Улично платно – 9275 кв.м. 
- Тротоари –7288  кв.м. 
- Паркинги –2075 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- мет.високи 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение –няма 

Подпроект 10:Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Освободител 

обхват от ул. „Ружа” до ул. „Орфей” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –953 м. 
- Улично платно –6671  кв.м. 
- Тротоари – 5718 кв.м. 
- Паркинги –1562 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- мет. + бет. високи 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 11:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ясна поляна 

обхват от ул. „Самарско знаме” до ул. „Агликина поляна” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

395/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
рна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

мет. Високи и ниски 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

композиционни параметри 

за проекта 

5.11.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 12:Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица

обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река”

5.12.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.12.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 13:Реконструкция и благ

обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път

5.13.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.13.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 14:Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина

обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза”

5.14.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.14.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 731м. 
- Улично платно – 4386 кв.м. 
- Тротоари – 4386 кв.м. 
- Паркинги – 125 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление – мет.+бет. високи 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 12:Реконструкция и благоустрояване на ул. Росица 

обхват от бул. „Никола Петков” до ул. „Суха река” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –480 м. 
- Улично платно – 2880 кв.м. 
- Тротоари –1790  кв.м. 
- Паркинги –262 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление – метални високи и ниски
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 13:Реконструкция и благоустрояване на ул. Орфей 

обхват от ул. „Самарско знаме” до Околовръстен път 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –879 м. 
- Улично платно – 7911кв.м. 
- Тротоари – 5274 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – 192 кв.м. 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване –няма. 
- Обезщетение – кв.м. 

Подпроект 14:Реконструкция и благоустрояване на ул. Детелина 

обхват от ул. „Тракия” до ул. „Роза” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –413 м. 
- Улично платно – 2891кв.м. 
- Тротоари –2478 кв.м. 
- Паркинги –няма. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

396/555 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
веждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

метални високи и ниски 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 15:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо

обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар”

5.15.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.15.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 16:Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов

обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа”

5.16.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.16.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 17:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до околовръстно)

обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път

5.17.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.17.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 18:Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски

обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков”

5.18.1.Основни Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

15:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ропотамо 

обхват от ул. „Батовска” до ул. „Вардар” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –419  м. 
- Улично платно – 2514 кв.м. 
- Тротоари –1676  кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 16:Реконструкция и благоустрояване на ул. Стефан Стамболов 

обхват от бул. „Никола Петков” до бул. „Добруджа” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –804 м. 
- Улично платно –5679 кв.м. 
- Тротоари –5964 кв.м. 
- Паркинги - няма 
- Спирки на МГТ – 92 кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 17:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до околовръстно)

обхват от ул. „Агликина поляна” до Околовръстен път 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 543м. 
- Улично платно –8145  кв.м. 
- Тротоари – 3258кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – 176 кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

18:Реконструкция и благоустрояване на ул. Любомир Бобевски 

обхват от о.т. Р447 до бул. „Никола Петков” 

Необходима документация: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

397/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
веждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Подпроект 17:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хр. Ботев (от ул.  Агликина поляна до околовръстно) 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.18.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 19:Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски 

(стръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и бул. Русия в момента е без име ще бъде 

наименувана) 

обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков”

5.19.1.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

Необходима документация:

5.19.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 20:Благоустрояване и озеленяване на 

площадка за деца от 6 до 12 г.

Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.20.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.20.1. Необходима документация:

5.20.2. Технически пока

Подпроект 21:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка

Кв. 13 УПИ V по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.21.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.21.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –127 м. 
- Улично платно –889 кв.м. 
- Тротоари – 508 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- няма, ще се осигури
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 19:Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски 

ръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и бул. Русия в момента е без име ще бъде 

обхват от бул. „Русия” до бул. „Никола Петков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –244 м. 
- Улично платно –1708 кв.м. 
- Тротоари – 1464 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – около20 кв.м. – района на църквата
- Обезщетение – няма 

Подпроект 20:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска 

площадка за деца от 6 до 12 г. 

Кв. 8 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.20.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.20.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 791 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 1 104 кв.м. 

Подпроект 21:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка 

по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.21.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

398/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

няма, ще се осигури 

Подпроект 19:Реконструкция и благоустрояване на улицата в страни на СОУ Кл. Охридски и СУ Г. С. Раковски 

ръмната улица пресечна на ул. Н. Петков и бул. Русия в момента е без име ще бъде 

рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

района на църквата 

вътрешноквартално пространство  и изграждане на детска 

Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 1 687 кв.м. 

Подпроект 21:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 
категоризация 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.21.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 22:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка

Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.22.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.22.1. Необходима документация:

5.22.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 23:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска 

площадка за деца от 6 

Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.23.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.23.1. Необходима документация:

5.23.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

комбинирани детски и спортна площадка

Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.24.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.24.1. Необходима документация:

5.24.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 25:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

комбинирана детска площадка

Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.25.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.25.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

тела 
5.21.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 383 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 90 кв.м. 

Подпроект 22:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка 

Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.22.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.22.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 577 кв.м. 

Подпроект 23:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска 

площадка за деца от 6 до 12 г. 

Кв. 3 УПИ II, III, IV, V, VI по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.23.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.23.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 12 088 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 2 842 кв.м. 

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

комбинирани детски и спортна площадка 

Кв. 19 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.24.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.24.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 22 509кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 847 кв.м. 

25:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

комбинирана детска площадка 

Кв. 22 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.25.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

399/555 

Площ на вътрешноквартално пространство – 1 293 кв.м. 

Подпроект 22:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Подпроект 23:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на  детска 

Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

ешноквартално пространство – 9 246 кв.м. 

Подпроект 24:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 16 662 кв.м. 

25:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.25.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 26:Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

комбинирани детски

Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.26.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.26.1. Необходима документация:

5.26.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 27:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

комбинирана детска и спортна площадка

Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.27.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.27.1. Необходима документация:

5.27.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 28:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 

детски площадки  и реконструкция на спортни площадки

Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.28.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.28.1. 

5.28.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 29:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и

детски площадки  и реконструкция на спортни площадки

Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.29.Основни 

функционални и 

5.29.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.25.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 19 887 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 283 кв.м. 

Подпроект 26:Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

комбинирани детски площадки и спортна площадка 

Кв. 17 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.26.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.26.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 18 952кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 024 кв.м. 

Подпроект 27:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

комбинирана детска и спортна площадка 

Кв. 44 УПИ III по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.27.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.27.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 23 804кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 962 кв.м. 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 

детски площадки  и реконструкция на спортни площадки 

Кв. 38 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.28.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.28.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 26 721кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 4 057 кв.м. 

Подпроект 29:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и

детски площадки  и реконструкция на спортни площадки 

Кв. 42 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.29.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

400/555 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 14 604 кв.м. 

Подпроект 26:Благоустрояване и  озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
съоръжения според възрастовата категоризация 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

ешноквартално пространство – 13 928 кв.м. 

Подпроект 27:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 

прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 17 842 кв.м. 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 

Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 22 664 кв.м. 

Подпроект 29:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и  изграждане на нови 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

композиционни параметри 

за проекта 

5.29.2. Техниче

Подпроект 30:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 

площадка  

Кв. 30 УПИ XV по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.30.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.30.1. Необходима документация:

5.30.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 31:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

комбинирани детски площадки

Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.31.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.31.1. Необходима документация:

5.31.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 32:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

комбинирани детски площадки

Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич.

5.32.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.32.1. Необходима документация:

5.32.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 33:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка

Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.

5.33.Основни 5.33.1. Необходима 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.29.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 17 166кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 3 815 кв.м. 

Подпроект 30:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 

а жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.30.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.30.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 950 кв.м. 

Подпроект 31:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

комбинирани детски площадки 

Кв. 54 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.31.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски площадки с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.31.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 22 559кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 4 174 кв.м. 

Подпроект 32:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

комбинирани детски площадки 

Кв. 53 по плана на жк „Балик“, гр. Добрич. 

5.32.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски площадки с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.32.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 21 182 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 165 кв.м. 

33:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка 

Кв. 2 УПИ VI по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

5.33.1. Необходима документация: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

401/555 

Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 13 351 кв.м. 

Подпроект 30:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 

Проект за обзавеждане на детската площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 

за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

пространство и изграждане на 

площадки с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 18 385 кв.м. 

Подпроект 32:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на 

Проект за обзавеждане на детски площадки с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 16 017 кв.м. 

33:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.33.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 34:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./,

нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г.

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.34.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.34.1. Необходима документация:

5.34.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 35:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

спортни площадки

Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.35.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.35.1. Необходима документация:

5.35.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 36:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

спортни площадки

Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.36.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.36.1. Необходима документация:

5.36.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 37:Благоустрояване и озеленяване

спортни площадки

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
тела 

5.33.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 107 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 592 кв.м. 

Подпроект 34:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./,

нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г.

Кв. 3 УПИ IX и XIII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.34.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителн
тела 

5.34.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 14 537 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 1 944 кв.м. 

Подпроект 35:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

спортни площадки 

Кв. 591 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.35.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.35.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 20 370 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 303 кв.м. 

Подпроект 36:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

спортни площадки 

Кв. 593 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.36.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подх

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.36.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 7 543 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 2 082 кв.м. 

Подпроект 37:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

спортни площадки 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 2 515 кв.м. 

Подпроект 34:Озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова детска /от 6 до 12г./, 

нова спортна площадка и реконструкция на съществуваща площадка за деца от 3 до 6 г. 

Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 12 593 кв.м. 

Подпроект 35:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
съоръжения според възрастовата категоризация 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

ешноквартално пространство – 15 067 кв.м. 

Подпроект 36:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 

Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 5 461 кв.м. 

на вътрешноквартално пространство и реконструкция детски и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.37.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.37.1. Необходима документация:

5.37.2. Технически 

Подпроект 38:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадк

Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.38.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.38.1. Необходима документация:

5.38.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 39:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич.

5.39.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.39.1. 

5.39.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

спортна и комбинирана детска площадка

Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич.

5.40.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.40.1. Необходима документация:

5.40.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 41:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 

площадка 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Кв. 572 по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.37.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски и спортни площадки с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.37.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 22 548 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 1 040 кв.м. 

Подпроект 38:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка 

Кв. 572 УПИ XXVII по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.38.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.38.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 809 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 39:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт

Кв. 596 УПИ V по плана на жк „Дружба 2“, гр. Добрич. 

5.39.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на спортна площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за 
тела 

5.39.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 023 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка 

Кв. 599 УПИ I по плана на жк „Дружба 3“, гр. Добрич. 

5.40.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 

необходимите съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.40.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 634 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 388 кв.м. 

Подпроект 41:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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обзавеждане на детски и спортни площадки с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 21 508 кв.м. 

Подпроект 38:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
според възрастовата категоризация 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

о пространство – 2 809 кв.м. 

Подпроект 39:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане на площадка за спорт 

Проект за обзавеждане на спортна площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 4 023 кв.м. 

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с 
необходимите съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 3 246 кв.м. 

Подпроект 41:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на комбинирана детска 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

5.41.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.41.1. Необходима документация:

5.41.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяв

комбинирана детска площадка

Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.

5.42.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.42.1. Необходима документация:

5.4

Подпроект 43:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

площадка за спорт

Кв. 583 УПИ IX по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич.

5.43.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.43.1. Необходима документация:

5.43.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 44:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2

РПУ 

5.44.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.44.1. Необходима документация:

5.44.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 45:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето 

Опитно поле 

5.45.Основни 

функционални и 

композиционни параметри 

за проекта 

5.45.1. Необходима документация:

5.45.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Кв. 597 УПИ II по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич. 

5.41.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване,

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.41.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 926 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 910 кв.м. 

Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешнокварталното пространство и реконструкция на 

комбинирана детска площадка 

Кв. 582 УПИ VII по плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

5.42.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.42.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 958 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 43:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

площадка за спорт 

плана на жк „Русия 2“, гр. Добрич. 

5.43.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на спортна площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.43.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 636 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

роект 44:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2

5.44.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.44.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 422 кв.м. 

Подпроект 45:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето 

5.45.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.45.2. Технически показатели за обекта: 
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Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 4 016 кв.м. 

ане на вътрешнокварталното пространство и реконструкция на 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 1 958 кв.м. 

Подпроект 43:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на спортна площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 1 636 кв.м. 

роект 44:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на КАТ и 2-ро 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 45:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" в района на бившето 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  
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19.2.4. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С04

Самостоятелен обект в зоната с преобладаващо социални функции

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

Добрич беше продиктуван най

отдих на жителите на големите територии на обитаване 

„Дружба” и „Русия” 3-4. Отключването на потенциала на тази територия е важно както за близките 

жилищни райони, така и за града като цяло. Развитието на нов парк ще има балансиращ ефект и ще 

намали натиска от посетители в най

парка „Св. Георги”. 

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект

Комплексен проект с код C04 се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 

среда, модернизиране на зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими 

по ОП. Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, 

е трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средат

дейности се отнасят до изграждането и обзавеждането на Парк "Св. Димитър".

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект

- препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

средата; 

- местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

- възможност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

попадаща в зоната за въздействие с пр

- неорганизирани и неподдържани озеленени площи в парк “Св. Димитър”;

- предназначението на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие;

- предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

значими. 

1.4. Цели пред проекта: 

- подобряване на физическата среда в междублоковите пространства;

- създаване на условия за игра и спорт на децата и младежите;

- реализиране на обществено 

- осигуряване на по-добри условия на обитаване за жителите от прилежащите квартали;
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- Площ  на подлез – 422 кв.м. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ С04. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПАРК "СВ. ДИМИТЪР"

Самостоятелен обект в зоната с преобладаващо социални функции 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

на проекта 

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

Добрич беше продиктуван най-вече от значимостта на парка „Св. Димитър”, като зона за ежедневен 

отдих на жителите на големите територии на обитаване в гр. Добрич – кварталите „Балик

4. Отключването на потенциала на тази територия е важно както за близките 

жилищни райони, така и за града като цяло. Развитието на нов парк ще има балансиращ ефект и ще 

ители в най-големия градски парк, разположен в самото сърце на града 

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект 

Комплексен проект с код C04 се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 

ране на зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими 

по ОП. Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, 

е трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средат

дейности се отнасят до изграждането и обзавеждането на Парк "Св. Димитър".

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

оложение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

възможност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

попадаща в зоната за въздействие с преобладаващ социален характер;

неорганизирани и неподдържани озеленени площи в парк “Св. Димитър”;

предназначението на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие;

ените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

подобряване на физическата среда в междублоковите пространства;

създаване на условия за игра и спорт на децата и младежите; 

реализиране на обществено значима озеленена площ от общоградско значение;

добри условия на обитаване за жителите от прилежащите квартали;
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. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПАРК "СВ. ДИМИТЪР" 

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

„Св. Димитър”, като зона за ежедневен 

кварталите „Балик-Йовково”, 

4. Отключването на потенциала на тази територия е важно както за близките 

жилищни райони, така и за града като цяло. Развитието на нов парк ще има балансиращ ефект и ще 

големия градски парк, разположен в самото сърце на града – 

Комплексен проект с код C04 се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 

ране на зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими 

по ОП. Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, 

е трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата.Предвидените 

дейности се отнасят до изграждането и обзавеждането на Парк "Св. Димитър". 

препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

възможност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

еобладаващ социален характер; 

неорганизирани и неподдържани озеленени площи в парк “Св. Димитър”; 

предназначението на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие; 

ените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

подобряване на физическата среда в междублоковите пространства; 

значима озеленена площ от общоградско значение; 

добри условия на обитаване за жителите от прилежащите квартали; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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1.5. Очаквани резултати от проекта

Изпълнението на проекта за изграждане на нов парк ще окаже непосредствено влияние върху 

град. Неговите жители ще разполагат с нова ценна територия за отдих, в голяма близост до най

големите жилищни територии на града. Пряко подобрение на жизнената среда ще усетят основно 

жителите от кварталите „Балик

2. ПРОЕКТЕН ФИШ  

1.Наименование на 
проекта 

Комплексен проект С04. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПАРК "СВ. 
ДИМИТЪР"

2. Компоненти на 
проекта (подпроекти) 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
подпроект: Изграждане и обзавеждане на 
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 
 

Комплексен проект с код C04 предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
обзавеждане и благоустрояване на парк „Св. Димитър”. Посочените по 
от дейности са допустими за финансиране по ОП и по
Инвестиционен приоритет 1
комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на средата. Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното 
състояние на средата по отношение на нейните 

4. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Община град Добрич

5. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на зелената 
инфраструктура за постигане на 
регенерация”. 

6. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с преобладаващ социален характер

7. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел №... на ИПГВР

СЦ2/СЦ3

8. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите проучвания

9. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Изграждане и обзавеждане на Парк
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.
Дейност 1.1: актуализация на проект
Дейност 1.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 1.3:парково обзавеждане

10. Устройствена 
планова обезпеченост 
на територията, в която 
ще се реализира  
проекта 

Липса на ПУП

не 

11. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

Рискове за реализация на проекта:
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1.5. Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на проекта за изграждане на нов парк ще окаже непосредствено влияние върху 

град. Неговите жители ще разполагат с нова ценна територия за отдих, в голяма близост до най

големите жилищни територии на града. Пряко подобрение на жизнената среда ще усетят основно 

жителите от кварталите „Балик-Йовково”, „Дружба”, „Русия” 3-4 

Комплексен проект С04. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПАРК "СВ. 
ДИМИТЪР" 
В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
подпроект: Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич 

Комплексен проект с код C04 предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
обзавеждане и благоустрояване на парк „Св. Димитър”. Посочените по 
от дейности са допустими за финансиране по ОП и по-конкретно по линия на 
Инвестиционен приоритет 1.2 „Градска среда” на ОПРР 2014
комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на средата. Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното 
състояние на средата по отношение на нейните компоненти.

Община град Добрич 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на зелената 
инфраструктура за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 
регенерация”.  

зона с преобладаващ социален характер 

Стратегическа цел №... на ИПГВР Приоритетна 
тематична област№...

СЦ2/СЦ3 ПО2 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

Настоящите проучвания не 

Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър" 
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 
Дейност 1.1: актуализация на проект 
Дейност 1.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 1.3:парково обзавеждане 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 

• Подкрепен от заинтересованите страни; 

• Отговаря на допустимите дейности по ОП. 
Рискове за реализация на проекта: 

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

406/555 

Изпълнението на проекта за изграждане на нов парк ще окаже непосредствено влияние върху целия 

град. Неговите жители ще разполагат с нова ценна територия за отдих, в голяма близост до най-

големите жилищни територии на града. Пряко подобрение на жизнената среда ще усетят основно 

Комплексен проект С04. ИЗГРАЖДАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПАРК "СВ. 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
Парк "Св. Димитър" 

Комплексен проект с код C04 предвижда дейности, като изграждане, обновяване, 
обзавеждане и благоустрояване на парк „Св. Димитър”. Посочените по – горе редица 

конкретно по линия на 
.2 „Градска среда” на ОПРР 2014-2020 г. Целта на 

комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на средата. Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното 

компоненти. 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на зелената 

„Зелена, екологична или природосъобразна 

тематична област№... 
Мярка №..... 

М2.1/М2.2 

Работен  
проект 

не 

Дейност 1.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

12.Възможности за 
интегриране на проекта 
с други проекти, 
включени в ИПГВР  

Това е основополагащ елемент в цялост
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта.
 

13. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
обществени об
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Метод
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит.

14. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

15. Стойност на проекта 
– общ размер (хил. лв.) 

По предварителен вариант на бюджета 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С04 

No 

Подпроект 1: Изграждане и обзавеждане на 
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.

2.1. актуализация на проект

2.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

2.3. парково обзавеждане

 

3.ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра.

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

предложени адекватни изпълнители 
Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта.

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Метод
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит. 

• подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 
естетическа и екологическа ефективност; 

• валоризация на средата; 

• социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

• възможност за увеличаване броя и качеството на предос

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната 
инфраструктура. 

По предварителен вариант на бюджета – 2 364 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект С04  
зона с преобладаващ социален характер

Дейност 

Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър" 
Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

актуализация на проект 

проекта и надзор в строителството 

парково обзавеждане 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

407/555 

със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 

ния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта. 

анкетни проучвания, фокус групи, 
съждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 

гражданите пряко използват подобрената среда; 

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги; 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната 

 

преобладаващ социален характер 
Стойност 

Обща сума за 
подпроекта2364300 

31500 

1399200 

933600 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройств

Подпроект 1:Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър"

Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич.

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически 

19.3. Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с преобладаващ обществен характер

19.3.1. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O01. 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет броя подпроекти, 

свързани на функционален принцип в зоната на публични функции с висока обществена значимост . 

Той предвижда дейности, като изграж

енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното пространство на 

групата от подобекти. Посочените по

Целта на комплексния проек

състояние на образователната инфраструктура.

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на образователната 

инфраструктура. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор

приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на 

ИПГВР. Проектите не се нуждаят от  основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни 

станции/котелни и прилежащите им съоръжения,  тъ

била сменена горивната база на обектите и съответните съоръжения и оборудване  при доказан 

енергоспестяващ и екологичен ефект. 

Комплексният проект е съставен от подпроекти, за които се предвижда инвестицион

като към тях са включени и подпроекти , имащи характеристиките на меки мерки. Последните 

допълват услугата и очакваните резултати в сектор „Образование“ в община Добрич.

1.2. Критерии за избор на обекта, предмет на проекта

Значимостта и необходимостта от проекта се обуславят от следните факти:

• Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

• Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

образователната инфраструктура;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройств

Подпроект 1:Изграждане и обзавеждане на Парк "Св. Димитър" 

Кв. 51 УПИ II по плана на жк „Дружба 1“, гр. Добрич. 

5.1.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за изграждане на парк “Св. Димитър” в обем 
включващ проект за благоустрояване на парковата среда, подходяща 
настилка за алейната мрежа, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветителни тела, системи за напояване

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 46 640 кв.м. 

Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с преобладаващ обществен характер 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O01. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

Аргументация за избор на проекта 

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет броя подпроекти, 

свързани на функционален принцип в зоната на публични функции с висока обществена значимост . 

Той предвижда дейности, като изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното пространство на 

групата от подобекти. Посочените по-горе редица от дейности са допустими по ОП.

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 

състояние на образователната инфраструктура. 

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на образователната 

инфраструктура. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор на зони за въздействие”, 

приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на 

ИПГВР. Проектите не се нуждаят от  основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни 

станции/котелни и прилежащите им съоръжения,  тъй като при прекарването на газ за град Добрич  е 

била сменена горивната база на обектите и съответните съоръжения и оборудване  при доказан 

енергоспестяващ и екологичен ефект.  

Комплексният проект е съставен от подпроекти, за които се предвижда инвестицион

като към тях са включени и подпроекти , имащи характеристиките на меки мерки. Последните 

допълват услугата и очакваните резултати в сектор „Образование“ в община Добрич.

1.2. Критерии за избор на обекта, предмет на проекта 

бходимостта от проекта се обуславят от следните факти: 

Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

образователната инфраструктура; 
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Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Инвестиционен проект за изграждане на парк “Св. Димитър” в обем 
за благоустрояване на парковата среда, подходяща 

настилка за алейната мрежа, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветителни тела, системи за напояване 

Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет броя подпроекти, 

свързани на функционален принцип в зоната на публични функции с висока обществена значимост . 

дане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното пространство на 

горе редица от дейности са допустими по ОП. 

т е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на образователната 

на зони за въздействие”, 

приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, целящо вписването й в комплексността на 

ИПГВР. Проектите не се нуждаят от  основен ремонт, модернизация или подмяна на абонатни 

й като при прекарването на газ за град Добрич  е 

била сменена горивната база на обектите и съответните съоръжения и оборудване  при доказан 

Комплексният проект е съставен от подпроекти, за които се предвижда инвестиционно проектиране, 

като към тях са включени и подпроекти , имащи характеристиките на меки мерки. Последните 

допълват услугата и очакваните резултати в сектор „Образование“ в община Добрич. 

 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 
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• Незадоволително състояние

• Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

• Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния 

процес; 

• Да отчитат потребностите на групите

1.3. Цели пред проекта 

• Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 

градски ареали, с трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 

сградния фонд и дворното 

• Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в 

градските агломерации; 

• Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура;

• Да се повиши качеството на услугата в сектор образование в общи

1.4. Видове дейности 

Дейностите предвидени за реализацията на заложените проекти могат да бъдат групирани в две 

основни групи – ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и благоустрояване на прилежащото 

дейностите по предвидените „меки“ мерки, които следва да бъдат изпълнени от страна на общината 

и/или другите заинтересовани страни в обектите предмет на инвестиционните инициативи на 

комплексния проект. 

Те включват: 

• подмяна на дограма (прозорци, врати);

• топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

• изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 

задоволяване на нуждите от енер

приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

съоръженията; 

• ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

инсталации; 

• монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

• въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 

хидроизолация, достъпна среда и др.;

• Извършване на обследвания за енергопотребле

• изграждане на спортни площадки;

• изграждане на детски площадки;

• изграждане на зелени площи и алеи;

• събиране и проучване на нагласите на различни целеви групи;

• разработване на програми за обучение;

• провеждане на обучения на възрастни хора за работа с де

• приемане на план-графици за различни спортни и културни, младежки събития

• популяризиране на дейностите на „меките“ мерки.
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Незадоволително състояние на образователната инфраструктура в зоната за въздействие;

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния 

Да отчитат потребностите на групите в неравностойно положение. 

Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 

градски ареали, с трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 

сградния фонд и дворното пространство. 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в 

градските агломерации;  

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура;

Да се повиши качеството на услугата в сектор образование в общината. 

Дейностите предвидени за реализацията на заложените проекти могат да бъдат групирани в две 

ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност и благоустрояване на прилежащото пространство към обектите. Към тях са добавени 

дейностите по предвидените „меки“ мерки, които следва да бъдат изпълнени от страна на общината 

и/или другите заинтересовани страни в обектите предмет на инвестиционните инициативи на 

подмяна на дограма (прозорци, врати); 

топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 

задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 

приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

а радиаторни термостатични вентили и разпределители;

въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 

хидроизолация, достъпна среда и др.; 

Извършване на обследвания за енергопотребление; 

изграждане на спортни площадки; 

изграждане на детски площадки; 

изграждане на зелени площи и алеи; 

събиране и проучване на нагласите на различни целеви групи; 

разработване на програми за обучение; 

провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца; 

графици за различни спортни и културни, младежки събития

популяризиране на дейностите на „меките“ мерки. 
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на образователната инфраструктура в зоната за въздействие; 

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич; 

Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния 

Да осигури общинска образователна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви 

градски ареали, с трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна инфраструктура в 

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна инфраструктура; 

ната.  

Дейностите предвидени за реализацията на заложените проекти могат да бъдат групирани в две 

ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна 

пространство към обектите. Към тях са добавени 

дейностите по предвидените „меки“ мерки, които следва да бъдат изпълнени от страна на общината 

и/или другите заинтересовани страни в обектите предмет на инвестиционните инициативи на 

топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове; 

изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 

гия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 

приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

а радиаторни термостатични вентили и разпределители; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 

графици за различни спортни и културни, младежки събития 
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2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Комплексен проект  О01 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

2. Компоненти на проекта Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на 
ОПРР 2017 
Подпроект 1:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Хр. Ботев”

Подпроект 2:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Стефан Караджа”

Подпрое
Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 
достъпна среда за хора с увреждания. 

Подпроект 4:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ПМГ “Иван Вазов”
 
 
Други инвестиционни проекти по ИПГВР „Добрич“:
Подпроект 5:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Хр. Смирненски”
 
Подпроект 6:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска ясла №1
 
Подпроект 7:
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска ясла №3
 Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
 
Неинвестиционни проекти по ИПГВР:
Подпроект 8:
занимания на децата 
центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкл
форми.
Подпроект 9:
свободното време на юношите с това на възрастните хора. Възрастните да учат 
децата в пенсионерските клубове и в училищата.
Подпроект 10:
училищата.

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 
 

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет 
броя подпроекти, свързани на функционален принцип в зоната на 
функции с висока обществена значимост . Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 
пространство на групата от подобекти. 
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Комплексен проект  О01 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на 
ОПРР 2017 - 2013.  
Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Хр. Ботев” 

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Стефан Караджа” 

Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 
Подпроект 3 Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 
достъпна среда за хора с увреждания.  

Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ПМГ “Иван Вазов” 

ПИ 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

Други инвестиционни проекти по ИПГВР „Добрич“: 
Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
ОУ „Хр. Смирненски” 

Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 
Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийн
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска ясла №1 

Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 
Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 
Детска ясла №3 
Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Неинвестиционни проекти по ИПГВР: 
Подпроект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 
занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени 
центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкл
форми. 
Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт 
свободното време на юношите с това на възрастните хора. Възрастните да учат 
децата в пенсионерските клубове и в училищата. 
Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 
училищата. 

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет 
броя подпроекти, свързани на функционален принцип в зоната на 
функции с висока обществена значимост . Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 
пространство на групата от подобекти. Посочените по –
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Комплексен проект  О01 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА” 

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 

не/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Кадастрална карта на гр. Добрич. 

 
новяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

а набор от различни възможност за извънкласни 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени 

центрове, в малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване 
квалификацията на преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни 

Организиране на клубове за творчество и спорт - обединяване на 
свободното време на юношите с това на възрастните хора. Възрастните да учат 

тни състезателни турнири между 

Комплексен проект с код О01 „Образователна инфраструктура”,  обединява десет 
броя подпроекти, свързани на функционален принцип в зоната на публични 
функции с висока обществена значимост . Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 

– горе редица от дейности 
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са допустими по ОП.
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на образователната инфраструктура.
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното съ
образователната инфраструктура. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
целящо вписването й в комплексността на ИПГВР.

4. Източник на 
финансиране 

ОПРР

5. Бенефициент 
 

Община град Добрич

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 
изграждане, преоборудване, 
инфраструктурите и осигуряване на достъпна среда, както и за постигане на 
„Зелена, екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от 
насърчаване на мерките за енергийна ефективност на сградите и и
устойчивата мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не 
на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде 
възможност за допълнителна трудова заетост.

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел №… на 
ИПГВР

СЦ1 

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

 не 

10. Текущо състояние на 
обекта 

Подпроект 1:  

Подпроект 2: 
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са допустими по ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на образователната инфраструктура.
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното съ
образователната инфраструктура. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
целящо вписването й в комплексността на ИПГВР. 

ОПРР 

Община град Добрич 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 
изграждане, преоборудване, физическо усъвършенстване, модернизация на 
инфраструктурите и осигуряване на достъпна среда, както и за постигане на 
„Зелена, екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от 
насърчаване на мерките за енергийна ефективност на сградите и и
устойчивата мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не 
на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде 
възможност за допълнителна трудова заетост. 

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел №… на 
ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област №

 ПО1 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не 

Подпроект 1:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Ботев” 
Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
На ОУ „Христо Ботев” е подменена 90% от  дограмата на сградния 
фонд.   Не са ремонтирани  покривите на двата корпуса, нуждаят се 
от изолация на стените. Вътрешно-отоплителните инсталации и 
електроинсталацията се нуждаят от ремонт и реконструкция, както и 
подмяна на останалата неподменена дограма.  Дворното 
пространство трябва да се благоустрои, да се изградят детски и 
спортни площадки.  

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Стефан Караджа” 
Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
На ОУ „Стефан Караджа” е подменена дограмата на главния корпус. 
Сградите на работилницата и на физкултурния салон са със стара 
дограма в лошо състояние.   Не са ремонтирани  покривът на 
основната сграда и на сградата на  работилницата и физкултурния 
салон. Вътрешно-отоплителните инсталации и електроинсталацията 
се нуждаят от ремонт и реконструкция.  За постигане на резултат от 
изпълнението на мерките е необходимо да се направи външна 
изолация на стените на сградите, да се ремонтира ВиК инсталациите 
и санитарните възли.  Дворното пространство трябва да се 
благоустрои, да се изградят детски и спортни площадки. 
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Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на образователната инфраструктура. 
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на 
образователната инфраструктура. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 

физическо усъвършенстване, модернизация на 
инфраструктурите и осигуряване на достъпна среда, както и за постигане на 
„Зелена, екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от 
насърчаване на мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, 
устойчивата мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не 
на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

тематична област №… 
Мярка №… 

М2.1 / М2.2 / М2.3 / 
М3.1 / М3.4 

Работен  
проект 

не 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
На ОУ „Христо Ботев” е подменена 90% от  дограмата на сградния 
фонд.   Не са ремонтирани  покривите на двата корпуса, нуждаят се 

отоплителните инсталации и 
оинсталацията се нуждаят от ремонт и реконструкция, както и 

подмяна на останалата неподменена дограма.  Дворното 
пространство трябва да се благоустрои, да се изградят детски и 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

 
Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.  
На ОУ „Стефан Караджа” е подменена дограмата на главния корпус. 
Сградите на работилницата и на физкултурния салон са със стара 
дограма в лошо състояние.   Не са ремонтирани  покривът на 
основната сграда и на сградата на  работилницата и физкултурния 

отоплителните инсталации и електроинсталацията 
се нуждаят от ремонт и реконструкция.  За постигане на резултат от 
изпълнението на мерките е необходимо да се направи външна 
изолация на стените на сградите, да се ремонтира ВиК инсталациите 

рните възли.  Дворното пространство трябва да се 
благоустрои, да се изградят детски и спортни площадки.  
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Подпроект 3: 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване

Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Подпр

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт 
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Подпроект 3: Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания 
Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Изграждане на нова сграда и/или пристрояване на съществуващата 
за допълнителни 12 класни стаи. Ремонт, реконструкция на 
съществуващият сграден фонд, подмяна на дограма, вътрешни 
инсталации, изграждане на достъпна среда, цялостно саниране на 
сградата.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се 
изградят детски и спортни площадки.  

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ПМГ “Иван Вазов” 
ПИ 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич.
На ПМГ “Иван Вазов” е подменена 95% от  дограмата на сградния 
фонд и е извършен ремонт на покрива.   Не е сменена дограмата и 
не е ремонтиран  покривът само на физкултурния салон. Всички 
сгради се нуждаят  от изолация на стените. Вътрешно
инсталации, ВиК  и електроинсталацията се нуждаят от ремонт и 
реконструкция.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, 
да се изградят детски и спортни площадки. 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Смирненски” 
Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
На ОУ „Христо Смирненски” е подменена дограмата, ремонтиран е 
покривът на основната сграда, малката сграда и физкултурния 
салон. Вътрешно-отоплителните инсталации и електроинсталацията 
са в добро състояние. За постигане на резултат от изпълнението на 
мерките е необходимо да се направи външна изолация на стените 
на сградите, да се ремонтира ВиК инсталациите и санитарните 
възли.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се 
изградят детски и спортни площадки.  

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска ясла №1 
Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич
Ремонт, реконструкция на съществуващият сграден фонд, подмяна 
на дограма, вътрешни инсталации, цялост
Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се изградят 
площадки. 

Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска ясла №3 
Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Ремонт, реконструкция на съществуващият сграден фонд, подмяна 
на дограма, вътрешни инсталации, цялостно саниране на сградата .  
Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се изградят 
площадки. 

Подпроект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 
занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в 
обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми.
Проектът е част предвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма 
физическо измерение. 

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт 
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Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 

пна среда за хора с увреждания  
Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Изграждане на нова сграда и/или пристрояване на съществуващата 
за допълнителни 12 класни стаи. Ремонт, реконструкция на 
съществуващият сграден фонд, подмяна на дограма, вътрешни 

талации, изграждане на достъпна среда, цялостно саниране на 
сградата.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
еждане и благоустрояване на прилежащото 

Кадастрална карта на гр. Добрич. 
На ПМГ “Иван Вазов” е подменена 95% от  дограмата на сградния 
фонд и е извършен ремонт на покрива.   Не е сменена дограмата и 

тиран  покривът само на физкултурния салон. Всички 
сгради се нуждаят  от изолация на стените. Вътрешно-отоплителните 
инсталации, ВиК  и електроинсталацията се нуждаят от ремонт и 
реконструкция.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, 

т детски и спортни площадки.  
Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
 

Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
о Смирненски” е подменена дограмата, ремонтиран е 

покривът на основната сграда, малката сграда и физкултурния 
отоплителните инсталации и електроинсталацията 

са в добро състояние. За постигане на резултат от изпълнението на 
имо да се направи външна изолация на стените 

на сградите, да се ремонтира ВиК инсталациите и санитарните 
възли.  Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Ремонт, реконструкция на съществуващият сграден фонд, подмяна 
на дограма, вътрешни инсталации, цялостно саниране на сградата .  
Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се изградят 

Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Ремонт, реконструкция на съществуващият сграден фонд, подмяна 
на дограма, вътрешни инсталации, цялостно саниране на сградата .  
Дворното пространство трябва да се благоустрои, да се изградят 

оект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 
в самото училище (училищен комплекс), в 

обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 

бота с деца в извънкласни форми. 
Проектът е част предвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма 

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт - обединяване на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири 

Проектът е част пр

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

Подпроект 1:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 1.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 1.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 1.3: оборудване и обзавеждане
Дейност 1.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 2.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 2.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 2.3: оборудване и 
Дейност 2.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 3:Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 

Дейност 3.1: енергийно обследване и проектиране
Дейност 3.2: реконструкция, пристрояване, надстрояване и обновяване на 

Дейнос
Дейност 3.4: благоустрояване на дворното пространство и осигуряване на 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 4.1: енергийно обследване и проектиране
Дейност 4.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 4.3: оборудване и обзавеждане
Дейност 4.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 5.1: енергийно обследване и проектиране
Дейност 5.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейн
Дейност 5.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
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свободното време на юношите с това на възрастните хора. 
Възрастните да учат децата в пенсионерските клубове и в 
училищата. 
Проектът е част предвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма 
физическо измерение. 

Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири 
между училищата. 

Проектът е част предвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма физическо 
измерение. 

Подпроект 1:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Ботев” 
Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 1.1:енергийно обследване и проектиране 
Дейност 1.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
ност 1.3: оборудване и обзавеждане 

Дейност 1.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Стефан Караджа” 
Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 2.1:енергийно обследване и проектиране 
Дейност 2.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 2.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 2.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 3:Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 

Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания 
Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 3.1: енергийно обследване и проектиране 
Дейност 3.2: реконструкция, пристрояване, надстрояване и обновяване на 

сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 3.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 3.4: благоустрояване на дворното пространство и осигуряване на 

достъпна среда 
Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място наПМГ “Иван Вазов” 
ПИ 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

Дейност 4.1: енергийно обследване и проектиране 
Дейност 4.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
Дейност 4.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 4.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на ОУ “Хр. Смирненски” 
Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 5.1: енергийно обследване и проектиране 
Дейност 5.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 5.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 5.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
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свободното време на юношите с това на възрастните хора. 
Възрастните да учат децата в пенсионерските клубове и в 

Проектът е част предвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма 

Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири 

едвидените „меки“ мерки и в този смисъл няма физическо 

Подпроект 1:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 1.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 1.4: благоустрояване на дворното пространство 
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 2.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 2.4: благоустрояване на дворното пространство 
Подпроект 3:Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 

Милев”, благоустрояване и озеленяване на имота и 
преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания  

ПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 3.2: реконструкция, пристрояване, надстрояване и обновяване на 
сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

 

Дейност 3.4: благоустрояване на дворното пространство и осигуряване на 

Подпроект 4:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кадастрална карта на гр. Добрич. 

Дейност 4.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 4.4: благоустрояване на дворното пространство 
Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 5.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 5.4: благоустрояване на дворното пространство 
Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Дейност 6.1: енергийно обследване и проектиране
Дейност 6.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 6.3: оборудване и обза
Дейност 6.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 7.1: енергийно обследване и проектиране
Дейност 7.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 7.3: оборудване и обзавеждане
Дейност 7.4: благоу
Подпроект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 

Дейност 8.1: Проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани 

Дейност 8.2: Разработване и приемане на план

Дейност 8.3: Обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции 

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт 

Дейност 9.1: Проучване желанията на юношите  за техните интереси и любими 

Дейност 9.2: Разработване на програма за обучение на възрастни хора за работа с 

Дейност 9.3: провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца
Дейност 9.4: осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за 

Дейност 9.5: организиране и провеждане на информационна кампания в 

Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 

Дейност 10.1: Набиране на желаещи и сформиране на организационен екип
Дейност 10.2: Анализ на най

Дейност 10.3: Популяризация на идеята сред учениците
Дейност 10.4: Разработване на план

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация на 
проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:
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да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска ясла №1 
Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 6.1: енергийно обследване и проектиране 
Дейност 6.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 6.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 6.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 
дворно място на Детска ясла №3 
Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 7.1: енергийно обследване и проектиране 
Дейност 7.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 7.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 7.4: благоустрояване на дворното пространство
Подпроект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 

занимания на децата – в самото училище (училищен комплекс), в 
обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 
читалища). Повишаване квалификацията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми.

Дейност 8.1: Проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани 
страни за необходимите извънкласни занимания

Дейност 8.2: Разработване и приемане на план-график и програм
извънкласно занимание 

Дейност 8.3: Обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции 
/обекти/ в мрежа, която да се допълва 

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт 
свободното време на юношите с това на възрастните хора. 
Възрастните да учат децата в пенсионерските клубове и в 
училищата. 

Дейност 9.1: Проучване желанията на юношите  за техните интереси и любими 
спортове 

Дейност 9.2: Разработване на програма за обучение на възрастни хора за работа с 
деца 

ейност 9.3: провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца
Дейност 9.4: осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за 

провеждане на занятията 
Дейност 9.5: организиране и провеждане на информационна кампания в 

училищата за възможността да посещават сформираните клубове
Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 

училищата. 
Дейност 10.1: Набиране на желаещи и сформиране на организационен екип
Дейност 10.2: Анализ на най-често практикуваните спортове 

избиране на подходящи видове спорт 
Дейност 10.3: Популяризация на идеята сред учениците
Дейност 10.4: Разработване на план-график за провеждане на турнирите

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 

• Заложен в стратегически и планови документи на

• Подкрепен от заинтересованите страни; 
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ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 6.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 6.4: благоустрояване на дворното пространство 
Подпроект 7: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото 

гр. Добрич. 

Дейност 7.2: реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

строяване на дворното пространство 
Подпроект 8: Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни 

в самото училище (училищен комплекс), в 
обществени центрове, в малки независими структури (вкл. 

цията на преподавателския 
персонал за работа с деца в извънкласни форми. 

Дейност 8.1: Проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани 
страни за необходимите извънкласни занимания 

график и програма за всяко 

Дейност 8.3: Обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции 

Подпроект 9: Организиране на клубове за творчество и спорт - обединяване на 
а възрастните хора. 

Възрастните да учат децата в пенсионерските клубове и в 

Дейност 9.1: Проучване желанията на юношите  за техните интереси и любими 

Дейност 9.2: Разработване на програма за обучение на възрастни хора за работа с 

ейност 9.3: провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца 
Дейност 9.4: осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за 

Дейност 9.5: организиране и провеждане на информационна кампания в 
ността да посещават сформираните клубове 

Подпроект 10: Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 

Дейност 10.1: Набиране на желаещи и сформиране на организационен екип 
често практикуваните спортове в училищата и 

Дейност 10.3: Популяризация на идеята сред учениците 
график за провеждане на турнирите 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени 
планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич; 
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Рискове за реализация на проекта:

14.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти на Община 
Добрич 
 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 

шест броя подпроекти , включени в комплексния проект.

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за 
въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на 
цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички 
за изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си 
богат професионален опит.

16. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

По предварителен вариант на бюджета 
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• Отговаря на допустимите дейности по ОП; 

• Възможност за реализация на ПЧП. 
Рискове за реализация на проекта: 

• Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове;
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 
общината и обучение. 

• Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от 
забавяне при неговото процедиране 

Оценка: Средна вероятност с голям ефект 
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за 
компетентна бърза реакция.  

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители 

Оценка на риска: Слабовероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 

шест броя подпроекти , включени в комплексния проект.

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни п
групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за 
въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на 
цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки 
за изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си 
богат професионален опит. 

• Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна 
инфраструктура в градските агломерации; 

• Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна 
инфраструктура; 

• Допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в 
агломерационните ареали; 

• Подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на 
образователния процес; 

• Отчитат потребностите на групите в неравностойно положение.

• Икономия на енергия от обновяването на сградите на 

образователната инфраструктура (MWh/средногодишно);

• Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна 

инфраструктура. 

• Подобрена образователна инфраструктура 

• Благоустроена дворна площ – кв.метри 

• Изградени спортни площадки – бр. 

• Изградени детски площадки – бр. 

• Брой създадени нови работни места. 

По предварителен вариант на бюджета – 4 525 хил. лв.
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Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове; 
ниво на негативно въздействие. 

Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от 

ка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 

Оценка на риска: Слабовероятен със слабо въздействие 
противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 

изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 

при изпълнение на ИПГВР. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на 

шест броя подпроекти , включени в комплексния проект. 

анкетни проучвания, фокус 
групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за 
въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на 
цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на идеите си. 

мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската образователна 
инфраструктура в градските агломерации;  

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска образователна 

интегрирано развитие в 

Подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на 

Отчитат потребностите на групите в неравностойно положение. 

Икономия на енергия от обновяването на сградите на 

образователната инфраструктура (MWh/средногодишно); 

Брой ученици, облагодетелствани от подобрена образователна 

Подобрена образователна инфраструктура – кв.м.РЗП. 

525 хил. лв. 
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Подробен бюджет на проект: Комплексен 

No 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
мястона ОУ “Хр. Ботев”
Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

1.1. енергийно обследване и проектиране

1.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

1.3. оборудване и обзавеждане 

1.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
на ОУ “Стефан Караджа”
Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

2.1. енергийно обследване и проектиране

2.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

2.3. оборудване и обзавеждане 

1.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 3: Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”Реконструкция, пристрояване и надстрояване на сградата на ЕГ 
„ГеоМилев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 
достъпна среда за хора с увреждания
Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

3.1. енергийно обследване и проектиране

3.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

3.3. оборудване и обзавеждане 

3.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 4:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
мястонаПМГ “Иван Вазов”

ПИ 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

4.1. енергийно обследване и проектиране

4.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

4.3. оборудване и обзавеждане 

4.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
на ОУ “Хр. Смирненски”
Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

5.1. енергийно обследване и проектиране

5.2. 
 реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

5.3.  оборудване и обзавеждане

5.4. благоустрояване на дворното пространство
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Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О01 „Образователна 
инфраструктура” в зона на публични функции с висока 
обществена значимост 

Дейност 

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

ОУ “Хр. Ботев” 
Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
осигуряване на надзор в строителството 

 

благоустрояване на околното пространство 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място

ОУ “Стефан Караджа” 
Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

 

благоустрояване на дворното пространство 

Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео 
Милев”Реконструкция, пристрояване и надстрояване на сградата на ЕГ 
„ГеоМилев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 
достъпна среда за хора с увреждания 
Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

 

околното пространство 

Подпроект 4:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно 

ПМГ “Иван Вазов” 
Кадастрална карта на гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

 

благоустрояване на околното пространство 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място

ОУ “Хр. Смирненски” 
плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

оборудване и обзавеждане 

благоустрояване на дворното пространство 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

416/555 

проект О01 „Образователна 
инфраструктура” в зона на публични функции с висока 

Стойност 

дворно Обща стойност на 
проекта 592,000 

26,900 

470,600 

56,000 

38,500 

благоустрояване на прилежащото дворно място Обща стойност на 
проекта: 496,670 

26,900 

385,770 

56,000 

28,000 

Милев”Реконструкция, пристрояване и надстрояване на сградата на ЕГ 
„ГеоМилев”, благоустрояване и озеленяване на имота и преустройването му в 

Обща стойност на 
проекта 1,078,590 

35,700 

900,890 

86,000 

56,000 

и благоустрояване на прилежащото дворно Обща стойност на 
проекта 850,190  

 22190 

 555,000 

 185,000 

88,000 

и благоустрояване на прилежащото дворно място Обща стойност на 
проекта 463,170 

 25,170 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
 370,500 

 22,500 

45,000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 6:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
на Детска ясла №1 
Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

6.1. проектиране 

6.2. изграждане и осигуряване на надзор в строителството

6.3. оборудване и обзавеждане 

6.4.. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане 
на Детска ясла №3 
Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

7.1. енергийно обследване и проектиране

7.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството

7.3. оборудване и обзавеждане 

7.4. благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 8:Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
децата – в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 
малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на 
преподавателския персонал за работа с деца в извънкласни форми.

8.1. 
проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 
необходимите извънкласни занимания

8.2. разработване и приемане на план

8.3. 
обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 
която да се допълва 

Подпроект 9:Организиране на клубове за творчество и спорт 
време на юношите с това на 
пенсионерските клубове и в училищата.

9.1. проучване желанията на юношите  за техните интереси и любими спортове

9.2. разработване на програма за обучение на възрастни хора

9.3. провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца

9.4. 
осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за провеждане на 
занятията 

9.5. 
организиране и провеждане на информационна кампания в училищата за 
възможността да посещават сформираните клубове

Подпроект 10:Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 
училищата 

10.1. набиране на желаещи и сформиране на организационен екип

10.2. 
анализ на най-често практикуваните спортове в училищата и избиране на подходящи 
видове спорт 

10.3. популяризация на идеята сред учениците

10.4. разработване на план-график за провеждане на турнирите

 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

1.1. Скица

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 6:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място

 
96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

изграждане и осигуряване на надзор в строителството 

 

благоустрояване на околното пространство 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащото дворно място 

 
Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

 

благоустрояване на дворното пространство 

Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 

малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на 
персонал за работа с деца в извънкласни форми. 

проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 
необходимите извънкласни занимания 

разработване и приемане на план-график и програма за всяко извънкласно занимание

обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 

Организиране на клубове за творчество и спорт - обединяване на свободното 
време на юношите с това на възрастните хора. Възрастните да учат децата в 
пенсионерските клубове и в училищата. 

проучване желанията на юношите  за техните интереси и любими спортове 

разработване на програма за обучение на възрастни хора за работа с деца 

провеждане на обучения на възрастни хора за работа с деца 

осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за провеждане на 

организиране и провеждане на информационна кампания в училищата за 
възможността да посещават сформираните клубове 

Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между 

набиране на желаещи и сформиране на организационен екип 

често практикуваните спортове в училищата и избиране на подходящи 

популяризация на идеята сред учениците 

график за провеждане на турнирите 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

417/555 

и благоустрояване на прилежащото дворно място Обща стойност на 
проекта302,730  

14,400 

235,350 

27,000 

25,980 

прилежащото дворно място Обща стойност на 
проекта 411,250 

2,000 

283,500 

45,800 

56,950 

Осигуряване на набор от различни възможност за извънкласни занимания на 
в самото училище (училищен комплекс), в обществени центрове, в 

малки независими структури (вкл. читалища). Повишаване квалификацията на 
Обща стойност на 
проекта – 150 000 

проучване мнението на децата /учениците/ и други заинтересовани страни за 
 

всяко извънкласно занимание  

обвързване на предлагащите извънкласни занимания институции /обекти/ в мрежа, 
 

обединяване на свободното 
възрастните хора. Възрастните да учат децата в 

Обща стойност на 
проекта – 50 000 

 

 

 

осигуряване на подходящо помещение в пенсионерските клубове за провеждане на 
 

 

Организация на целогодишни спортни състезателни турнири между Обща стойност на 
проекта – 130 000 

 

често практикуваните спортове в училищата и избиране на подходящи 
 

 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

от Възложителя 

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграж

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев”

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически п

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ 

Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.2.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.2.1. Необходима документация:

5.2.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 3: Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 

озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания. 

Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.3.Основни 5.3.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

н ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Ботев” 

Кв. 89 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 365 кв.м. 
- Етажност – 1/2/3 
- ЗП – 1 700 кв.м 
- РЗП – 4 292 кв.м. 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Стефан Караджа”

Кв. 35 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.2.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.2.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 6 768 кв.м. 
- Етажност – 1/3 
- ЗП – 2 116 кв.м 
- РЗП – 4 084 кв.м. 

Подпроект 3: Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 

озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания. 

Кв. 36 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.3.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

418/555 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

дане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

н ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

кт за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

“Стефан Караджа” 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
астилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 3: Изграждане на нова сграда, оборудване и обзавеждане на ЕГ „Гео Милев”, благоустрояване и 

озеленяване на имота и преустройването му в достъпна среда за хора с увреждания.  

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.3.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на 

ПИ 626.4576 - Кадастрална карта на гр. Добрич.

5.4.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.4.1. Необходима документация:

5.4.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Смирненски”

Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.5.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.5.1. Необходима документация:

5.5.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска ясла №1 

Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.6.Основни 

функционални и 

5.6.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.3.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 9 620 кв.м. 
- Етажност – 1/2 
- ЗП – 1 987 кв.м 
- РЗП – 3 655  кв.м. 

Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов”

Кадастрална карта на гр. Добрич. 

5.4.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.4.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ –  7 768 кв.м. 
- Етажност – 1/2/4 
- ЗП – 2 053 кв.м 
- РЗП – 5 611  кв.м. 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Смирненски”

Кв. 48 УПИ XVII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.5.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.5.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ –  4 782 кв.м. 
- Етажност – 1/4 
- ЗП – 1 646 кв.м 

РЗП – 3 080  кв.м. 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска ясла №1 

Кв. 96 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.6.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

419/555 

Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 

емонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

ащо озеленяване 

Подпроект 4: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

прилежащото дворно място на ПМГ “Иван Вазов” 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
енергийна ефективност на сградата 

Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

ворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 5: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на ОУ “Хр. Смирненски” 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 

ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на училището с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и спортни съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

жащо озеленяване 

Подпроект 6: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска ясла №1  

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

композиционни 

параметри за проекта 

5.6.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно 

Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.7.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.7.1. Необходима документация:

5.7.2. Технически показатели за обекта:

* Подпроекти 8 – 10 са меки мерки и за тях не са разработени задания за инвестиционно 

проектиране. 

19.3.2. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O02. КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Характеристика и описание на комплексния проект

Комплексен проект с код O02, обединява шест броя  под

Той се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, модернизиране на 

зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими по ОП. Целта на 

интегрираните намеси върху оп

подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата.

Предвидени са дейности като рехабилитация на съществуващ сграден фонд културна инфраструктура 

и тяхното оборудване и обзавеждане, както и осигуряване на достъпна среда.

Предвидено е благоустрояване на околното пространство, както и осигуряване на достъпна среда.

Комплексният проект с код 

инвестиционно проектиране: 

Подпроект 1: Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Зала 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ 
- Проект за обзавеждане на Детска ясла № 1 с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяван

5.6.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 138 кв.м. 
- Етажност – 2 
- ЗП – 481 кв.м 
- РЗП – 962 кв.м. 

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

благоустрояване на прилежащото дворно място на Детска ясла №3

Кв. 9 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.7.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на 
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Детска ясла № 3 с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространств

настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване

5.7.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 988 кв.м. 
- Етажност – 2 
- ЗП – 515 кв.м 
- РЗП – 1030 кв.м. 

меки мерки и за тях не са разработени задания за инвестиционно 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O02. КУЛТУРНА ИНФРАСТРУКТУРА 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Характеристика и описание на комплексния проект 

02, обединява шест броя  подпроекта, свързани на функционален принцип. 

Той се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, модернизиране на 

зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими по ОП. Целта на 

интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, е трайно 

подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата.

Предвидени са дейности като рехабилитация на съществуващ сграден фонд културна инфраструктура 

еждане, както и осигуряване на достъпна среда.

Предвидено е благоустрояване на околното пространство, както и осигуряване на достъпна среда.

Комплексният проект с код O02 е съставен от следните подпроекти, за които се предвижда 

 

одпроект 1: Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Зала - "Добрич" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

420/555 

Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска ясла № 1 с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

Подпроект 7:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и 

място на Детска ясла №3 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Детска ясла № 3 с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 
отпадъци, осветление и прилежащо озеленяване 

меки мерки и за тях не са разработени задания за инвестиционно 

проекта, свързани на функционален принцип. 

Той се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, модернизиране на 

зоните за обитаване чрез предвиждането на редица от дейности, допустими по ОП. Целта на 

ределените обекти, елементи на комплексния проект, е трайно 

подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата. 

Предвидени са дейности като рехабилитация на съществуващ сграден фонд културна инфраструктура 

еждане, както и осигуряване на достъпна среда. 

Предвидено е благоустрояване на околното пространство, както и осигуряване на достъпна среда. 

02 е съставен от следните подпроекти, за които се предвижда 

одпроект 1: Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"Кв. 80 
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на Художествената галерия
Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

1.2. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект

- препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

средата; 

- местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

- възможност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

попадаща в зоната за въздействие;

- морално и физически остарели сграден фонд;

- предназначението на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие;

- предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

значими. 

 

1.3. Основните цели, поставени п

- подобряване на физическата среда на културната инфраструктура;

- провеждане на мерки за енергийна ефективност в обекти на културната инфраструктура и 

благоустрояване на дворните пространства

 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на проекта 
 

2. Компоненти на проекта 
(подпроекти) 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
сновен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни 
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"Кв. 80  
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. ДобричПодпроект 4:  Реконструкция и ремонт на Младежкия дом

Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 
Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на Художествената галерия. 

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

1.2. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

ност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

попадаща в зоната за въздействие; 

морално и физически остарели сграден фонд; 

на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие;

предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

1.3. Основните цели, поставени пред проектните решения са: 

подобряване на физическата среда на културната инфраструктура; 

провеждане на мерки за енергийна ефективност в обекти на културната инфраструктура и 

благоустрояване на дворните пространства 

Комплексен проект О02. Културна инфраструктура

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ 
на ОПРР 2017 - 2013.  
Подпроект 1: : Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на 
Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Подпроект 4: Провеждане на конкурс за проект на 
обществена сграда в УПИ-II- за „Обществено о
кв. 48 на ЦГЧ, с подземен и надземен паркинг в прилежащата 
улична регулация , проектиране на ТП и изграждане на 
същите. 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на 
"Нели Божкова" и гримьорни 
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

 
Други инвестиционни проекти по ИПГВР „Добрич“:
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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сновен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
 

 
емонт на Младежкия дом 

Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе 

препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието  на 

ност за обединяване на група от подобекти в пространствено отношение като 

предпоставка за цялостно обновяване на качествата на средата в участък от територията, 

на избраните обекти отговаря на предвижданията на действащите 

устройствени планове за територията на съответната зона за въздействие; 

предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

провеждане на мерки за енергийна ефективност в обекти на културната инфраструктура и 

Комплексен проект О02. Културна инфраструктура 

Проекти, получили финансиране за проектиране по „Техническа помощ 

Подпроект 1: : Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - "Добрич" 
Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

4: Провеждане на конкурс за проект на 
за „Обществено обслужване”  в 

кв. 48 на ЦГЧ, с подземен и надземен паркинг в прилежащата 
улична регулация , проектиране на ТП и изграждане на 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Други инвестиционни проекти по ИПГВР „Добрич“: 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

3. Кратко описание на проекта – 
цел, необходимост от проекта и 
др. 
 

4. Организация, носител на 
проекта (бенефициент) 

5. Проблеми, които се решават с 
проекта 
 

6. Принадлежност на проекта към 
Зона за въздействие 
 

7. Насоченост на проекта към: 

8. Проектна готовност  
(техническа документация) на 
проекта 

9. Дейности за изпълнение в 
рамките на проекта 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 3 Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом
Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека 
"ДораГабе" 

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 

Художествената галерия. 
Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Комплексен проект с код О02, обединява шест броя подпроекти, свързани 
на Функционален принцип. Той предвижда дейности, като изграждане, 
обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 
пространство на групата от подобекти. Посочените по 
дейности са допустими по ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, 
естетическо  и екологично състояние на средата.
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние 
на средата по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на 
решение от фаза „Избор на зони за въздействие”, приоритизиране на 
проекти и идеи за конкретната зона, целящо вписването й в 
комплексността на ИПГВР. 
 

Община град Добрич 

5. Проблеми, които се решават с Комплексният проект се явява като средство за повишаване 
привлекателността на градската среда, модернизиране на зоните с 
обществена значимост чрез изграждане, преоборудване, физическо 
усъвършенстване, модернизация на инфраструктурите и осигуряване на 
достъпна среда, както и за постигане на „Зелена, екологична или 
природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от насърчаване на 
мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата 
мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не на 
последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде 
възможност за допълнителна трудова заетост. 
 

6. Принадлежност на проекта към зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел №... 
на ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област№...

СЦ3 ПО2 / ПО4 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не не 

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на 
Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 1.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 1.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството 

Дейност 1.3:оборудване и обзавеждане 
Дейност 1.4: благоустрояване на околното пространство
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков" 
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

на Младежкия дом 
Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека 

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 

Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Комплексен проект с код О02, обединява шест броя подпроекти, свързани 
на Функционален принцип. Той предвижда дейности, като изграждане, 
обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното 
пространство на групата от подобекти. Посочените по – горе редица от 

трайно подобрение на физическото, 
естетическо  и екологично състояние на средата. 
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние 
на средата по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на 

действие”, приоритизиране на 
проекти и идеи за конкретната зона, целящо вписването й в 

о средство за повишаване 
привлекателността на градската среда, модернизиране на зоните с 
обществена значимост чрез изграждане, преоборудване, физическо 
усъвършенстване, модернизация на инфраструктурите и осигуряване на 

на „Зелена, екологична или 
природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от насърчаване на 
мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата 
мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не на 

ализацията на конкретните проекти ще се създаде 
възможност за допълнителна трудова заетост.  

зона на публични функции с висока обществена значимост 

тематична област№... 
Мярка №..... 

М2.5 / М4.1 

Работен  
проект 

не 

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и обзавеждане на Зала - "Добрич" 
Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 1.1:енергийно обследване и проектиране 
сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

Дейност 1.4: благоустрояване на околното пространство 
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

10. Устройствена планова 
обезпеченост на територията, в 
която ще се реализира  проекта 

11. Предпоставки и рискове за 
реализация на проекта 
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

енергийна ефективност и обзавеждане на 
"Нели Божкова" и гримьорни 
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 2.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 2.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване 
на надзор в строителството 

Дейност 2.3:оборудване и обзавеждане 
Дейност 2.4:благоустрояване на околното пространство
Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"

Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Дейност 3.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 3.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството 

Дейност 3.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 3.4: благоустрояване на околното пространство
Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младе

Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Дейност 4.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 4.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството 

Дейност 4.3:оборудване и обзавеждане 
Дейност 4.4:благоустрояване на околното пространство
Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора 

Габе" 
Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 5.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 5.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 
строителството 

Дейност 5.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 5.4: благоустрояване на околното пространство
Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на подземното ниво на 

Художествената галерия. 
Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 6.1:енергийно обследване и проектиране
Дейност 6.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надз
строителството 

Дейност 6.3: оборудване и обзавеждане 
Дейност 6.4: благоустрояване на околното пространство

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

не да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 

• Заложен в стратегически и планови документи на община град 
Добрич; 

• Подкрепен от заинтересованите страни;

• Отговаря на допустимите дейности по ОП;

• Възможност за реализация на ПЧП. 
Рискове за реализация на проекта: 
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енергийна ефективност и обзавеждане на Огледална зала 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Дейност 2.1:енергийно обследване и проектиране 

кция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност (ремонт на покрива, Подмяна на 
дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за 
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване 

Дейност 2.4:благоустрояване на околното пространство 
Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков" 

Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Дейност 3.1:енергийно обследване и проектиране 

трукция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

Дейност 3.4: благоустрояване на околното пространство 
Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом 

Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Дейност 4.1:енергийно обследване и проектиране 
Дейност 4.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

Дейност 4.4:благоустрояване на околното пространство 
Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора 

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Дейност 5.1:енергийно обследване и проектиране 

5.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 
за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

Дейност 5.4: благоустрояване на околното пространство 
т на подземното ниво на 

Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Дейност 6.1:енергийно обследване и проектиране 
Дейност 6.2:реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност и осигуряване на надзор в 

Дейност 6.4: благоустрояване на околното пространство 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град 

страни; 

Отговаря на допустимите дейности по ОП; 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007
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12. Възможности за интегриране 
на проекта с други проекти, 
включени в ИПГВР  
 

13. 
Социалнаподкрепа/инициативи 
на проекта 
 

14. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

15. Индикатори за реализацията 
на проекта 
 

16. Стойност на проекта – общ 
размер (хил. лв.) 

 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

• Забавяне, породено от отчуждителни процедури;
Оценка: Слабовероятен риск със средно въздействие.
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и 
съдействие за бързо придвижване на процедурата.

• Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 
планове; 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти 
от общината и обучение. 

• Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск 
от забавяне при неговото процедиране
Оценка: Средна вероятност с голям ефект
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност 
за компетентна бърза реакция.  

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители 
Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно 
нормативните изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с 
доклад на надзорни фирми. 

12. Възможности за интегриране Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
ИПГВР. Интегрираният подход е приложен при 
параметрирането на шест броя подпроекти , включени в комплексния 
проект. 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
фокус групи, обществени обсъждания, медийни изяви и д
зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на 
идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите 
насоки за изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения 
си богат професионален опит. 

• подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност;

• валоризация на средата; 

• социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

• възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните 
услуги; 

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната 
инфраструктура. 

15. Индикатори за реализацията • Икономия на енергия от обновяването на сградите на културната  
инфраструктура (MWh/средногодишно);

• Брой жители, облагодетелствани от подобрена култ
инфраструктура. 

• Разширяване на туристопотока в гр. Добрич 

• Подобрена културна  инфраструктура 

• Благоустроена дворна площ – кв.метри

• Брой създадени нови работни места.. 

По предварителен вариант на бюджета  
6,824,364 
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Забавяне, породено от отчуждителни процедури; 
Оценка: Слабовероятен риск със средно въздействие. 
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и 
съдействие за бързо придвижване на процедурата. 

Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 

Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие. 
е на допълнителни експерти 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск 
от забавяне при неговото процедиране 
Оценка: Средна вероятност с голям ефект 
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
 

Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно 

стиционни проекти, подкрепени с 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
ИПГВР. Интегрираният подход е приложен при обосноваването и 
параметрирането на шест броя подпроекти , включени в комплексния 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, 
фокус групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на 
зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения 

градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност; 

гражданите пряко използват подобрената среда; 

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните 

ване параметрите на публични обекти и социалната 

Икономия на енергия от обновяването на сградите на културната  
инфраструктура (MWh/средногодишно); 

Брой жители, облагодетелствани от подобрена културна 

Разширяване на туристопотока в гр. Добрич –брой туристи 

Подобрена културна  инфраструктура – кв.м.РЗП. 

кв.метри 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О02. Културна инфраструктурав зона 

No 

Подпроект 1: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Зала 

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

1.1. енергийно обследване и проектиране

1.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството

1.3. оборудване и обзавеждане 

1.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

2.1. енергийно обследване и проектиране

2.2. 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор 

2.3.  оборудване и обзавеждане 

2.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "ЙорданЙовков"
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

3.1. 
енергийно обследване и проектиране
 

3.2. 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството
 

3.3. оборудване и обзавеждане 

3.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом
Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

4.1. 
енергийно обследване и проектиране
 

4.2. 
реконструкция и обновяване на 
осигуряване на надзор в строителството

4.3. оборудване и обзавеждане 

4.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 5:Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека
Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.1. енергийно обследване и проектиране

5.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството

5.3. оборудване и обзавеждане 

5.4. благоустрояване на околното пространство

Подпроект 6:Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия.
Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
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Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О02. Културна инфраструктурав зона 
на публични функции с висока обществена значимост

Дейност 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
Зала - "Добрич" 

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството 

благоустрояване на околното пространство 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с
отопление и вентилация с използване на ВЕИ) и осигуряване на надзор в строителството

благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "ЙорданЙовков" 
Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството 

благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом 
Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството 

благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 5:Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе" 
Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
строителството 

благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 6:Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия. 
Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

425/555 

Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О02. Културна инфраструктурав зона 
на публични функции с висока обществена значимост 

Стойност 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и Обща стойност 
на проекта 
2,130,000 

 24000 

обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
 1,550,000 

 500000 

56,000 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и Обща стойност 
на проекта 
1,348,000 

 20,000 
 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
(ремонт на покрива, Подмяна на дограмата, вътрешна изолация на стени, ремонт на с-ми за 

в строителството 

 1,126,000 

 166,000 

36,000 

Обща 
стойност на 
проекта 
687,000 

6,200 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
54,0000 

105,000 

36,000 

Обща стойност  
777,094 
 

45500 

сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
561594 

145000 

25000 

Обща стойност 
на проекта 
1,029,300 

25200 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
871600 

120000 

12500 

Обща стойност 
на проекта 
852970 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

6.1. енергийно обследване и проектиране

6.2. 
реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството

6.3. оборудване и обзавеждане 

6.4. благоустрояване на околното пространство

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектите 

нормативни документи в проектирането и строителството  като се осигури 

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ЗУТ, Наредба № 4 за проектиране и изгражд

детски площадки трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и 

реда за устройство и безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

на Зала - "Добрич"

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.2.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.2.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

енергийно обследване и проектиране 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 
осигуряване на надзор в строителството 

благоустрояване на околното пространство 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектите трябва да отговарят на ЗУТ и ЗКН и на техните наредби и действащи 

нормативни документи в проектирането и строителството  като се осигури 

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ЗУТ, Наредба № 4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за 

детски площадки трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и 

реда за устройство и безопасност на площадките за игра.

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

"Добрич" 

Кв. 45 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Зала - "Добрич"с необход

оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство
- Съгласуване с НИНКН и МК 

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 768 кв.м. 
- Етажност – 3 
- ЗП –  2 354 кв.м 
- РЗП – 5 864 кв.м. 

/обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

на Огледална зала "Нели Божкова" и гримьорни 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.2.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Огледална зала "Нели Божкова" и 

гримьорни с необходимите мебели и оборудване
- Проект за благоустрояване на околното пространство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

426/555 

24700 

реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност и 652270 
 

120000 

56000 

трябва да отговарят на ЗУТ и ЗКН и на техните наредби и действащи 

нормативни документи в проектирането и строителството  като се осигури 

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ане на достъпна среда. Проектите за 

детски площадки трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и 

реда за устройство и безопасност на площадките за игра. 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

"Добрич"с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на околното пространство 

/обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

зготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

ла "Нели Божкова" и 
гримьорни с необходимите мебели и оборудване 
Проект за благоустрояване на околното пространство 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.2.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков"

Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.3.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.3.1. Необходима документация:

5.3.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом

Кв. 50 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.4.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.4.1. Необходима документация:

5.4.2. Техни

Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе"

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.5.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.5.1. Необходима документация:

5.5.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Съгласуване с НИНКН и МК 
5.2.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 7 068 кв.м. 
- Етажност – 5 
- ЗП –  4 025 кв.м 
- РЗП – 18 814 кв.м. 

Подпроект 3: Реконструкция и ремонт на читалище "Йордан Йовков" 

Кв. 80 УПИ XIX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.3.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на читалище "Йордан Йовков"с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство
- Съгласуване с НИНКН и МК 

5.3.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 525 кв.м. 
- Етажност – 5 
- ЗП – 1 524 кв.м 
- РЗП – 7 409 кв.м. 

Подпроект 4: Реконструкция и ремонт на Младежкия дом 

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.4.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Младежки дом с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство
- Съгласуване с НИНКН и МК 

5.4.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 8 382 кв.м. 
- Етажност – 1/2 
- ЗП –  2 710 кв.м 

РЗП – 3 958 кв.м. 

Подпроект 5: Реконструкция и ремонт на Регионалната библиотека "Дора Габе" 

Кв. 45 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.5.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Регионалната библиотека "Дора Габе"с 

необходимите мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство
- Съгласуване с НИНКН и МК 

5.5.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1 891 кв.м. 
- Етажност – 12 
- ЗП –  847 кв.м 

РЗП – 8 864 кв.м. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

427/555 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на читалище "Йордан Йовков"с необходимите 

оект за благоустрояване на околното пространство 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 

носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Младежки дом с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на околното пространство 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 

ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на Регионалната библиотека "Дора Габе"с 

Проект за благоустрояване на околното пространство 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия.

Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.6.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.6.1.

5.6.2. Технически показатели за обекта:

 

19.3.3. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O03. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

Проект предвиден за реализация в зона на публични функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Комплексен проект с код О03 „Социална инфраструктура”, обединява два броя подпроекти, свързани 
на функционален принцип, предвидени за реализация в зона на публични функции с висока 
обществена значимост. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване,
внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на 
околното пространство на съществуващи сгради 
„Шоколад” за съвместното настаняване в нея на Духов орк
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
Детска млечна кухня в ЦГЧ. Посочените по
следващия планов период.  
 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на двата обекта, както и усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги. 
Помещенията на самостоятелен обект на ул. "България" 5 променят предн
съответствие със съвременните нужди на града и желанието на заинтересованите страни, участвали в 
подбора на проектите по ИПГВР. Включените в проекта обекти се намират в очертаната в ИПГВР зона 
на публични функции с висока обществена значим
одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на плана „Избор на зони за 
въздействие”. 
 
1.2. Критерии за избор на обектите

• Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

• Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 
образователната инфраструктура;

• Незадоволително състояние на съществуващата материална база, в която осъществяват дейността 
си Духовият оркестър Добрич, Клубът на инвалид

• Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия.

Кв. 46 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.6.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на Художествената галерия с необходимите 

мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство
- Съгласуване с НИНКН и МК 

5.6.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 803 кв.м. 
- Етажност – 1 
- ЗП –  2 517 кв.м 

РЗП – 2 517 кв.м. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O03. СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Проект предвиден за реализация в зона на публични функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Комплексен проект с код О03 „Социална инфраструктура”, обединява два броя подпроекти, свързани 
на функционален принцип, предвидени за реализация в зона на публични функции с висока 
обществена значимост. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване,
внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на 
околното пространство на съществуващи сгради - Ремонт и реконструкция на бившата сладкарница 
„Шоколад” за съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на инвалида и 
Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
Детска млечна кухня в ЦГЧ. Посочените по-горе дейности са допустими по предвижданията на ОПРР за 

лта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на двата обекта, както и усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги. 
Помещенията на самостоятелен обект на ул. "България" 5 променят предн
съответствие със съвременните нужди на града и желанието на заинтересованите страни, участвали в 
подбора на проектите по ИПГВР. Включените в проекта обекти се намират в очертаната в ИПГВР зона 
на публични функции с висока обществена значимост. Тя е приета с решение на Общинския съвет, 
одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на плана „Избор на зони за 

1.2. Критерии за избор на обектите 

Местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 
образователната инфраструктура; 

Незадоволително състояние на съществуващата материална база, в която осъществяват дейността 
си Духовият оркестър Добрич, Клубът на инвалида и Детска млечна кухня в ЦГЧ;

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

428/555 

Подпроект 6: Реконструкция и ремонт на подземното ниво на Художествената галерия. 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 

обзавеждане на Художествената галерия с необходимите 

Проект за благоустрояване на околното пространство 

 

Проект предвиден за реализация в зона на публични функции с висока обществена значимост 

Комплексен проект с код О03 „Социална инфраструктура”, обединява два броя подпроекти, свързани 
на функционален принцип, предвидени за реализация в зона на публични функции с висока 
обществена значимост. Той предвижда дейности, като: изграждане, обновяване, основен ремонт, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на 

Ремонт и реконструкция на бившата сладкарница 
естър Добрич и на Клубът на инвалида и 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане на 
горе дейности са допустими по предвижданията на ОПРР за 

лта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично 
състояние на двата обекта, както и усъвършенстване и повишаване качеството на предлаганите услуги. 
Помещенията на самостоятелен обект на ул. "България" 5 променят предназначението си в 
съответствие със съвременните нужди на града и желанието на заинтересованите страни, участвали в 
подбора на проектите по ИПГВР. Включените в проекта обекти се намират в очертаната в ИПГВР зона 

ост. Тя е приета с решение на Общинския съвет, 
одобрена от УО на ОПРР като елемент на първи етап от разработката на плана „Избор на зони за 

Препоръки, резултат от обществените обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

Незадоволително състояние на съществуващата материална база, в която осъществяват дейността 
а и Детска млечна кухня в ЦГЧ; 

Да  допринасят за устойчивото и интегрирано развитие в община Добрич; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на обществените услуги в 
града; 

• Да отчитат потребностите на групите в неравностойно положе
 
1.3.Цели 

• Да осигури общинска инфраструктура, допринасяща за развитието на културните дейности, 
интеграцията на хората в неравностойно положение и подпомагане на майките за отглеждане на 
децата, както и подобрение на физическото, естетическо  и еколог
фонд в ЦГЧ. 

• Да се повиши енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура; 

• Да се осигури използване на ВЕИ в общинска социална инфраструктура;

• Да се повиши качеството на услугата в общинския социален сектор.
 
1.4.Видове дейности: 

Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
общински социални институции, включващо следните под

• подмяна на дограма (прозорци, врати);

• топлинна изолация на външни конструкции и елементи, 

• изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност 
съоръженията. 

• ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 
инсталации; 

• монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

• въвеждане на енергоспестяващо осветление;

• строително-монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 
хидроизолация, достъпна среда и др.

• Извършване на обследвания за енергопотребление. 
 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ  

1. Наименование на 
проекта 
 

Комплексен проект 
О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА

2. Компоненти на 
проекта (подпроекти) 
 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 

Подпроект 2: 

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 
 

Комплексен проект с 
подпроекти, свързани на функционален принцип. Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване н
на групата от подобекти. Посочените по
ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, 
естетическо  и екологично състояние на средата.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на обществените услуги в 

Да отчитат потребностите на групите в неравностойно положение. 

Да осигури общинска инфраструктура, допринасяща за развитието на културните дейности, 
интеграцията на хората в неравностойно положение и подпомагане на майките за отглеждане на 
децата, както и подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на сградния 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура; 

Да се осигури използване на ВЕИ в общинска социална инфраструктура; 

Да се повиши качеството на услугата в общинския социален сектор. 

Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност 
общински социални институции, включващо следните под-дейности: 

подмяна на дограма (прозорци, врати); 

топлинна изолация на външни конструкции и елементи, в т.ч. външни стени, покриви и подове;

изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 
приходи (печалби) от търговска дейност за бенефициента в процеса на експлоатация на 

ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители;

въвеждане на енергоспестяващо осветление; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 
хидроизолация, достъпна среда и др. 

Извършване на обследвания за енергопотребление.  

Комплексен проект  
О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на 
инвалида 
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Детска млечна кухня
Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

Комплексен проект с код О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, обединява два броя 
подпроекти, свързани на функционален принцип. Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване н
на групата от подобекти. Посочените по-горе редица от дейности са допустими по 

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, 
естетическо  и екологично състояние на средата. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

429/555 

Да подобряват качеството на жизнената и работната среда и нивото на обществените услуги в 

Да осигури общинска инфраструктура, допринасяща за развитието на културните дейности, 
интеграцията на хората в неравностойно положение и подпомагане на майките за отглеждане на 

ично състояние на сградния 

Да се повиши енергийната ефективност на общинската социална инфраструктура;  

 

Ремонт, рехабилитация на сградния фонд и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

в т.ч. външни стени, покриви и подове; 

изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за 
задоволяване на нуждите от енергия на сградата, обект на интервенция, които не генерират 

за бенефициента в процеса на експлоатация на 

ремонт или подмяна на вътрешна отоплителна/охладителна/вентилационна  и Ви К 

монтиране на радиаторни термостатични вентили и разпределители; 

монтажни работи в т.ч. ремонт или подмяна на електрическа инсталация, 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Детска млечна кухня 

код О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА, обединява два броя 
подпроекти, свързани на функционален принцип. Той предвижда дейности, като 
изграждане, обновяване, основен ремонт, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност, оборудване, обзавеждане и благоустрояване на околното пространство 

горе редица от дейности са допустими по 

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото,  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Реализацията на проекта се налага по
по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
целящо вписването й в комплексността на ИПГВР.

4. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Община град Добрич

5. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
социалната среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 
изграждане, преоборудване, физическо усъвършенстване, модернизация на 
инфраструктурите и осигуряване на дост
екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от насърчаване 
на мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата 
мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източн
място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде възможност за 
допълнителна трудова заетост. 

6. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие 

Зона на публични функции с висока обществена значимост

7. Насоченост на 
проекта към: 

Стратегическа цел на ИПГВР

Стратегическа цел 3
 

8. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите проучвания

9. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 

Дейност 1.1: Енергийно обследване и проектиране
Дейност 1.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 
Дейност 1.4: Благоустрояване на околното пространство
 
Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 

Дейност 2.1: Енергийно обследване и проектиране
Дейност 2.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

Дейност 2.3: Оборудване и обзавеждане

10. Устройствена 
планова обезпеченост 
на територията, в която 
ще се реализира  
проекта 
 

Липса на ПУП

не 

11. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• 
• 
• 
• 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на средата 
по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
целящо вписването й в комплексността на ИПГВР. 

Община град Добрич 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
социалната среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 
изграждане, преоборудване, физическо усъвършенстване, модернизация на 
инфраструктурите и осигуряване на достъпна среда, както и за постигане на „Зелена, 
екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от насърчаване 
на мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата 
мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източн
място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде възможност за 
допълнителна трудова заетост.  

Зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел на ИПГВР Приоритетна 
тематична област 

Стратегическа цел 3 Приоритетна област 2
Приоритетна област 4

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

Настоящите проучвания не 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 
за съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на 
Клубът на инвалида 

 Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

Дейност 1.1: Енергийно обследване и проектиране 
Дейност 1.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 1.3: Оборудване и обзавеждане 
Дейност 1.4: Благоустрояване на околното пространство

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Детска млечна кухня
Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

Дейност 2.1: Енергийно обследване и проектиране 
Дейност 2.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството
Дейност 2.3: Оборудване и обзавеждане 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

 Резултат от обществени форуми; 

 Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич;

 Подкрепен от заинтересованите страни; 

 Отговаря на допустимите дейности по ОП; 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

430/555 

ради незадоволителното състояние на средата 
по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
социалната среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез 
изграждане, преоборудване, физическо усъвършенстване, модернизация на 

ъпна среда, както и за постигане на „Зелена, 
екологична или природосъобразна регенерация”. Търсен е и ефекта от насърчаване 
на мерките за енергийна ефективност на сградите и инсталациите, устойчивата 
мобилност, внедряването на възобновяеми енергийни източници. Не на последно 
място чрез реализацията на конкретните проекти ще се създаде възможност за 

Зона на публични функции с висока обществена значимост 

Мярка № 

Приоритетна област 2 
Приоритетна област 4 

Мярка 2.3 
Мярка 2.4 
Мярка 4.1 

Работен  
проект 

не 
 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 
за съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на 

Дейност 1.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Дейност 1.4: Благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и обзавеждане на Детска млечна кухня 

Дейност 2.2: Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност и осигуряване на надзор в строителството 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Рискове за реализация на проекта:

• 

• 

12. Възможности за 
интегриране на проекта 
с други проекти, 
включени в ИПГВР  

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на двата 
подпроекти , включени в комплексния проект.

13. Социална 
подкрепа/инициативи 
на проекта 
 

Възприетите
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализ
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на с
професионален опит.

14. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

• 

• 
• 
• 
• 

15. Индикатори за 
реализацията на 
проекта 
 

• 

• 
• 
• 
• 

16. Стойност на проекта 
– общ размер (хил. лв.) 

По предварителен вариант на бюджета
431 хил. лв.

 

Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА в 

No 

Подпроект 1: Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на 
инвалида. 
Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич

1.1. Енергийно обследване и проектиране

1.2. 
Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и осигуряване на надзор в строителството

1.3. Оборудване и обзавеждане 

1.4. Благоустрояване на околното пространство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Рискове за реализация на проекта: 

 Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 
общината и обучение. 

 Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители 
Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на двата 
подпроекти , включени в комплексния проект. 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на с
професионален опит. 

 подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 
естетическа и екологическа ефективност; 

 валоризация на средата; 

 социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

 възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги

 подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура.

 Икономия на енергия от обновяването на сградите на социалната  
инфраструктура (MWh/средногодишно); 

 Брой жители, облагодетелствани от подобрена социална инфраструктура.

 Подобрена социална  инфраструктура – кв.м. РЗП.

 Благоустроена дворна площ – кв.метри 

 Брой създадени нови работни места. 

По предварителен вариант на бюджета 
хил. лв. 

Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА в 
зона на публични функции с висока обществена значимост

Дейност 

Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич 

обследване и проектиране 

Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и осигуряване на надзор в строителството 

 

Благоустрояване на околното пространство 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове; 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие. 
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 

а: Слабо вероятен със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на двата 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 

използват подобрената среда; 

ството на предоставяните услуги 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура. 

сградите на социалната  

Брой жители, облагодетелствани от подобрена социална инфраструктура. 

кв.м. РЗП. 

Подробен бюджетна проект: Комплексен проект О03 СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА в 
зона на публични функции с висока обществена значимост 

Стойност 

Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за 
съвместното настаняване в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на 

Обща стойност 
на проекта 
362 200 

6 200 

Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
220 000 

100 000 

36 000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 2:  Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на Детска млечна кухня
Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

2.1. Енергийно обследване и проектиране

2.2. 
Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и осигуряване на надзор в строителството

2.3. Оборудване и обзавеждане 

 

 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими за 

проектиране и одобряване 

на проекта – от 

Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и бе

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните пр

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството.

Подпроект 1:Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване 

в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на инвали

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.1.Основни функционални 

и композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2.

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

на Детска млечна кухня

Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.2.Основни функционални 

и композиционни 

параметри за проекта 

5.2.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
на Детска млечна кухня 
Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Енергийно обследване и проектиране 

Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
и осигуряване на надзор в строителството 

 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните пр

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

Подпроект 1:Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване 

в нея на Духов оркестър Добрич и на Клубът на инвалида 

Кв. 44 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата
- Проект за обзавеждане на бившата сладкарница „Шоколад”  с 

необходимите мебели и оборудване 
- Проект за благоустрояване на околното пространство

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 7 068 кв.м. 
- Етажност – 1 
- ЗП –  240 кв.м 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

на Детска млечна кухня 

Кв. 49 УПИ IV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.2.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

432/555 

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност Обща стойност 
на проекта:  
69 000 

1 500 

Реконструкция и обновяване на сградата, внедряване на мерки за енергийна ефективност 
56 000 

8 000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

Подпроект 1:Ремонт и реконструкция на самостоятелен обект на ул. "България" 5 за съвместното настаняване 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 

становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 
Проект за обзавеждане на бившата сладкарница „Шоколад”  с 

Проект за благоустрояване на околното пространство 

Подпроект 2: Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обзавеждане 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 
Инвестиционен проект за основен ремонт /обновяване/ на сградата 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.2.2. Технически показатели за обекта:

 

19.3.4. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O04. ГРАДСКА СРЕДА

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на 

Комплексният проект О04Градска среда, обединява 65 броя подпроекти, свързани на функционален 

принцип. Предвидените подпроекти са насочени към обновяването на открити публични пространства 

в зоната при търсенето на единство между отделните инициатив

жизнена среда следствие на допълването между обектите.

Включените подпроекти, насочени към елементите на уличната мрежа и подлезите, осигуряват 

автомобилната и пешеходната достъпност в обществената зона. Интервенциите, фоку

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

спортни и рекреационни функции като неразделна част от смесените жилищни и обществени 

територии. Приносът на комплексния проект към жизнените характери

проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални функции.

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 

модернизиране на зоните с обществена значимост чрез предвиждането на редица от дейности, 

допустими по ОП. Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в три основни вида 

– интервенции спрямо уличната мрежа, подобряване състоянието на вътрешнок

пространства и рехабилитация на подлези. Предвидени са дейности като изграждане и обзавеждане 

на нови детски и спортни площадки и обновяване на съществуваща озеленена площ за рекреация, 

реконструкция на улично платно и прилежащите му площи, подо

рехабилитация на подлези.Възстановяването и допълването с нови функции на публичните 

пространства се съпътства от нужните благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи 

привлекателни и достъпни зелени площи.

Първият вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и благоустрояване на 

улици. Предвидени са фазите проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на 

отделните подпроекти. Фазата реализация включва рехабилитация на уличните пл

обособяването на паркинги и организирането на достъпни спирки на градския транспорт. 

Съпътстващото благоустрояване поставя акцент върху енергоефективното публично осветление и 

създаването на зелени връзки за цялата зона чрез подходящото 

Към втората интервенция се присъединява възстановяването на вътрешноквартално пространства 

чрез цялостното им благоустрояване и озеленяване, както и обновяването на съществуващите детски 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Проект за обзавеждане на детската млечна кухня с необходимите 
мебели и оборудване 

- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пей
отпадъци и прилежащо озеленяване 

5.2.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 747 кв.м. 
- Етажност – 1/6 
- ЗП – 379 кв.м 
- РЗП – 1 804 кв.м. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O04. ГРАДСКА СРЕДА 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Комплексният проект О04Градска среда, обединява 65 броя подпроекти, свързани на функционален 

принцип. Предвидените подпроекти са насочени към обновяването на открити публични пространства 

в зоната при търсенето на единство между отделните инициативи и постигането на по

жизнена среда следствие на допълването между обектите. 

Включените подпроекти, насочени към елементите на уличната мрежа и подлезите, осигуряват 

автомобилната и пешеходната достъпност в обществената зона. Интервенциите, фоку

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

спортни и рекреационни функции като неразделна част от смесените жилищни и обществени 

територии. Приносът на комплексния проект към жизнените характеристики на зоната, представя 

проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални функции.

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 

одернизиране на зоните с обществена значимост чрез предвиждането на редица от дейности, 

допустими по ОП. Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в три основни вида 

интервенции спрямо уличната мрежа, подобряване състоянието на вътрешнок

пространства и рехабилитация на подлези. Предвидени са дейности като изграждане и обзавеждане 

на нови детски и спортни площадки и обновяване на съществуваща озеленена площ за рекреация, 

реконструкция на улично платно и прилежащите му площи, подобряване на уличното озеленяване, 

рехабилитация на подлези.Възстановяването и допълването с нови функции на публичните 

пространства се съпътства от нужните благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи 

привлекателни и достъпни зелени площи. 

вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и благоустрояване на 

улици. Предвидени са фазите проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на 

отделните подпроекти. Фазата реализация включва рехабилитация на уличните пл

обособяването на паркинги и организирането на достъпни спирки на градския транспорт. 

Съпътстващото благоустрояване поставя акцент върху енергоефективното публично осветление и 

създаването на зелени връзки за цялата зона чрез подходящото улично озеленяване.

Към втората интервенция се присъединява възстановяването на вътрешноквартално пространства 

чрез цялостното им благоустрояване и озеленяване, както и обновяването на съществуващите детски 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

433/555 

Проект за обзавеждане на детската млечна кухня с необходимите 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка и детски съоръжения, обзавеждане с пейки, кошчета за 

Комплексният проект О04Градска среда, обединява 65 броя подпроекти, свързани на функционален 

принцип. Предвидените подпроекти са насочени към обновяването на открити публични пространства 

и и постигането на по-качествена 

Включените подпроекти, насочени към елементите на уличната мрежа и подлезите, осигуряват 

автомобилната и пешеходната достъпност в обществената зона. Интервенциите, фокусирани върху 

вътрешнокварталните пространства, предоставят необходимите условия за пълноценно обитаване, 

спортни и рекреационни функции като неразделна част от смесените жилищни и обществени 

стики на зоната, представя 

проекта като задължителна част от Програмата за реализация на зоната със социални функции. 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 

одернизиране на зоните с обществена значимост чрез предвиждането на редица от дейности, 

допустими по ОП. Обобщените дейности от съдържанието на проекта се разделят в три основни вида 

интервенции спрямо уличната мрежа, подобряване състоянието на вътрешнокварталните 

пространства и рехабилитация на подлези. Предвидени са дейности като изграждане и обзавеждане 

на нови детски и спортни площадки и обновяване на съществуваща озеленена площ за рекреация, 

бряване на уличното озеленяване, 

рехабилитация на подлези.Възстановяването и допълването с нови функции на публичните 

пространства се съпътства от нужните благоустройствени и озеленителни дейности, осигуряващи 

вид интервенция обединява необходимите дейности за реконструкция и благоустрояване на 

улици. Предвидени са фазите проектиране и реализация, гарантиращи качественото завършване на 

отделните подпроекти. Фазата реализация включва рехабилитация на уличните платна и тротоарите, 

обособяването на паркинги и организирането на достъпни спирки на градския транспорт. 

Съпътстващото благоустрояване поставя акцент върху енергоефективното публично осветление и 

улично озеленяване. 

Към втората интервенция се присъединява възстановяването на вътрешноквартално пространства 

чрез цялостното им благоустрояване и озеленяване, както и обновяването на съществуващите детски 
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площадки или разполагането на нови. Подходът за п

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

подпроекти обхващат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

им. 

Трети основен вид интерве

Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира безконфликтно пресичане на автомобилните и 

пешеходните потоци.  

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект

Изборът на отделните обекти се основава на няколко основни критерии:

� Актуално състояние на улиците и вътрешнокварталните пространства;

� Развитието на проекта за воден цикъл на Добрич, който в следствие на изкопните работи ще 

влоши състоянието на уличната мрежа в града;

� Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението;

� Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобряване на градската 

среда в зоната; 

� Липса на достатъчно детски площадки, както и незадоволително състояние на съществуваща 

детска площадка и озеленена площ;

� Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

възможността за положително въздействие върху тях;

� Резултати от проведените обществени обсъждания;

� предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

значими. 

1.4. Цели пред проекта: 

Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, е 

трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата.

Проектът е насочен към постигането на:

� Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона;
� Пълноценно озеленени и обвързани по между си публични 
� Възстановени и допълнени с нови функции и съдържания вътрешноквартално пространства;
� Жизнена градска среда и активни публични пространства.

1.5. Очаквани резултати от проекта

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обе

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключови обекти на 

социалната инфраструктура, ще окажат пряко въздействи

допринесат за качествения престой на ползватели от целия град.

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на Комплексен проект  О04
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площадки или разполагането на нови. Подходът за по-ефективното и комплексно използване на 

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

подпроекти обхващат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

Трети основен вид интервенции е цялостна рехабилитация на съществуващи подлези. 

Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира безконфликтно пресичане на автомобилните и 

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

обекти се основава на няколко основни критерии: 

Актуално състояние на улиците и вътрешнокварталните пространства;

Развитието на проекта за воден цикъл на Добрич, който в следствие на изкопните работи ще 

влоши състоянието на уличната мрежа в града; 

ващи рискове по отношение безопасността на движението;

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобряване на градската 

остатъчно детски площадки, както и незадоволително състояние на съществуваща 

детска площадка и озеленена площ; 

Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

възможността за положително въздействие върху тях; 

Резултати от проведените обществени обсъждания; 

предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, е 

но подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата.

Проектът е насочен към постигането на: 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона;
Пълноценно озеленени и обвързани по между си публични пространства;
Възстановени и допълнени с нови функции и съдържания вътрешноквартално пространства;
Жизнена градска среда и активни публични пространства. 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обе

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключови обекти на 

социалната инфраструктура, ще окажат пряко въздействие върху местните обитатели, но и ще 

допринесат за качествения престой на ползватели от целия град.  

Комплексен проект  О04 Градска среда 
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ефективното и комплексно използване на 

вътрешнокварталните пространства предвижда и организирането на места за спорт. Всички подобни 

подпроекти обхващат фазите проектиране, изграждане на включените съоръжения и обзавеждането 

нции е цялостна рехабилитация на съществуващи подлези. 

Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира безконфликтно пресичане на автомобилните и 

Актуално състояние на улиците и вътрешнокварталните пространства; 

Развитието на проекта за воден цикъл на Добрич, който в следствие на изкопните работи ще 

ващи рискове по отношение безопасността на движението; 

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежът за избор на 

обвързани и допълващи се обекти, даващ възможност за цялостно подобряване на градската 

остатъчно детски площадки, както и незадоволително състояние на съществуваща 

Връзка със съществуващи основни обекти на образователната и културната инфраструктура и 

предложените обекти са публична общинска собственост и са обществено и социално 

Целта на интегрираните намеси върху определените обекти, елементи на комплексния проект, е 

но подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата. 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на социалната зона; 
пространства; 

Възстановени и допълнени с нови функции и съдържания вътрешноквартално пространства; 

Обхватът на комплексния проект и включените в него разнообразни обекти са предпоставка за 

високата му ефективност и роля за значителна част от градската територия. Подобрената улична 

мрежа и пълноценните публични пространства, заедно с близостта им до ключови обекти на 

е върху местните обитатели, но и ще 
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проекта 

2. Компоненти на 
проекта (подпроекти) 
 

Група подпроекти „Реконструкция и 
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добричка епопея обхват от ул. 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 

Подпроект 3:

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3

Подпроект 5: Реконструкция и благ

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов, обхват от ул. 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов, обхват от ул. 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирко

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух об

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от ул. 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост, обхват от бул. 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват от бул. 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 

Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски, обхват от 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. „Хан 

Подпроект

Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели
Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовк

Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 

Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман, обхват от ул. 

Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. „Панайот 

Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 
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фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Група подпроекти „Реконструкция и благоустрояване на улици“
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добричка епопея обхват от ул. 

„Добруджа” до бул. „Трети март” 
Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 

Делчев” до ул. „Тунджа” 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа обхват от бул. 

„Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман” 
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3

„Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов”
Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 

обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488
Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов, обхват от ул. 

„Георги Бенковски” до ул. „Трети март” 
Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов, обхват от бул. 

„Добричка епопея” до ул. „Хан Крум” 
Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов, обхват от ул. 

„Васил Левски” до бул. „Трети март” 
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирко

„Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I”
Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 

„Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март”
Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух об

„Добричка епопея” до ул. „Независимост”
Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от ул. 

„Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки” 
Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост, обхват от бул. 

„Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”
Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 

бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян”
Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват от бул. 

„Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”
Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 

„Отец Паисий” до бул. „Русия” 
Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 

„Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон” 
Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски, обхват от 

ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”
Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. „Хан 

Крум” до ул. „Д. Списаревски” 
Подпроект 20: Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф, обхват от бул. 

„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”от край до край
Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели
Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовк

„Цар Самуил” до ул. „Независимост” 
Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 
Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 

„Добруджа” до ул. „Васил Левски”Списаревски
Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман, обхват от ул. 

„Пере Тошев” до бул. „Русия” 
Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. „Панайот 

Хитов” до бул. „Трети март” 
Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано”
Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 

Д. Попов” до бул. „Трети март” 
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благоустрояване на улици“ 
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добричка епопея обхват от ул. 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 

Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа обхват от бул. 
 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3-ти март, обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов” 

оустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 
обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов, обхват от ул. 

на ул. Панайот Волов, обхват от бул. 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов, обхват от ул. 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков, обхват от ул. 
„Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I” 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 
„Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март” 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Независимост” 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от ул. 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост, обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян” 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват от бул. 
епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 

Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски, обхват от 
ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки” 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. „Хан 

20: Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф, обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”от край до край 

Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели 
Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков, обхват от ул. 

Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 
” до ул. „Васил Левски”Списаревски 

Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман, обхват от ул. 

Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. „Панайот 

Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано” 

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 
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Подпроект 29: 

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски, обхват от 

Подпроект 31: Реконструкция и б

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от ул. 

Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване 

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър П

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро
Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 
Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "
 
Група подпроекти „Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални 

Подпроект 39: Озеленяване на вътрешно квартално пространство, изграждане на 

Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 

Подпроект 41: Озеленяване на 

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

Подпроект 44: Благоустрояване и озеленяване на вътре

Подпроект 45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 

Подпроект 46: Благоустрояване на въ

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 

Подпроект 48: Реконструкция на к

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. К

Подпроект 53: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 

Подпроект 48:Реконструкция на комбинирана детска пл
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Подпроект 29: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев обхват на запад от 
ул. „Отец Паисий” до о.т. С105 

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух”

Подпроект 31: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев, обхват от ул. 
„Славянска” до бул. „Трети март” 

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от ул. 
„България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман, обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков” 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър П
бул. „25-ти септември” до ул. „Отец Паисий”

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро
Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 
Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "

Група подпроекти „Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални 
пространства и детски площадки  

Подпроект 39: Озеленяване на вътрешно квартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и 
фитнес уреди; Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка; Кв. 50 УПИ III по 
плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 41: Озеленяване на вътрешно квартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка   нова 
комбинирана детска и спортна площадка; Кв. 27 УПИ I и III по плана на 
ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова детска площадка за деца от 6 до 12 г.

Подпроект 44: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка

Подпроект 45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса 

Подпроект 46: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция 
на детска площадка за деца от 6 до 12  

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси

Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана детска площадка; Кв. 65 УПИ XIII по 
плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. К
по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 53: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за 
деца от 3 до 6 г. 

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси

Подпроект 48:Реконструкция на комбинирана детска пл
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Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев обхват на запад от 

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух” 

лагоустрояване на ул. Кап. Андреев, обхват от ул. 

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от ул. 
„България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

на ул. Цар Иван Шишман, обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър Петков, обхват от 
ти септември” до ул. „Отец Паисий” 

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро 
Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП 
Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"  

Група подпроекти „Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални 

Подпроект 39: Озеленяване на вътрешно квартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и 

нес уреди; Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 

изграждане на нова комбинирана детска площадка; Кв. 50 УПИ III по 

вътрешно квартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди 

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка   нова 

бинирана детска и спортна площадка; Кв. 27 УПИ I и III по плана на 

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова детска площадка за деца от 6 до 12 г. 

шноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка 

Подпроект 45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 

трешноквартално пространство и реконструкция 

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси 

омбинирана детска площадка; Кв. 65 УПИ XIII по 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. Кв. 44 УПИ IX 

Подпроект 53: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
а площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за 

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси 

Подпроект 48:Реконструкция на комбинирана детска площадка 
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Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 52:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Група подпроекти „Рехабилитация 
Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell
Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
на кръстовището с  бул. "Добричка епопея"
Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
при ул. "Цар Петър"
Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Цар Петър"
Подпроект 57: Цялостна ре
при ул. "Отец Паисий"
Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Отец Паисий" в района на Пазара
Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Д
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара
Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на болницата
Подпроект 61: Частична рехабилитация (освежаване) н
"3-ти март" при ул. "Панайот Хитов"
Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"25-ти септември" при  бул. „3
Подпроект 63: Частична ре
"25-ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух
Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
септември" в района на "Туристическа спалня"
Подпроект 65: Частична реха
"25-ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс "Простор"
Подпроект 66:
„Бачо Киро” до ул. „Осъм”
Подпроект 67:
„Тунджа” до включване в бул. "Русия”

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 
 

Комплексен проект с код О04, обединява проекти, свързани на функционален 
принцип. Към него са включени  четиринадесет  броя подпроекти за благоустрояване 
и озеленяване на междублокови пространства и изграждане на  детски и спортни 
площадки, както и 
благоустрояване на околното пространство на групата от подобекти, ремонт и 
рехабилитация на уличните платна и тротоарите, подмяна на уличното осветление с 
енергоефективно. Посочените по 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на средата.
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на средата 
по отношение на нейните компоненти. Същата е 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Подпроект 52:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за 
деца от 3 до 6 г. 
Кв. 22, УПИ V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 
 

Група подпроекти „Рехабилитация на съществуващи подлези“
Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell
Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
на кръстовището с  бул. "Добричка епопея" 
Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
при ул. "Цар Петър" 
Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Цар Петър" 
Подпроект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 
при ул. "Отец Паисий" 
Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Отец Паисий" в района на Пазара 
Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Д
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара 
Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на болницата
Подпроект 61: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 

ти март" при ул. "Панайот Хитов" 
Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 

ти септември" при  бул. „3-ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги"
Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 

ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух
Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
септември" в района на "Туристическа спалня" 
Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 

ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс "Простор"
Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"
„Бачо Киро” до ул. „Осъм” 
Подпроект 67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"
„Тунджа” до включване в бул. "Русия” 

Комплексен проект с код О04, обединява проекти, свързани на функционален 
принцип. Към него са включени  четиринадесет  броя подпроекти за благоустрояване 
и озеленяване на междублокови пространства и изграждане на  детски и спортни 
площадки, както и 40 участъци на улици в зоната ,. Той предвижда дейности по  
благоустрояване на околното пространство на групата от подобекти, ремонт и 
рехабилитация на уличните платна и тротоарите, подмяна на уличното осветление с 
енергоефективно. Посочените по – горе дейности са допустими по ОП.
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на средата. 
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на средата 
по отношение на нейните компоненти. Същата е  елемент на решение от фаза „Избор 
на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
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Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. 

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 

Подпроект 52:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за 

 

на съществуващи подлези“ 
Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell 
Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 

Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

хабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" 

Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на болницата 

а съществуващ подлез на бул. 

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги" 

хабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух 

Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти 

билитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс "Простор" 

Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков", обхват от ул. 

Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа", обхват от ул. 

Комплексен проект с код О04, обединява проекти, свързани на функционален 
принцип. Към него са включени  четиринадесет  броя подпроекти за благоустрояване 
и озеленяване на междублокови пространства и изграждане на  детски и спортни 

тъци на улици в зоната ,. Той предвижда дейности по  
благоустрояване на околното пространство на групата от подобекти, ремонт и 
рехабилитация на уличните платна и тротоарите, подмяна на уличното осветление с 

а допустими по ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 

Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние на средата 
елемент на решение от фаза „Избор 

на зони за въздействие”, приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

целящо вписването й в комплексността на ИПГВР.
 

4. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Община град Добрич

5. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване   на градската среда и осигуряване на 
достъпна среда, ка
регенерация”. Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще 
се създаде възможност за допълнителна трудова заетост. 
 

6. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие 
 

зона на публични функции с висока обществена значимост

7. Насоченост на 
проекта към: 

Стратегическа цел №... на 
ИПГВР

Стратегическа цел 2

Стратегическа цел 3

 

8. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

не 

9. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Подпроект 1: Реконструкция и 

Дейност 1.1.: проектиране
Дейност 1.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

Дейност 1.3.: Благоустрояване

 
Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 

Дейност 2.1.: проектиране
Дейност 2.2.: реализация на проекта (улично 

Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа обхват от бул. 

Дейност 3.1.: проектиране
Дейност 3.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

 
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3

Дейност 4.1.: проектиране
Дейност 4.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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целящо вписването й в комплексността на ИПГВР. 

Община град Добрич 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване   на градската среда и осигуряване на 
достъпна среда, както и за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 
регенерация”. Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще 
се създаде възможност за допълнителна трудова заетост. 

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел №... на 
ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област№... 

Стратегическа цел 2 

Стратегическа цел 3 

Приоритетна област 1 

Приоритетна област 2 

Приоритетна област 4 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добричка епопея обхват от 
ул. „Добруджа” до бул. „Трети март”: 

Дейност 1.1.: проектиране 
Дейност 1.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 1.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 
Делчев” до ул. „Тунджа”: 

Дейност 2.1.: проектиране 
Дейност 2.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа обхват от бул. 

„Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман”:
Дейност 3.1.: проектиране 
Дейност 3.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3
„Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов”:

Дейност 4.1.: проектиране 
Дейност 4.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
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Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 
градската среда, модернизиране на зоните с обществена значимост чрез изграждане, 
преоборудване, физическо усъвършенстване   на градската среда и осигуряване на 

кто и за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 
регенерация”. Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще 
се създаде възможност за допълнителна трудова заетост.  

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Мярка №..... 

Мярка 1.2 

Мярка 2.1 

Мярка 4.1 

Работен  
проект 

не 

благоустрояване на бул. Добричка епопея обхват от 

Дейност 1.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия обхват от ул. „Гоце 

платно, спирки, тротоари, осигуряване 

Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа обхват от бул. 
ичка епопея” до ул. „Цар Шишман”: 

Дейност 3.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3-ти март, обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов”: 

Дейност 4.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
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Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 

Дейност
Дейност 5.2.

Дейност 5.3.

 
Подпроект 6: Реконстр

Дейност 6.1.
Дейност 6.2.

Дейност 

 
Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов, обхват от бул. 

Дейност 7.1.
Дейност 7.2.

Дейност 7.3.

 
Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Ка

Дейност 8.1.
Дейност 8.2.

Дейност 8.3.

 
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков, обхват от ул. 

Дейност 9.1.
Дейност 9.2.

Дейност 9.3.

 
Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 

Дейност 10.1.
Дейност 10.2.

Дейност 10.3.

 
Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух обхват от бул. 

Дейност 11.1.
Дейност 11.2.

Дейност 11.3.

 
Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от 
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Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 
обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488:

Дейност 5.1. проектиране 
Дейност 5.2. реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

на достъпна среда и маркировка) 
Дейност 5.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов, обхват от ул. 
„Георги Бенковски” до ул. „Трети март”: 

Дейност 6.1. проектиране 
Дейност 6.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 6.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов, обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Хан Крум”: 

Дейност 7.1. проектиране 
Дейност 7.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 7.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Ка
ул. „Васил Левски” до бул. „Трети март”: 

Дейност 8.1. проектиране 
Дейност 8.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 8.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков, обхват от ул. 
„Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I”:

Дейност 9.1. проектиране 
Дейност 9.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоа

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 9.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 
„Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март”:

Дейност 10.1. проектиране 
Дейност 10.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 10.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Независимост”:

Дейност 11.1. проектиране 
Дейност 11.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 11.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от 
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Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий, 
обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488: 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

укция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов, обхват от ул. 
 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов, обхват от бул. 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов, обхват от 
 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков, обхват от ул. 
„Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки, обхват от ул. 
й” до бул. „Трети март”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Независимост”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов, обхват от 
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Дейност 12.1.
Дейност 12.2.

Дейност 12.3.

 
Подпроект 13: Реконструкция и 

Дейност 13.1.
Дейност 13.2.

Дейност 13.3.

 
Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 

Дейност 14.1.
Дейност 14.2.

Дейност 14.3.

 
Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват о

Дейност 15.1.
Дейност 15.2.

Дейност 15.3.

 
Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 

Дейност 16.1.
Дейност 16.2.

Дейност 16.3.

 
Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 

Дейност 17.1.
Дейност 17.2.

Дейност 17.3.

Подпроект 18: 

Дейност 18.1.
Дейност 18.2.

Дейност 18.

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. 

Дейност 19.1.
Дейност 19.2.
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ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки”:
Дейност 12.1. проектиране 
Дейност 12.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 12.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”:

Дейност 13.1. проектиране 
Дейност 13.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 13.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян”:

Дейност 14.1. проектиране 
Дейност 14.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 14.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват о
„Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”:

Дейност 15.1. проектиране 
Дейност 15.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 15.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветлен

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 
„Отец Паисий” до бул. „Русия”: 

Дейност 16.1. проектиране 
Дейност 16.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване н

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 16.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 
„Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон”:

ейност 17.1. проектиране 
Дейност 17.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 17.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски, обхват 

от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”:
Дейност 18.1. проектиране 
Дейност 18.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 18.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. 

„Хан Крум” до ул. „Д. Списаревски”: 
Дейност 19.1. проектиране 
Дейност 19.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
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ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

благоустрояване на ул. Независимост, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

е (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян”: 

проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов, обхват от бул. 
„Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков, обхват от ул. 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг, обхват от ул. 
„Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски, обхват 
от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил, обхват от ул. 

ия на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
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Дейност 19.3.

Подпроект 20: Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзар

Дейност 20.1.
Дейност 20.2.

Дейност 20.3.

Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели обхват от 

Дейност 21.1.
Дейност 21.2.

Дейност 21.3.

Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков, обхват от 

Дейност 22.1.
Дейност 22.2.

Дейност 22.3.

Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

Дейност 23.1.
Дейност 23.2.

Дейност 23.3.

Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 

Дейност 24.1.
Дейност 

Дейност 24.3.

Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Г

Дейност 25.1.
Дейност 25.2.

Дейност 25.3.

Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. 

Дейност 26.1.
Дейност 26.2.

Дейност 26.3.

Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 

Дейност 27.1.
Дейност 27.2.
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осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 19.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 20: Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзар

„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”от край до край:
Дейност 20.1. проектиране 
Дейност 20.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 20.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели обхват от 

бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”:
Дейност 21.1. проектиране 
Дейност 21.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 21.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков, обхват от 

ул. „Цар Самуил” до ул. „Независимост”: 
Дейност 22.1. проектиране 
Дейност 22.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 22.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”: 
Дейност 23.1. проектиране 
Дейност 23.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 23.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 

„Добруджа” до ул. „Васил Левски“: 
Дейност 24.1. проектиране 
Дейност 24.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 24.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Г

ул. „Пере Тошев” до бул. „Русия”: 
Дейност 25.1. проектиране 
Дейност 25.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 25.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление,

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. 

„Панайот Хитов” до бул. „Трети март”: 
Дейност 26.1. проектиране 
Дейност 26.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 26.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан
Дейност 27.1. проектиране 
Дейност 27.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
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осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 20: Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф, обхват от бул. 
„Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”от край до край: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

пестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”: 

платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков, обхват от 
 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум обхват от бул. 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър обхват от бул. 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман, обхват от 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша обхват от ул. 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
ане на достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов, 
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
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Дейност 27.3.

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 

Дейност 28.1.
Дейност 28.2.

Дейност 2

Подпроект 29: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев обхват на запад 

Дейност 29.1.
Дейност 29.2.

Дейност 29.3.

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенков

Дейност 30.1.
Дейност 30.2.

Дейност 30.3.

Подпроект 31: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев, обхват от ул. 

Дейност 31.1.
Дейност 31.2.

Дейност 31.3.

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от 

Дейност 32.1.
Дейност 32.2.

Дейност 32.3.

Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман, обхват 

Дейност 33.1.
Дейност 33.2.

Дейност 33.3.

 
Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 

Дейност 34.1.
Дейност

Дейност 34.3.

 
Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул.

Дейност 35.1.
Дейност 35.2.
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Дейност 27.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 
Д. Попов” до бул. „Трети март”: 

Дейност 28.1. проектиране 
Дейност 28.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 28.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 29: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев обхват на запад 

от ул. „Отец Паисий” до о.т. С105: 
Дейност 29.1. проектиране 
Дейност 29.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 29.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенков

бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух”:
Дейност 30.1. проектиране 
Дейност 30.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 30.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветлени

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 31: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев, обхват от ул. 

„Славянска” до бул. „Трети март”: 
Дейност 31.1. проектиране 
Дейност 31.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 31.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от 

ул. „България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”:
Дейност 32.1. проектиране 
Дейност 32.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 32.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман, обхват 

от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”:
Дейност 33.1. проектиране 
Дейност 33.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
йност 33.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков”:

Дейност 34.1. проектиране 
Дейност 34.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 34.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул.
бул. „25-ти септември” до ул. „Отец Паисий”:

Дейност 35.1. проектиране 
Дейност 35.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 
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Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид, обхват от ул. „Даскал 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 29: Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев обхват на запад 

ация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски, обхват от 
бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 31: Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев, обхват от ул. 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов, обхват от 
. Кирил и Методий”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман, обхват 
от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич, обхват от 
бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков”: 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър Петков, обхват от 
ти септември” до ул. „Отец Паисий”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 
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Дейност 35.3.

 
Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро обхват от ул. 

Дейност 36.1.
Дейност 36.2.

Дейност 36.3.

 
Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 

Дейност 37.1.
Дейност 37.2.

Дейност 37.3.

 
Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян", обхват от ул. 

Дейност 38.1.
Дейност 38.2.

Дейност 38.3.

 
Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на 

Дейност 39.1:проектиране на детска площадка
Дейност 39.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 39.3: обзавеждане на детска площадка
Дейност 39.4: 
 
Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Дейност 40.1:проектиране на детска площадка
Дейност 40.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 40.3: обзавеждане на детска площадка
Дейност 40.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 41:

Дейност 41.1:проектиране 
Дейност 41.2: изграждане и надзор в строителството
Дейност 41.3: обзавеждане
Дейност 41.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 42: 

Дейност 42.1:проектиране 
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осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 35.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро обхват от ул. 
„Отец Паисий” до ул. „Тунджа”: 

Дейност 36.1. проектиране 
Дейност 36.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 36.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 
обхват от о.т. Р65 до ул. „Пере Тошев”: 

Дейност 37.1. проектиране 
Дейност 37.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 37.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилеж

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян", обхват от ул. 
„Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков”:

Дейност 38.1. проектиране 
Дейност 38.2. реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 38.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и пост
фитнес уреди 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 39.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 39.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 39.3: обзавеждане на детска площадка 
Дейност 39.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска площадка
Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 40.1:проектиране на детска площадка 
ейност 40.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството

Дейност 40.3: обзавеждане на детска площадка 
Дейност 40.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 41:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 41.1:проектиране  
Дейност 41.2: изграждане и надзор в строителството 
Дейност 41.3: обзавеждане 
Дейност 41.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 42.1:проектиране  
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осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
ргоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро обхват от ул. 

паркинги, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП, 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян", обхват от ул. 
„Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков”: 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
яване на достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на 
нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и 

Дейност 39.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане на нова комбинирана детска площадка 

ейност 40.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 40.4: Облагородяване на околното пространство 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
ана детска площадка и поставяне на фитнес уреди 

Дейност 41.4: Облагородяване на околното пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка 
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Дейност 42.2: изграждане и надзор в строител
Дейност 42.3: обзавеждане 
Дейност 42.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 

                           
Дейност 43.1:проектиране на детска площадка
Дейност 43.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 43.3:обзавеждане на детска площадка
Дейност 43.4: Облагородяван
 
Подпроект 44 : Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

                          
Дейност 44.1:проектиране на 
Дейност 44.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 44.3: обзавеждане на детска площадка
Дейност 44.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално простр

                           
Дейност 45.1:проектиране 
Дейност 45.2: изграждане и надзор в строителството
Дейност 45.3: обзавеждане
Дейност 45.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 46: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 

                           
Дейност 
Дейност 46.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 46.3: обзавеждане на детска площадка
Дейност 46.4: Облагородяване на околното пространство
 

Подпроект 47:

Дейност 47.1:проектиране на детска площадка
Дейност 47.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 47.3:обзавеждане на детска площадка
Дейност 47.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана детска площадка

Дейност 48.1:проектиране на детска площадка
Дейност 
Дейност 48.3:обзавеждане на детска площадка
Дейност 48.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Дейност 49.1:проектиране 
Дейност 49.2: 
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Дейност 42.2: изграждане и надзор в строителството 
Дейност 42.3: обзавеждане  
Дейност 42.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова детска площадка за деца от 6 до 12 г.

                           Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Дейност 43.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 43.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 43.3:обзавеждане на детска площадка 
Дейност 43.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 44 : Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка

                          Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Дейност 44.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 44.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 44.3: обзавеждане на детска площадка 
Дейност 44.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално простр
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
маса 

                           Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич
Дейност 45.1:проектиране  
Дейност 45.2: изграждане и надзор в строителството 
Дейност 45.3: обзавеждане 

ост 45.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 46: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г.

                           Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.
Дейност 46.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 46.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 46.3: обзавеждане на детска площадка 
Дейност 46.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 47:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 47.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 47.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 47.3:обзавеждане на детска площадка 
Дейност 47.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана детска площадка
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 48.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 48.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 48.3:обзавеждане на детска площадка 
Дейност 48.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане нова фитнес площадка 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Дейност 49.1:проектиране  
Дейност 49.2: Изграждане, озеленяване, подход и надзор в строителството
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Дейност 42.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане 
нова детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 43.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

е на околното пространство 

Подпроект 44 : Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 
пространство и изграждане нова комбинирана детска площадка 
Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 44.2: изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 44.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 

Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

ост 45.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 46: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 46.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 46.4: Облагородяване на околното пространство 

шноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 47.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 47.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана детска площадка 

48.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 48.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

и надзор в строителството 
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Дейност 49.3: обзавеждане 
Дейност 49.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.

Дейност 50.1:проектиране на детска площадка
Дейност 50.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 50.3: обзавеждане на д
Дейност 50.4: Облагородяване на околното пространство
 
Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Дейност 51.1:проектиране
Дейност 51.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 51.3: обзавеждане
Дейност 51.4:благоустрояване и зелена площ
 
Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Дейност 52.1:проектиране на детска площадка
Дейност 52.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 52.3:обзавеждане на детска площадка
Дейност 52.4:
 
Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 

 
Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез н

 
Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

 
Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

 
Подпроект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

 
Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

 
Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на 

 
Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 

 
Подпроект 61: Частич

 
Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
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Дейност 49.3: обзавеждане  
Дейност 49.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 50.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 50.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 50.3: обзавеждане на детска площадка 
Дейност 50.4: Облагородяване на околното пространство

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и изграждане нова фитнес площадка 
Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 51.1:проектиране 
Дейност 51.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството
Дейност 51.3: обзавеждане 
Дейност 51.4:благоустрояване и зелена площ 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на детска площадка за деца от 
за деца от 3 до 6 г. 
Кв. 22, УПИ V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Дейност 52.1:проектиране на детска площадка 
Дейност 52.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството
Дейност 52.3:обзавеждане на детска площадка 
Дейност 52.4: благоустрояване на дворното пространство

Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на 
бензиностанция Shell 

Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез н
"Добруджа" на кръстовището с  бул. "Добричка епопея"

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" при ул. "Цар Петър" 

Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Цар Петър" 

роект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" при ул. "Отец Паисий" 

Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 
"Отец Паисий" в района на Пазара 

Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
бул. "Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на 
болницата 

Подпроект 61: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
бул. "3-ти март" при ул. "Панайот Хитов" 

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
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Дейност 49.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. 

Дейност 50.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

Дейност 50.4: Облагородяване на околното пространство 

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 

Дейност 51.2: изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство 
и реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка 

Дейност 52.2:обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

благоустрояване на дворното пространство 

Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на 

Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"Добруджа" на кръстовището с  бул. "Добричка епопея" 

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

роект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. 

съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара 

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
бул. "Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на 

на рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
 

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
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Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 

 
Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25

 
Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"
обхват от ул. „Бачо Киро” до 
Дейност 66.1.
Дейност 66.2.

Дейност 66.3.

Подпроект
обхват от ул. „Тунджа” до включване в бул. "Русия”
Дейност 67.1.
Дейност 67.2.

Дейност 67.3.

10. Устройствена 
планова обезпеченост 
на територията, в която 
ще се реализира  
проекта 

Липса на ПУП

не 

11. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• 
• 
• 
• 
• 

Рискове за реализация на проекта:

• 

• 

• 

• 
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бул. "25-ти септември" при  бул. „3-ти март” в района на главния вход 
на парк "Св. Георги" 

Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
бул. "25-ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух

Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
септември" в района на "Туристическа спалня"

Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
бул. "25-ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс 
"Простор" 

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"
обхват от ул. „Бачо Киро” до ул. „Осъм” 
Дейност 66.1. проектиране 
Дейност 66.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 66.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 
Подпроект 67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"
обхват от ул. „Тунджа” до включване в бул. "Русия” 
Дейност 67.1. проектиране 
Дейност 67.2. реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

достъпна среда и маркировка) 
Дейност 67.3. Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

озеленяване и обзавеждане) 

Липса на ПУП Наличие на стар 
ПУП 

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

 Резултат от обществени форуми; 

 Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич;

 Подкрепен от заинтересованите страни; 

 Отговаря на допустимите дейности по ОП; 

 Възможност за реализация на ПЧП. 
Рискове за реализация на проекта: 

 Забавяне, породено от отчуждителни процедури;
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие.
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за 
бързо придвижване на процедурата. 

 Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове;
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 
общината и обучение. 

 Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск от 
забавяне при неговото процедиране 
Оценка: Средна вероятност с голям ефект 
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за 
компетентна бърза реакция.  

 Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни
предложени адекватни изпълнители 
Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
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ти март” в района на главния вход 

Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух 

Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти 
палня" 

Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на 
ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс 

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков" 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа" 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на 

строяване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич; 

Забавяне, породено от отчуждителни процедури; 
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие. 
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и съдействие за 

Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид планове; 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие. 
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти от 

т актуализация на действащ ПУП и риск от 

Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност за 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 

Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие 
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно нормативните 
изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с доклад на надзорни 
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12.Възможности за 
интегриране на проекта 
с други проекти, 
включени в ИПГВР  

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на шест 
броя подпроекти , включени в к
 

13. Социална 
подкрепа/инициативи 
на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция 
трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заим
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит.

14. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

• 

• 
• 
• 
• 

15. Стойност на проекта 
– общ размер (хил. лв.) 

По предварителен вариант на бюджета 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект O04 ГРАДСКА СРЕДА 

No Дейност 

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Добруджа” до бул. „Трети март”

1.1. проектиране 

1.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

1.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Гоце Делчев” до ул. „Тунджа”

2.1. проектиране 

2.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

2.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
и обзавеждане) 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман”

3.1. проектиране 

3.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

3.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 
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фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на шест 
броя подпроекти , включени в комплексния проект. 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заим
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит. 

 подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 
естетическа и екологическа ефективност; 

 валоризация на средата; 

 социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

 възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги;

 подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура.

По предварителен вариант на бюджета – 45 619 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект O04 ГРАДСКА СРЕДА 
зона с концентрация на обществена активност

Реконструкция и благоустрояване набул. Добричка епопеяОбщо 5 576 498
обхват от ул. „Добруджа” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване набул. Русия                                                       
ул. „Гоце Делчев” до ул. „Тунджа” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване набул. Добруджа                                              
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман” 

проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване набул. 3-ти март                                                  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

447/555 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането на шест 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 

гражданите пряко използват подобрената среда; 

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги; 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната инфраструктура. 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект O04 ГРАДСКА СРЕДА  
зона с концентрация на обществена активност 

Стойност 

Общо 5 576 498 

 120 000 лв 
 

  
4,531,598 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
  
924,900 лв. 
 

                                                       1 477 001 

40 000 

  
1,148,315 
 

озеленяване 
  
288,686 
 

                                              935 608 

20 100 
 

проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 672,743 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 242,765 
 

                                                  1 731 245 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов”

4.1. проектиране 

4.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

4.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до

5.1. проектиране 

5.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

5.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Георги Бенковски” до ул. „Трети март”

6.1. проектиране 

6.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, 
на достъпна среда и маркировка)

6.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Крум”

7.1. проектиране 

7.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

7.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Васил Левски” до бул. „Трети март”

8.1. проектиране 

8.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

8.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I”

9.1. проектиране 

9.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
достъпна среда и маркировка)

9.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 10: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март”

10.1. проектиране 

10.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

10.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
и обзавеждане) 

Подпроект 11: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Независимост”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий                   
обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Панайот Хитов                                       
обхват от ул. „Георги Бенковски” до ул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Панайот Волов                                      
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Крум” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Любен Каравелов                                 
обхват от ул. „Васил Левски” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Георги Кирков                                         
обхват от ул. „Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Максим Горки                                   
обхват от ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Хан Аспарух                                            
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Независимост” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

448/555 

60 500  

1,331,136 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 339,609 
 

                   3 164 280 

60 500 

2,351,112 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 752,668 
 

                                       1 818 045 

58 400 

тротоари, осигуряване 1,497,693 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 261,952 лв. 
 

                                      450 836    

12 600 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 369,120 
 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
69,116 

                                 1 540 726 

42 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 1,277,857 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 220,869 
 

                                         937 665 

30 100 

764,428 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
143,137 

                                       642 610 

18 200 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
538,054 

осветление, прилежащо озеленяване 
86,356 

                                            1 224 332 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

11.1. проектиране 

11.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

11.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 12: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки”

12.1. проектиране 

12.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

12.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 13: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”

13.1. проектиране 

13.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

13.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
и обзавеждане) 

Подпроект 14: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян”

14.1. проектиране 

14.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

14.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 15: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”

15.1. проектиране 

15.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

15.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 16: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Отец Паисий” до бул. „Русия”

16.1. проектиране 

16.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

16.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 17: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон”

17.1. проектиране 

17.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
и маркировка) 

17.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 18: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

благоустрояване наул. Захари Стоянов                                      1732505
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Независимост                                       3 808 533
бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Васил Петлешков                                1 001 068
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян” 

(улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов                                          1 100 556
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Княз Дондуков                                    787 373
Паисий” до бул. „Русия” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг                                         340 317
обхват от ул. „Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Стоян Михайловски                            
обхват от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

449/555 

30 500 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 911,953 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 281,879 
 

ул. Захари Стоянов                                      1732505 

58 000 

1,410,410 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 264,095 
 

ул. Независимост                                       3 808 533 

74 677 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 3,408,950 
 

озеленяване 324,906 
 

ул. Васил Петлешков                                1 001 068 

27 400 

(улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 820,106 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 153,562 
 

ул. Иван Вазов                                          1 100 556 

30 800 

894,903 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 174,853 
 

ул. Княз Дондуков                                    787 373 

22 933 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 634,775 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 129,665 
 

ул. Хан Омуртаг                                         340 317 

9 500 

осигуряване на достъпна среда 270,122 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 60,695 
 

ул. Стоян Михайловски                            689 178 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

18.1. проектиране 

18.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

18.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
и обзавеждане) 

Подпроект 19: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Хан Крум” до ул. „Д. Списаревски”

19.1. проектиране 

19.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

19.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 20: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от край до край 

20.1. проектиране 

20.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

20.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 21: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

21.1. проектиране 

21.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

21.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 22: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Цар Самуил” до ул. „Независимост”

22.1. проектиране 

22.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

22.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 23: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

23.1. проектиране 

23.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

23.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
и обзавеждане) 

Подпроект 24: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Левски”

24.1. проектиране 

24.2. 
реализация на проекта (улично платно, 
и маркировка) 

24.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 25: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Пере Тошев” до бул. „Русия”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил                                        763 605
обхват от ул. „Хан Крум” до ул. „Д. Списаревски” 

проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Екзарх Йосиф I                                    556 917

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Неофит Бозвели                                  551 539
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Йордан Йовков                                   588 650
обхват от ул. „Цар Самуил” до ул. „Независимост” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Хан Крум                                               472 162         
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Кап. Димитър Списаревски               405 701
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Левски” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Ген. Цимерман                                   
обхват от ул. „Пере Тошев” до бул. „Русия” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

450/555 

21 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 545,587 
 

прилежащо озеленяване 122,591 
 

ул. Цар Самуил                                        763 605 

27 600 

615,704 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 120,301 
 

Екзарх Йосиф I                                    556 917 

15 200 

442,328 
 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 99,389 
 

ул. Неофит Бозвели                                  551 539 

15 000 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 445,531 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 91,008 
 

ул. Йордан Йовков                                   588 650 

17 100 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 474,603 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 96,947 
 

ул. Хан Крум                                               472 162          

14 900 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 373,368 
 

озеленяване 83,894 
 

ул. Кап. Димитър Списаревски               405 701 

12 800 

тротоари, осигуряване на достъпна среда 314,406 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 78,495 
 

             369 702 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

25.1. проектиране 

25.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

25.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление,
и обзавеждане) 

Подпроект 26: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Панайот Хитов” до бул. „Трети март”

26.1. проектиране 

26.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

26.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 27: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано”

27.1. проектиране 

27.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

27.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 28: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Даскал Д. Попов” до бул. „Трети март”

28.1. проектиране 

28.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

28.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо 
и обзавеждане) 

Подпроект 29: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „...............” до ул. „Отец Паисий”

29.1. проектиране 

29.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

29.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 30: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух”

30.1. проектиране 

30.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

30.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 31: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Славянска” до бул. „Трети 

31.1. проектиране 

31.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

31.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 32: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Витоша                                                   767 101
обхват от ул. „Панайот Хитов” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

благоустрояване наул. Даскал Димитър Попов                      328 351
обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Абрид                                                     333 481               
от ул. „Даскал Д. Попов” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Даме Груев                                               435 496
обхват от ул. „...............” до ул. „Отец Паисий” 

проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски                                536 458
обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Кап. Андреев                                           275 326
обхват от ул. „Славянска” до бул. „Трети март” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Райко Даскалов                                       93 987
обхват от ул. „България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

451/555 

9 800 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 280,983 
 

прилежащо озеленяване 78,919 
 

ул. Витоша                                                   767 101 

22 000 

564,414 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
 
180,687 
 

ул. Даскал Димитър Попов                      328 351 

9 500 

248,933 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 69,918 
 

ул. Абрид                                                     333 481                

9 500 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 252,938 
 

озеленяване 71,042 
 

ул. Даме Груев                                               435 496 

9 500 

проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 358,810 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 67,186 
 

ул. Георги Бенковски                                536 458 

15 400 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 456,894 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 64,164 
 

ул. Кап. Андреев                                           275 326 

9 300 

207,692 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 58,334 
 

ул. Райко Даскалов                                       93 987 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

32.1. проектиране 

32.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
и маркировка) 

32.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 33: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

33.1. проектиране 

33.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

33.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 34: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков”

34.1. проектиране 

34.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 
и маркировка) 

34.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 35: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от бул. „25-ти септември” до ул. „Отец Паисий”

35.1. проектиране 

35.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, 
на достъпна среда и маркировка)

35.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 36: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Отец Паисий” до ул. „Тунджа”

36.1. проектиране 

36.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка)

36.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 37: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от о.т. Р65 до ул. „Пере Тошев”

37.1. проектиране 

37.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка)

37.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
и обзавеждане) 

Подпроект 38: Реконструкция и благоустрояване на
обхват от ул. „Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман                            371 437
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Методий Кусевич                                  326 946
обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър Петков                                     689 101
ти септември” до ул. „Отец Паисий” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване наул. Бачо Киро                                   
обхват от ул. „Отец Паисий” до ул. „Тунджа” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

Реконструкция и благоустрояване напл. Македония - паркинг КООП          129 298
обхват от о.т. Р65 до ул. „Пере Тошев” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
достъпна среда и маркировка) 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 

благоустрояване наул. "Цар Калоян"                                       392 458
обхват от ул. „Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

452/555 

9 400 

осигуряване на достъпна среда 251,372 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 59,455 
 

ул. Цар Иван Шишман                            371 437 

12 300 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 302,496 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 
56,641 

ул. Методий Кусевич                                  326 946 

9 150 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда 267,675 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 50,121 
 

ул. Димитър Петков                                     689 101 

21 050 

осигуряване 562,689 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 105,362 
 

ул. Бачо Киро                                                 1 527 661 

45 900 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, спирки, тротоари, осигуряване 1,255,988 
 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 225,773 
 

паркинг КООП          129 298 

3 550 

105,916 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване 19,832 
 

ул. "Цар Калоян"                                       392 458 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

38.1. проектиране 

38.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

38.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 39: Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

39.1.  проектиране на детска  и спортна площадки

39.2.  обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството

39.3.  обзавеждане на детска  и спортна площадки

30.4. 
 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство

Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка, 
Добрич. 

40.1. 
 проектиране на детска площадка
 

40.2.  изграждане на детска площадка и надзор в строителството

40.3.  обзавеждане на детска площадка

40.4. 
 

Благоустрояване и озеленяване на околното 
площадки 

Подпроект 41: Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

41.1. проектиране  

41.2. изграждане и надзор в строителството

41.3. обзавеждане  

41.4. 
 

Озеленяване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 42: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

42.1. проектиране  

42.2. изграждане и надзор в строителството

42.3. обзавеждане  

42.4. 
 

Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 43: Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
детска площадка за деца от 6 до 12 г.
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

43.1. проектиране на детска площадка

43.2. изграждане на детска площадка и надзор в строителството

43.3.  обзавеждане на детска площадка

43.4. Благоустрояване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 44: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка
Кв. 57 УПИ I и IXпо плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

44.1. проектиране на детска площадка

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди 
Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска  и спортна площадки 

обновяване на детска  и спортна площадки и надзор в строителството 

и спортна площадки 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство 

Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска площадка, Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство детска  и спортна 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
комбинирана детска площадка и поставяне на фитнес уреди 
Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

изграждане и надзор в строителството 

Озеленяване на вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане на нова комбинирана детска и спортна площадка 
Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

надзор в строителството 

Благоустрояване и Озеленяване на вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
детска площадка за деца от 6 до 12 г. 
Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

на вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова комбинирана детска площадка 
Кв. 57 УПИ I и IXпо плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

на детска площадка 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

453/555 

12 050 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 333,564 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 46,844 
 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
Обща стойност  
207,460 
 
 

 6000 
 

 32600 

 63260 

 
110000  
 

Подпроект 40: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
ЦГЧ, гр. 

Обща стойност 
123,710   

 3600 
 

 32600 

 63260 

29250 

Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 
Обща стойност на 
проекта 195,950 

5650 

45000 

65800 

79500 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща стойност на 
проекта 133,600 
 

6600 

45000 

65800 

16200 

Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 
Обща стойност на 
проекта 71530 

 2250 

32000 

 13280 

24,000 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и Обща стойност на 
88230 
 

 2250 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

44.2. изграждане на детска площадка и надзор в строителството

44.3.  обзавеждане на детска площадка

44.4. Благоустрояване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 45: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса, 
XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

45.1. проектиране  

45.2. изграждане и надзор в строителството

45.3. обзавеждане  

45.4. Благоустрояване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 46:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г., 

46.1. проектиране на детска площадка

46.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

46.3. обзавеждане на детска площадка

46.4. Благоустрояване на вътрешно квартално пространство

Подпроект 47: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси, 
плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

47.1.  проектиране на детска площадка

47.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

47.3.  обзавеждане на детска площадка

47.4. Благоустрояване и озеленяване

Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана 
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

48.1. проектиране на детска площадка

48.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

48.3.  обзавеждане на детска площадка

48.4. Благоустрояване и зелена площ

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка, 

49.1. проектиране 

49.2. Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6
и надзор в строителството 

49.3. обзавеждане  

49.4. Благоустрояване и зелена площ

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

50.1. проектиране на детска площадка

50.2. обновяване на детска площадка и надзор в строителството

50.3. обзавеждане на детска площадка

50.4. Благоустрояване и зелена площ

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка, 

51.1. проектиране 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

изграждане на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Благоустрояване на вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане нова комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса, Кв. 60 УПИ 

 

изграждане и надзор в строителството 

Благоустрояване на вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на 
детска площадка за деца от 6 до 12 г., Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

вътрешно квартално пространство 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
изграждане на нова фитнес площадка и поставяне на тенис маси, Кв. 105 УПИ XIII и XIV по 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Благоустрояване и озеленяване 

Подпроект 48: Реконструкция на комбинирана детска площадка 
Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Благоустрояване и зелена площ 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка, Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6
 

Благоустрояване и зелена площ 

Подпроект 50: Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. 
Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и надзор в строителството 

обзавеждане на детска площадка 

Благоустрояване и зелена площ 

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
изграждане нова фитнес площадка, Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

454/555 

32000 

 13280 

40700 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
Кв. 60 УПИ 

Обща стойност на 
проекта  168,620 

6750 

48770 

64600 

48500 

Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на Обща стойност на 
проекта 92450 

1900 

12800 

25850 

51900 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, 
Кв. 105 УПИ XIII и XIV по 

Обща стойност на 
проект 132,510 
 

4090 

44430 

41980 

82000 

Обща стойност на 
проекта 44,400 

 1900 

8300 

25800  

8400 

Подпроект 49: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

Обща стойност на 
проекта 1,246,240 
 

7000 

Изграждане, озеленяване,подход, ком. детскаплощадка и фитнеспоул. Ив. Вазов 4, 6 
106720 

82900 

430000 

Обща стойност на 
проекта 40,320 
 

 1900 

 8300 

25800  

4320 

Подпроект 51: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
Обща стойност на 
проекта 133,530 
 

5700 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

51.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

51.3. обзавеждане 

51.4. Благоустрояване и зелена площ

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г., 
Кв. 22, УПИ V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

52.1. проектиране на детска площадка

52.2. 
обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството

52.3. оборудване и обзавеждане

52.4.  Благоустрояване и озеленяване

Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell

  

Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на 
кръстовището с  бул. "Добричка епопея"

  

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при 
ул. "Цар Петър" 

  

Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ 
Петър" 

  

Подпроект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при 
ул. "Отец Паисий" 

  

Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на 
Паисий" в района на Пазара 

  

Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара

  

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на болницата

  

Подпроект 61: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез
март" при ул. "Панайот Хитов" 

  

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" при  бул. „3-ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги"

  

Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух

  

Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ 
в района на "Туристическа спалня"

  

Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс "Простор"

  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

Благоустрояване и зелена площ 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г., 
Кв. 22, УПИ V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

проектиране на детска площадка 

обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството

оборудване и обзавеждане 

Благоустрояване и озеленяване 

Подпроект 53: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" на кръстовището с бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell 

Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на 
"Добричка епопея" 

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при 

Подпроект 56: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар 

Подпроект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при 

Подпроект 58: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Отец 

Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка 
епопея" при ул. "Независимост" в района на ЖП гара 

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. 
"Добричка епопея" при ул. "Кирил и Методий" в района на болницата 

Подпроект 61: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "3

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги"

Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" в района на паметника на Хан Аспарух 

Подпроект 64: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" 
в района на "Туристическа спалня" 

Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" в района на зала "Добротица" и комплекс "Простор" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

455/555 

56130 

68520 

3180 

Подпроект 52: Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и 
реконструкция на детска площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г., 

Обща стойност на 
проекта 150,300 

10000 

обновяване на детска площадка и благоустрояване и надзор в строителството 
56700 
 

65800 

17800 

съществуващ подлез на бул. "Добричка Обща стойност на 
проекта 78300 

 

Подпроект 54: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на Обща стойност на 
проекта 93300 

 

Подпроект 55: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при Обща стойност на 
проекта 216700 

 

подлез на ул. "Цар Обща стойност на 
проекта 47200 

 

Подпроект 57: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при Обща стойност на 
проекта 84000 

 

съществуващ подлез на ул. "Отец Обща стойност на 
проекта 7760 

 

Подпроект 59: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка Обща стойност на 
проекта 217300 

 

Подпроект 60: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. Обща стойност на 
проекта 67500 

 

на бул. "3-ти Обща стойност на 
проекта 133500 

 

Подпроект 62: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25-
ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги" 

Обща стойност на 
проекта 128600 

 

Подпроект 63: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25- Обща стойност на 
проекта 24600 

 

ти септември" Обща стойност на 
проекта 69500 

 

Подпроект 65: Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25- Обща стойност на 
проекта 63200 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"
обхват от ул. „Бачо Киро” до ул. „Осъм”

66.1. проектиране 

66.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, 
маркировка) 

66.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

Подпроект 67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"
обхват от ул. „Тунджа” до включване в

67.1. проектиране 

67.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на 
среда и маркировка) 

67.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
обзавеждане) 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на д

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Реконструкция и благоустрояване на бул. Добричка епопея

обхват от ул. „Добруджа” до бул. „Трети март”

5.1.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.1.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия

обхват от ул. „Гоце Делчев” до ул. „Тунджа”

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков" 
обхват от ул. „Бачо Киро” до ул. „Осъм” 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа" 
обхват от ул. „Тунджа” до включване в бул. "Русия” 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

благоустрояване на бул. Добричка епопея 

обхват от ул. „Добруджа” до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1250 м. 
- Улично платно – 18750кв.м. 
- Тротоари –12500 кв.м. 
- Паркинги –няма 
- Спирки на МГТ –445  кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – 2500 кв.м. 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на бул. Русия 

обхват от ул. „Гоце Делчев” до ул. „Тунджа” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Обща стойност на 
проекта 251 483 

7 000 

осигуряване на достъпна среда и 
203,014 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
41,469 

Обща стойност на 
проекта 2,463,313 

 48,300 
 

достъпна 
 1,959,705 

прилежащо озеленяване и 
 455308 

трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

остъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.2.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.2.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман”

5.3.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.3.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов”

5.4.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.4.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий

обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488

5.5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.5.2. Технически 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –330 м. 
- Улично платно –4950 кв.м. 
- Тротоари – 2970 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ –215  кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – 1650 кв.м. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на бул. Добруджа 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Шишман” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 309м. 
- Улично платно –3245  кв.м. 
- Тротоари –1391 кв.м. 
- Паркинги –няма. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление – метални високи 
- Озеленяване – 927 кв.м. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на бул. 3-ти март 

бул. „Добричка епопея” до ул. „Панайот Хитов” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –459 м. 
- Улично платно –6426 кв.м. 
- Тротоари – 2754 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ – 830кв.м. 
- Улично осветление-метални високи 
- Озеленяване – 918 кв.м. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. Св. Св. Кирил и Методий 

обхват от бул. „Добричка епопея” до о.т. С488 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –1158 м. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

показатели за обекта: 

Подпроект 6:Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов

обхват от ул. „Георги Бенковски” до ул. „Трети март”

5.6.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.6.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Крум”

5.7.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.7.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов

обхват от ул. „Васил Левски” до бул. „Трети март”

5.8.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима 

5.8.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Улично платно – 9264кв.м. 
- Тротоари –6948 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ –320  кв.м. 
- Улично осветление- метални ниски 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 6:Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Хитов 

обхват от ул. „Георги Бенковски” до ул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 795м. 
- Улично платно –5565 кв.м. 
- Тротоари –4770 кв.м. 
- Паркинги – 400 кв.м. 
- Спирки на МГТ – 541 кв.м. 
- Улично осветление-метални ниски 
- Озеленяване – двустранно. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. Панайот Волов 

ричка епопея” до ул. „Хан Крум” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 212 м. 
- Улично платно –1272 кв.м. 
- Тротоари –1272 кв.м. 
- Паркинги –няма. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонни 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на ул. Любен Каравелов 

обхват от ул. „Васил Левски” до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –678 м. 
- Улично платно –4746 кв.м. 
- Тротоари – 4068кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ -няма. 
- Улично осветление- метални ниски бетонови
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

бетонови 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 9:Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Кирков

обхват от ул. „Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I”

5.9.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.9.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 10:Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки

обхват от ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март

5.10.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.10.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 11:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Независимост”

5.11.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима 

5.11.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 12:Реконструкция и благоустрояване 

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки”

5.12.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

благоустрояване на ул. Георги Кирков 

обхват от ул. „Черноризец Храбър” до ул. „Екзарх Йосиф I” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –439 м. 
- Улично платно –2634 кв.м. 
- Тротоари –2634 кв.м. 
- Паркинги – 425кв.м. 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 10:Реконструкция и благоустрояване на ул. Максим Горки 

обхват от ул. „Св. Св. Кирил и Методий” до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –265 м. 
- Улично платно –2253 кв.м. 
- Тротоари – 1458кв.м. 
- Паркинги –няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски и високи
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 11:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Аспарух 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Независимост” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 434 м. 
- Улично платно –1513 кв.м. 
- Тротоари –2821 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 12:Реконструкция и благоустрояване на ул. Захари Стоянов 

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Максим Горки” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

459/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

високи 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.12.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 13:Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”

5.13.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.13.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 14:Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян”

5.14.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.14.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 15:Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов”

5.15.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.15.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 811м. 
- Улично платно – 4866кв.м. 
- Тротоари –4866 кв.м. 
- Паркинги – 505кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски 
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение -няма 

Подпроект 13:Реконструкция и благоустрояване на ул. Независимост 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 500м. 
- Улично платно –4675 кв.м. 
- Тротоари – 3000кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски и високи
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 14:Реконструкция и благоустрояване на ул. Васил Петлешков 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Цар Калоян” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 471м. 
- Улично платно –2826 кв.м. 
- Тротоари – 2826 кв.м. 
- Паркинги –няма. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 15:Реконструкция и благоустрояване на ул. Иван Вазов 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Любен Каравелов” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –537 м. 
- Улично платно –3222 кв.м. 
- Тротоари –2954 кв.м. 
- Паркинги – 435 кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

460/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
пейки, кошчета за отпадъци, 

метални ниски и високи 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 16:Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков

обхват от ул. „Отец Паисий” до бул. „Русия”

5.16.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.16.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 17:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг

обхват от ул. „Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон”

5.17.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.17.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 18:Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски

обхват от ул. „Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки”

5.18.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.18.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 19:Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил

обхват от ул. „Хан Крум” до ул. „Д. Списаревски”

5.19.1.Основни 

функционални и 

Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Озеленяване – частично. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 16:Реконструкция и благоустрояване на ул. Княз Дондуков 

обхват от ул. „Отец Паисий” до бул. „Русия” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –398 м. 
- Улично платно –2786 кв.м. 
- Тротоари –1592 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – частично при джамията 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 17:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Омуртаг 

обхват от ул. „Васил Петлешков” до ул. „Цар Симеон” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –186 м. 
- Улично платно –1116 кв.м. 
- Тротоари – 744 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 18:Реконструкция и благоустрояване на ул. Стоян Михайловски 

„Любен Каравелов” до ул. „Максим Горки” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 376 м. 
- Улично платно –2068 кв.м. 
- Тротоари – 1692кв.м. 
- Паркинги –няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални ниски и бетонови
- Озеленяване – частично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 19:Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Самуил 

обхват от ул. „Хан Крум” до ул. „Д. Списаревски” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

461/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

метални ниски и бетонови 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

композиционни 

параметри за проекта 

5.19.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 20:Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I

обхват от край до край 

5.20.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.20.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 21:Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

5.21.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.21.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 22:Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков

обхват от ул. „Цар Самуил” до ул. „Независимост”

5.22.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.22.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –369 м. 
- Улично платно – 2030 кв.м. 
- Тротоари – 2214 кв.м. 
- Паркинги – 125кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

20:Реконструкция и благоустрояване на ул. Екзарх Йосиф I 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 305м. 
- Улично платно – 1525кв.м. 
- Тротоари – 1525кв.м. 
- Паркинги –210 кв.м. 
- Спирки на МГТ -няма. 
- Улично осветление- метални ниски и бетонови
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 21:Реконструкция и благоустрояване на ул. Неофит Бозвели 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 279м. 
- Улично платно – 1674 кв.м. 
- Тротоари –1395 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 22:Реконструкция и благоустрояване на ул. Йордан Йовков 

обхват от ул. „Цар Самуил” до ул. „Независимост” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –298 м. 
- Улично платно –1788 кв.м. 
- Тротоари – 1490кв.м. 
- Паркинги –няма 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

метални ниски и бетонови 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 23:Реконструкция и благоустрояване на ул. 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

5.23.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.23.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 24:Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Левски”

5.24.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.24.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 25:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман

обхват от ул. „Пере Тошев” до бул. „Русия”

5.25.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.25.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 26:Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша

обхват от ул. „Панайот Хитов” до бул. „Трети март”

5.26.1.Основни Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-метални ниски и високи
- Озеленяване -няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 23:Реконструкция и благоустрояване на ул. Хан Крум 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –257 м. 
- Улично платно – 1542кв.м. 
- Тротоари – 1028кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 24:Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Левски” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –241 м. 
- Улично платно –1446кв.м. 
- Тротоари – 723кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 25:Реконструкция и благоустрояване на ул. Ген. Цимерман 

обхват от ул. „Пере Тошев” до бул. „Русия” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 242м. 
- Улично платно – 1210 кв.м. 
- Тротоари –726 кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 26:Реконструкция и благоустрояване на ул. Витоша 

до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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метални ниски и високи 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Подпроект 24:Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Димитър Списаревски 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.26.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 27:Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано”

5.27.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.27.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 28:Реконструкция и благоустрояване на ул. Абрид

обхват от ул. „Даскал Д. Попов” до бул. „Трети март”

5.28.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.28.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 29:Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев

обхват на запад от ул. „Отец Паисий” до о.т. С105

5.29.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.29.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 278 м. 
- Улично платно –2502 кв.м. 
- Тротоари –1390 кв.м. 
- Паркинги – 270кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 27:Реконструкция и благоустрояване на ул. Даскал Димитър Попов 

обхват от ул. „Панайот Хитов” до ул. „Сан Стефано” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 215м. 
- Улично платно –1075 кв.м. 
- Тротоари – 645кв.м. 
- Паркинги – 580 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

благоустрояване на ул. Абрид 

обхват от ул. „Даскал Д. Попов” до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –218 м. 
- Улично платно –1090 кв.м. 
- Тротоари – 654кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма. 

Подпроект 29:Реконструкция и благоустрояване на ул. Даме Груев 

обхват на запад от ул. „Отец Паисий” до о.т. С105 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за о
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –206 м. 
- Улично платно –1236 кв.м. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 30:Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух”

5.30.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.30.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 31:Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев

обхват от ул. „Славянска” до бул. „Трети март”

5.31.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.31.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 32:Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов

обхват от ул. „България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

5.32.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.32.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 33:Реконструкция и благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Тротоари –1236 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ – няма. 
- Улично осветление- метални ниски и бетонови
- Озеленяване – налично. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 30:Реконструкция и благоустрояване на ул. Георги Бенковски 

обхват от бул. „Добричка епопея” до ул. „Хан Аспарух” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –197 м. 
- Улично платно –1182 кв.м. 
- Тротоари – 1970кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетон 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 31:Реконструкция и благоустрояване на ул. Кап. Андреев 

„Славянска” до бул. „Трети март” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 179м. 
- Улично платно – 895кв.м. 
- Тротоари –537 кв.м. 
- Паркинги – 165кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма. 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 32:Реконструкция и благоустрояване на ул. Райко Даскалов 

обхват от ул. „България” до ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –182 м. 
- Улично платно – 1001кв.м. 
- Тротоари –728 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление-метални ниски 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

благоустрояване на ул. Цар Иван Шишман 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

465/555 

метални ниски и бетонови 

за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков”

5.33.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.33.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 34:Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков”

5.34.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.34.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 35:Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър Петков

обхват от бул. „25-ти септември” до ул. „Отец Паисий”

5.35.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.35.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 36:Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо 

обхват от ул. „Отец Паисий” до ул. „Тунджа”

5.36.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Васил Петлешков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –174 м. 
- Улично платно –1044 кв.м. 
- Тротоари – 1044кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 34:Реконструкция и благоустрояване на ул. Методий Кусевич 

обхват от бул. „Добруджа” до ул. „Георги Кирков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 154м. 
- Улично платно 1078 кв.м. 
- Тротоари – 770кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление-бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 35:Реконструкция и благоустрояване на ул. Димитър Петков 

ти септември” до ул. „Отец Паисий” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 323 м. 
- Улично платно – 1938кв.м. 
- Тротоари – 1938 кв.м. 
- Паркинги –1995 кв.м. 
- Спирки на МГТ –460  кв.м. 
- Улично осветление- метални ниски 
- Озеленяване – налично 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 36:Реконструкция и благоустрояване на ул. Бачо Киро 

обхват от ул. „Отец Паисий” до ул. „Тунджа” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

466/555 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.36.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 37:Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония 

обхват от о.т. Р65 до ул. „Пере Тошев”

5.37.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.37.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 38:Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян"

обхват от ул. „Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков”

5.38.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.38.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова комбинирана детска 

площадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди

Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.39.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.39.1. Необходима документация:

5.39.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Дължина – 693м. 
- Улично платно –4851 кв.м. 
- Тротоари – 3812кв.м. 
- Паркинги – 945кв.м. 
- Спирки на МГТ –133 кв.м. 
- Улично осветление- метални и бетонови високи
- Озеленяване –няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 37:Реконструкция и благоустрояване на пл. Македония - паркинг КООП

обхват от о.т. Р65 до ул. „Пере Тошев” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за от
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –61 м. 
- Улично платно –366 кв.м. 
- Тротоари – 366кв.м. 
- Паркинги – 745кв.м. 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление-няма да се предвиди 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение –няма. 

Подпроект 38:Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Калоян" 

обхват от ул. „Цар Шишман” до ул. „Васил Петлешков” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –144 м. 
- Улично платно – 864кв.м. 
- Тротоари –1440 кв.м. 
- Паркинги – 300кв.м. 
- Спирки на МГТ -няма. 
- Улично осветление- бетонови 
- Озеленяване – няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова комбинирана детска 

щадка и поставяне на тенис маса и фитнес уреди 

Кв. 51 УПИ II по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.39.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и фитнес 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.39.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 10 385 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 1219 кв.м. 

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

467/555 

метални и бетонови високи 

паркинг КООП 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Подпроект 39:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова комбинирана детска 

Проект за обзавеждане на детска и фитнес площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 9 166 кв.м. 

Подпроект 40:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

комбинирана детска площадка

Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.40.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.40.1. Необходима документация:

5.40.2. Технически показатели за обекта:

 

Подпроект 41:Озеленяване на вътрешноквар

площадка и поставяне на фитнес уреди

Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.41.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.41.1. Необходима документация:

5.41.2. 

Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и 

Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.42.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.42.1. Необходима документация:

5.42.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 43:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 

деца от 6 до 12 г. 

Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.43.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.43.1. Необходима документация:

5.43.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

комбинирана детска площадка 

Кв. 50 УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.40.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.40.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 438 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 41:Озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова комбинирана детска 

площадка и поставяне на фитнес уреди 

Кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.41.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и фитнес площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.41.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 11 714 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 091 кв.м. 

Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка 

Кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.42.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.42.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 2 139 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 788 кв.м. 

Подпроект 43:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 

 

Кв. 57 УПИ VII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.43.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.43.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 990 кв.м. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

468/555 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 

озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 2 438 кв.м. 

тално пространство, изграждане на нова комбинирана детска 

Проект за обзавеждане на детска и фитнес площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 6 623 кв.м. 

Подпроект 42:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на детска и спортна площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

шноквартално пространство – 1 351 кв.м. 

Подпроект 43:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова детска площадка за 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

илка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 44:Благоустрояване и озеленяване на 

комбинирана детска площадка

Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.44.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.44.1. Необходима документация:

5.44.2. Технически показатели за об

Подпроект 45:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 

комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса

Кв. 60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.45.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.45.1. Необходима документация:

5.45.2. Технически показатели за обекта:

 

Подпроект 46:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 

деца от 6 до 12 г. 

Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.46.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.46.1. Необходима

5.46.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 47:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 

фитнес площадка и поставяне на тенис маси

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.47.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.47.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 2 990 кв.м. 

Подпроект 44:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

комбинирана детска площадка 

Кв. 57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.44.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.44.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 6 511 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 3 116 кв.м. 

Подпроект 45:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 

комбинирана детска площадка и поставяне на тенис маса 

60 УПИ XVI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.45.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.45.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 4 046 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 46:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 

 

Кв. 39 УПИ XI по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.46.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
тела 

5.46.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 7 758 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 3 433 кв.м. 

Подпроект 47:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 

нес площадка и поставяне на тенис маси 

Кв. 105 УПИ XIII и XIV по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.47.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на фитнес площадка с 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

469/555 

Площ на вътрешноквартално пространство – 2 000 кв.м. 

вътрешноквартално пространство и изграждане нова 

обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 3 395 кв.м. 

Подпроект 45:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане нова 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
категоризация 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 4 046 кв.м. 

Подпроект 46:Благоустрояване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска площадка за 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 4 325 кв.м. 

Подпроект 47:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство, изграждане на нова 

Проект за обзавеждане на фитнес площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.47.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 48:Реконструкция на комбинирана детска площадка

Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.48.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.48.1. Необходима

5.48.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 49:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

площадка 

Кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.49.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.49.1. Необходима документация:

5.49.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 50:Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г.

Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.50.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.50.1. Необходима документация:

5.50.2. Технически показатели за 

Подпроект 51:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

площадка 

Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.51.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.51.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

тела 
5.47.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 9 643 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 2 686 кв.м. 

Подпроект 48:Реконструкция на комбинирана детска площадка 

Кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.48.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
тела 

5.48.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 703 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 49:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

VI и V по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.49.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на фитнес площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.49.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 12 999 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 5 317 кв.м. 

Подпроект 50:Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. 

Кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.50.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

5.50.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 700 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 340 кв.м. 

Подпроект 51:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

Кв. 22 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.51.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на фитнес площадка с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 
тела 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

470/555 

Площ на вътрешноквартално пространство – 6 957 кв.м. 

Проект за обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 703 кв.м. 

Подпроект 49:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

Проект за обзавеждане на фитнес площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 7 682 кв.м. 

обзавеждане на детска площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство – 360 кв.м. 

Подпроект 51:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и изграждане нова фитнес 

Проект за обзавеждане на фитнес площадка с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 

о озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.51.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 52:Благоустрояване и озеленяване 

площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г.

Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

5.52.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.52.1. Необходима докум

5.52.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 53:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" на кръстовището с 

бул. "Добруджа" в района на бензиностанция Shell

5.53.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.53.1. Необходима документация:

5.53.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 54:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на кръстовището с  бул. 

"Добричка епопея"

5.54.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.54.1. Необходима документация:

5.54.2. 

Подпроект 55:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Цар Петър"

5.55.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.55.1. Необходима документация:

5.55.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 56:Частична рехабилитация 

5.56.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.56.1. Необходима документация:

5.56.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 57:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Отец Паисий"

5.57.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.57.1. Необходима документация:

5.57.2. Технически показател

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

5.51.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 265 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 

Подпроект 52:Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 

площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 г. 

Кв. 22, УПИ III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич. 

5.52.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  
- Проект за обзавеждане на детски площадки с необходимите 

съоръжения според възрастовата категоризация
- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни
тела 

5.52.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 3 280 кв.м. 
- Площ на вътрешноквартално пространство 
- ЗП – 1 797 кв.м. 

Подпроект 53:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" на кръстовището с 

"Добруджа" в района на бензиностанция Shell 

5.53.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.53.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 356 кв.м. 

Подпроект 54:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на кръстовището с  бул. 

"Добричка епопея" 

5.54.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.54.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 424 кв.м. 

Подпроект 55:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Цар Петър"

5.55.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.55.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 985 кв.м. 

Подпроект 56:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър"

5.56.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.56.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 315 кв.м. 

Подпроект 57:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Отец Паисий"

5.57.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.57.2. Технически показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

471/555 

Площ на вътрешноквартално пространство – 265 кв.м. 

на вътрешноквартално пространство и реконструкция на детска 

Проект за обзавеждане на детски площадки с необходимите 
съоръжения според възрастовата категоризация 
Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, осветителни 

Площ на вътрешноквартално пространство –1 483 кв.м. 

Подпроект 53:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" на кръстовището с 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 54:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" на кръстовището с  бул. 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 55:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Цар Петър" 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

(освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Цар Петър" 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 57:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добруджа" при ул. "Отец Паисий" 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 58:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Отец Паисий" в района на 

Пазара 

5.58.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.58.1. Необходима документация:

5.58.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 59:Цялостна рехабилитация на съ

"Независимост" в района на ЖП гара

5.59.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.59.1. Необходима документация:

5.59.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 60:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" при 

ул. "Кирил и Методий" в района на болницата

5.60.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.60.1. Необходима документация:

5.60.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 61:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "3

"Панайот Хитов" 

5.61.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.61.1. Необходима документация:

5.61.2. Техниче

Подпроект 62:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

бул. „3-ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги"

5.62.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.62.1. Необходима документация:

5.62.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 63:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

района на паметника на Хан Аспарух

5.63.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.63.1. Необходима 

5.63.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 64:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25

"Туристическа спалня"

5.64.Основни 5.64.1. Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Площ  на подлез – 422 кв.м. 

Подпроект 58:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Отец Паисий" в района на 

5.58.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.58.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 776 кв.м. 

Подпроект 59:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" при ул. 

"Независимост" в района на ЖП гара 

5.59.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.59.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 988 кв.м. 

Подпроект 60:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" при 

Методий" в района на болницата 

5.60.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.60.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 375 кв.м. 

Подпроект 61:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "3

5.61.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.61.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 477 кв.м. 

Подпроект 62:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

ти март” в района на главния вход на парк "Св. Георги" 

5.62.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.62.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 1 072 кв.м. 

Подпроект 63:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

района на паметника на Хан Аспарух 

5.63.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.63.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 352 кв.м. 

рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" в района на 

"Туристическа спалня" 

5.64.1. Необходима документация: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

472/555 

Подпроект 58:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на ул. "Отец Паисий" в района на 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

ществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" при ул. 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 60:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "Добричка епопея" при 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 61:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "3-ти март" при ул. 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 62:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" при  

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 63:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" в 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

ти септември" в района на 
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функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 
5.64.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 65:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

района на зала "Добротица" и комплекс "Простор"

5.65.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.65.1. Необходима документация:

5.65.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков"

обхват от ул. „Бачо Киро” до ул. „Осъм”

5.66.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.66.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"

обхват от ул. „Тунджа” до включване в бул. "Русия”

5.67.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.67.2. Технически 

показатели за обекта: 
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- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.64.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 316 кв.м. 

Подпроект 65:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25

айона на зала "Добротица" и комплекс "Простор" 

5.65.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.65.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 316 кв.м. 

Подпроект 66: Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков" 

обхват от ул. „Бачо Киро” до ул. „Осъм” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 139м. 
- Улично платно –765 кв.м. 
- Тротоари – 626кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление- няма 
- Озеленяване –няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 67: Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа" 

обхват от ул. „Тунджа” до включване в бул. "Русия” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за от
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 333м. 
- Улично платно –2331 кв.м. 
- Тротоари – 1499кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ –няма 
- Улично осветление- няма 
- Озеленяване –няма 
- Обезщетение – няма 
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Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Подпроект 65:Частична рехабилитация (освежаване) на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" в 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
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19.3.5. КОМПЛЕКСЕН

„СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД ПАМЕТНИКА НА "ХАН 

АСПАРУХ" 

Самостоятелен обект в зона с концентрация на публични функции с висока обществена 

значимост 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

Добрич беше продиктуван отмного високата значимостта на парка „Св. Георги”, като територия, 

представляваща зеленото сърце на гр. Добрич. Това е основната градска градина, която навлиза като 

клин до самия център на града. Тук се намират най

стадион, спортен комплекс „Простор”, спортен комплекс „Русалка”, залата на УСШ.

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект

Към момента, пълноценно рехабилитирана е първата, историческа част на парка, а в процес на 

реализация е втори значим проект за подобряване на средата и разполагане на атракциони във 

втората му част. Тази инвестиционна инициатива се реализира по проект на консорциум „Архитекти за 

Добрич”, спечелили конкурса, проведен в края на 2012 г. Бъдещата реконструкция на третата част от 

парка, както и на парка около паметника на хан Аспарух са обект на същия инвестиц

тази паркова територия предстоят мерки за подобряване състоянието на парковата растителност, 

благоустроеността на пространствата и разполагане на атракциони.

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект

- препоръки, резултат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

средата в градския парк;

- местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие;

- силен очакван положителен ефект върху цялото население на град Добрич в следствие 

реализирането на планир

- необходимост от подобряване състоянието на неорганизираните и неподдържани озеленени 

площи в третата част на парк “Св. Георги”;

- наличие на актуален технически инвестиционен проект, който позволява непосредствената 

реализация на планирани

- предложените обекти са публична общинска собственост и са с много висока обществена и 

социална значимост. 

1.4. Цели пред проекта: 

- развитие на парковата среда и предоставяне на необходимите условия за гарантиране на 

ежедневен и ежеседмичен о

- създаване на условия за игра и спорт на децата и младежите;

- повишаване атрактивността на средата;

- засилване на социалната активност на територията на парка;

- подобряване на микроклиматичната обстановка в парк
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КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O05. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ ГРАДСКИЯ ПАРК 

„СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД ПАМЕТНИКА НА "ХАН 

Самостоятелен обект в зона с концентрация на публични функции с висока обществена 

ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

Добрич беше продиктуван отмного високата значимостта на парка „Св. Георги”, като територия, 

ното сърце на гр. Добрич. Това е основната градска градина, която навлиза като 

клин до самия център на града. Тук се намират най-важните спортни съоръжения в града 

стадион, спортен комплекс „Простор”, спортен комплекс „Русалка”, залата на УСШ.

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект 

Към момента, пълноценно рехабилитирана е първата, историческа част на парка, а в процес на 

реализация е втори значим проект за подобряване на средата и разполагане на атракциони във 

инвестиционна инициатива се реализира по проект на консорциум „Архитекти за 

Добрич”, спечелили конкурса, проведен в края на 2012 г. Бъдещата реконструкция на третата част от 

парка, както и на парка около паметника на хан Аспарух са обект на същия инвестиц

тази паркова територия предстоят мерки за подобряване състоянието на парковата растителност, 

благоустроеността на пространствата и разполагане на атракциони. 

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

тат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

средата в градския парк; 

местоположение, попадащо в избраните зони за въздействие; 

силен очакван положителен ефект върху цялото население на град Добрич в следствие 

реализирането на планираните интервенции; 

необходимост от подобряване състоянието на неорганизираните и неподдържани озеленени 

площи в третата част на парк “Св. Георги”; 

наличие на актуален технически инвестиционен проект, който позволява непосредствената 

реализация на планираните интервенции; 

предложените обекти са публична общинска собственост и са с много висока обществена и 

развитие на парковата среда и предоставяне на необходимите условия за гарантиране на 

ежедневен и ежеседмичен отдих на голяма част от гражданите на гр. Добрич;

създаване на условия за игра и спорт на децата и младежите; 

повишаване атрактивността на средата; 

засилване на социалната активност на територията на парка; 

подобряване на микроклиматичната обстановка в парка; 
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ПРОЕКТ O05. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ ГРАДСКИЯ ПАРК 

„СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД ПАМЕТНИКА НА "ХАН 

Самостоятелен обект в зона с концентрация на публични функции с висока обществена 

Изборът на настоящия проект за включване в програмата за реализация на Интегрирания план на гр. 

Добрич беше продиктуван отмного високата значимостта на парка „Св. Георги”, като територия, 

ното сърце на гр. Добрич. Това е основната градска градина, която навлиза като 

важните спортни съоръжения в града – градският 

стадион, спортен комплекс „Простор”, спортен комплекс „Русалка”, залата на УСШ. 

Към момента, пълноценно рехабилитирана е първата, историческа част на парка, а в процес на 

реализация е втори значим проект за подобряване на средата и разполагане на атракциони във 

инвестиционна инициатива се реализира по проект на консорциум „Архитекти за 

Добрич”, спечелили конкурса, проведен в края на 2012 г. Бъдещата реконструкция на третата част от 

парка, както и на парка около паметника на хан Аспарух са обект на същия инвестиционен проект. В 

тази паркова територия предстоят мерки за подобряване състоянието на парковата растителност, 

тат от обществени обсъждания и форуми във връзка със състоянието на 

силен очакван положителен ефект върху цялото население на град Добрич в следствие 

необходимост от подобряване състоянието на неорганизираните и неподдържани озеленени 

наличие на актуален технически инвестиционен проект, който позволява непосредствената 

предложените обекти са публична общинска собственост и са с много висока обществена и 

развитие на парковата среда и предоставяне на необходимите условия за гарантиране на 

тдих на голяма част от гражданите на гр. Добрич; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

- осигуряване на по-добри общи условия на обитаване за жителите на града;

1.5. Очаквани резултати от проекта

Основните резултати които се очаква да бъдат налице в следствие реализацията на настоящия проект 

са: 

- подобрено състояние на парковата 

- разширяване на благоустроената паркова територия;

- разположени атракциони в парковата среда;

- осигурена инфраструктура за достъп до парка;

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 

проекта 

Комплексен проект O05. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ 

ПАРК „СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД 

ПАМЕТНИКА НА "ХАН АСПАРУХ"

2. Компоненти на 

проекта (подпроекти) 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Реконструкция на третата част 

ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

3. Кратко описание на 

проекта – цел, 

необходимост от 

проекта и др. 

 

Комплексен проект с код О05 предвижда дейности, като обновяване, обзавеждане и 

благоустрояване на парк „Св. Георги”, изграждане на атракциони и подобряване 

състоянието на парковата растителност. Посочените по 

допустими за финан

приоритет 1.2 „Градска среда” на ОПРР 2014

трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на средата. 

4. Организация, носител 

на проекта 

(бенефициент) 

Община град Добрич

5. Проблеми, които се 

решават с проекта 

 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 

градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 

преоборудване, физическо у

инфраструктура за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 

регенерация”. 

6. Принадлежност на 

проекта към Зона за 

въздействие  

зона с концентрация на публични функции с висока обществена значимост

7. Насоченост на проекта 

към:  

Стратегическа цел №... на ИПГВР

СЦ2/СЦ3

8. Проектна готовност  

(техническа 

документация) на 

проекта 

Предпроектни

проучвания

Настоящите проучвания

9. Дейности за 

изпълнение в рамките 

на проекта 

 

Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 

бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

Дейност 1.1:

Дейност 1.2:изпълнение на проекта и надзор в строителството

Дейност 1.3:парково обзавеждане

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

добри общи условия на обитаване за жителите на града;

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Основните резултати които се очаква да бъдат налице в следствие реализацията на настоящия проект 

подобрено състояние на парковата растителност; 

разширяване на благоустроената паркова територия; 

разположени атракциони в парковата среда; 

осигурена инфраструктура за достъп до парка; 

Комплексен проект O05. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ 

ПАРК „СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД 

ПАМЕТНИКА НА "ХАН АСПАРУХ" 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената 

ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

Комплексен проект с код О05 предвижда дейности, като обновяване, обзавеждане и 

благоустрояване на парк „Св. Георги”, изграждане на атракциони и подобряване 

състоянието на парковата растителност. Посочените по 

допустими за финансиране по ОП и по-конкретно по линия на Инвестиционен 

приоритет 1.2 „Градска среда” на ОПРР 2014-2020 г. Целта на комплексния проект е 

трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на средата. 

Община град Добрич 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 

градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 

преоборудване, физическо усъвършенстване и модернизация на зелената 

инфраструктура за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 

регенерация”.  

зона с концентрация на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел №... на ИПГВР Приоритетна 

тематична област№...

СЦ2/СЦ3 ПО2 

Предпроектни 

проучвания 

Идеен проект 

Настоящите проучвания да 

Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 

бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

Дейност 1.1: актуализация на проект 

Дейност 1.2:изпълнение на проекта и надзор в строителството

Дейност 1.3:парково обзавеждане 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

475/555 

добри общи условия на обитаване за жителите на града; 

Основните резултати които се очаква да бъдат налице в следствие реализацията на настоящия проект 

Комплексен проект O05. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТРЕТАТА ЧАСТ ОТ ГРАДСКИЯ 

ПАРК „СВ. ГЕОРГИ” И ЗЕЛЕНАТА ИВИЦА ПО БУЛ. „25ТИ СЕПТЕМВРИ” ЗАД 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

от Градския парк „Св. Георги” и зелената 

ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух" 

Комплексен проект с код О05 предвижда дейности, като обновяване, обзавеждане и 

благоустрояване на парк „Св. Георги”, изграждане на атракциони и подобряване 

състоянието на парковата растителност. Посочените по – горе редица от дейности са 

конкретно по линия на Инвестиционен 

2020 г. Целта на комплексния проект е 

трайно подобрение на физическото, естетическо  и екологично състояние на средата.  

Комплексният проект се явява като средство за повишаване привлекателността на 

градската среда, модернизиране на зоните за обитаване и отдих чрез изграждане, 

съвършенстване и модернизация на зелената 

инфраструктура за постигане на „Зелена, екологична или природосъобразна 

зона с концентрация на публични функции с висока обществена значимост 

тематична област№... 

Мярка №..... 

М2.1/М2.2 

Работен  

проект 

Да – за по-голямата 

част от проекта 

Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 

бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух". 

Дейност 1.2:изпълнение на проекта и надзор в строителството 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

10. Устройствена 

планова обезпеченост 

на територията, в която 

ще се реализира  

проекта 

Липса на ПУП

не 

11. Предпоставки и 

рискове за реализация 

на проекта 

 

Предпоставки за реализация на проекта:

12.Възможности за 

интегриране на проекта 

с други проекти, 

включени в ИПГВР  

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта.

 

13. Социална подкрепа/ 

инициативи на проекта 

 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 

обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, кой

трябва да отговори с реализацията на идеите си.

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

изготвяне на ИПГВР.

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 

изготвянето на ИПГВР на градове о

професионален опит.

14. Очаквани резултати 

от реализацията на 

проекта 

 

15. Стойност на проекта 

– общ размер (хил. лв.) 

По предварителен вариант на бюджета 

 
Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О05 

No 

Подпроект 1: Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената 
ивица по бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

2.1. актуализация на проект

2.2. изпълнение на проекта и надзор в строителството

2.3. парково обзавеждане

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 

• Подкрепен от заинтересованите страни; 

• Отговаря на допустимите дейности по ОП. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта.

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 

обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, кой

трябва да отговори с реализацията на идеите си. 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

изготвяне на ИПГВР. 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 

изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

професионален опит. 

• подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 

естетическа и екологическа ефективност; 

• валоризация на средата; 

• социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

• възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги;

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната 

инфраструктура. 

предварителен вариант на бюджета – 14,054 хил. лв.

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О05  
зона с висока обществена активност

Дейност 

Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената 
бул. „25ти септември” зад паметника на "Хан Аспарух" 

актуализация на проект 

изпълнение на проекта и надзор в строителството 

парково обзавеждане 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

476/555 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 

устройствени планове 

ОУП 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 

Интегрираният подход е приложен при обосноваването и параметрирането проекта. 

анкетни проучвания, фокус групи, 

обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 

т Източна Европа, както и на собствения си богат 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи социална, 

гражданите пряко използват подобрената среда; 

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услуги; 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната 

14,054 хил. лв. 

зона с висока обществена активност 
Стойност 

Реконструкция на третата част от Градския парк „Св. Георги” и зелената Обща сума за 
подпроекта14,054,055 

15360 

7657470 

6381225 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12

безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г.

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 

септември” зад паметника на "Хан Аспарух"

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

* Разработеното задание за проектиране следва да се разглежда като такова само и 

единствено за части от проекта, които не са включени във вече одобрения инвестиционен 

технически проект за реконструкция на парк „Св. Георги” и реконструкция на парка около 

паметника на хан Аспарух. 

19.3.6. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O06. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАЛА „ДОБРОТИЦА“

Проект предвиден за финансиране чрез публично

функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Добрич е град с установени дългогодишни спортни традиции и множество международни спортни 
успехи. Наличието на добра и регулярно функционираща спортна база, от една страна,  е от 
определящо значение за запазването на тази тенденция в социално
града. 

Модернизацията на елементи от спортната инфраструктура на гр. Добрич, от друга, е потенциален 
инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и подобряване на нейните 
физически, естетически и екологични параметри. 

Постигане на напредък и по двете направления е особено актуална цел с оглед на комплексния 
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 
развитие и възстановяване в България като цяло.

1.2. Характеристика и описание на проекта

Комплексен проект с код О06 е съставен от три компонента, обединени на функционален принцип. В 
тях се предвижда реконструкция на наличната спортна инфраструктура в града, като първите два 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1:Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 

ври” зад паметника на "Хан Аспарух" 

5.1.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за реконструкция на третата част от градския 
парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември”

- Проект за благоустрояване на парковата среда, подходяща настилка за 
алейната мрежа, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
осветителни тела, системи за напояване. 

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 765 747 кв.м. 

задание за проектиране следва да се разглежда като такова само и 

единствено за части от проекта, които не са включени във вече одобрения инвестиционен 

технически проект за реконструкция на парк „Св. Георги” и реконструкция на парка около 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O06. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАЛА „ДОБРОТИЦА“

Проект предвиден за финансиране чрез публично-частно партньорство в зона на публични 

функции с висока обществена значимост 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Добрич е град с установени дългогодишни спортни традиции и множество международни спортни 
успехи. Наличието на добра и регулярно функционираща спортна база, от една страна,  е от 
определящо значение за запазването на тази тенденция в социално-икономическот

Модернизацията на елементи от спортната инфраструктура на гр. Добрич, от друга, е потенциален 
инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и подобряване на нейните 
физически, естетически и екологични параметри.  

тигане на напредък и по двете направления е особено актуална цел с оглед на комплексния 
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 
развитие и възстановяване в България като цяло. 

описание на проекта 

Комплексен проект с код О06 е съставен от три компонента, обединени на функционален принцип. В 
тях се предвижда реконструкция на наличната спортна инфраструктура в града, като първите два 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Подпроект 1:Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти 

Инвестиционен проект за реконструкция на третата част от градския 
парк „Св. Георги” и зелената ивица по бул. „25ти септември” 
Проект за благоустрояване на парковата среда, подходяща настилка за 
алейната мрежа, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

 

задание за проектиране следва да се разглежда като такова само и 

единствено за части от проекта, които не са включени във вече одобрения инвестиционен 

технически проект за реконструкция на парк „Св. Георги” и реконструкция на парка около 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O06. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЗАЛА „ДОБРОТИЦА“ 

частно партньорство в зона на публични 

Добрич е град с установени дългогодишни спортни традиции и множество международни спортни 
успехи. Наличието на добра и регулярно функционираща спортна база, от една страна,  е от 

икономическото развитие на 

Модернизацията на елементи от спортната инфраструктура на гр. Добрич, от друга, е потенциален 
инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и подобряване на нейните 

тигане на напредък и по двете направления е особено актуална цел с оглед на комплексния 
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 

Комплексен проект с код О06 е съставен от три компонента, обединени на функционален принцип. В 
тях се предвижда реконструкция на наличната спортна инфраструктура в града, като първите два 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

компонента се отнасят до базата на спортен компл
игри и лекоатлетическата зала. За тях са предвидени конструктивни намеси, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност  и благоустрояване на околното пространство.

В третия компонент се предвиждат благоуст
„Простор“, в т.ч. рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и 
алеи, реконструкция на спортни игрища и площадки както и организиране на буферен паркинг за 
нуждите на парка и спортната зона.

За обектите и по трите компонента се предвижда инвестиционно проектиране.

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Предложените обекти са общинска публична собственост и са обществено и социално значими. 
Тяхното предназначение отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 
планове за територията на съответната зона за въздействие. 

Значимостта и необходимостта от проекта допълнително се обуславя от факта,че :

• съществуващата налична база на СК „Добротица“ 
изисквания, което ограничава възможностите за пълноценно  провеждане на учебно
тренировъчна дейност ;

• незадоволителните показатели на сградата определят по

• в спортната зала се провеж
на БФ Волейбол, БФ Баскетбол, местните  ученически игри по  волейбол и баскетбол;

• всички Държавни първенства на БФЛА от 2010 г. до  днес, се провеждат в покритата кръгова 
лекоатлетическа писта 

• в близост се намира спортна зона „Простор“, което дава възможност част от спортните и 
рекреационните дейности да се пренесат към него;

• за територията на Спортна зона „Простор“  не е приложен планът за реконструкция, изготвен 
през 1994 г., а  спортните терени там са изоставени и слабо поддържани;

1.4. Цели пред проекта 

Основните цели, които реализацията на проекта си поставя са:

• трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата в града;

• подобряване на условията за провеждане на спортна учебно
учениците и студентите;

• подпомагане на местните, кварталните и училищните спортни клубове в града;

• включването на хората в неравностойно положение в различни форми на спортни занимания с 
цел интеграцията им в активния обществен живот както и създаването на условия за тяхното 
пълноценно приемане.

С оглед препоръчителното публучно
проекта е засилването на връзките с различните аудитории
допринесло за увеличаване на спонсорите и дарителите при финансиране както на проекта, така и на 
спортните дейности. 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Реализацията на проекта има насоченост към 
градска среда и социална инфраструктура“
носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич.

Оптимизацията на наличния сграден фонд, например, ще 
което ще окаже директно влияние върху работата и организацията на СК „Добротица“. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

компонента се отнасят до базата на спортен комплекс „Добротица“ и по-специално 
игри и лекоатлетическата зала. За тях са предвидени конструктивни намеси, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност  и благоустрояване на околното пространство. 

В третия компонент се предвиждат благоустройствени мероприятия за терените на спортен комплекс 
„Простор“, в т.ч. рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и 
алеи, реконструкция на спортни игрища и площадки както и организиране на буферен паркинг за 

рка и спортната зона. 

За обектите и по трите компонента се предвижда инвестиционно проектиране.

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Предложените обекти са общинска публична собственост и са обществено и социално значими. 
ачение отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 

планове за територията на съответната зона за въздействие.  

Значимостта и необходимостта от проекта допълнително се обуславя от факта,че :

съществуващата налична база на СК „Добротица“ не отговаря на съвременните нормативни 
изисквания, което ограничава възможностите за пълноценно  провеждане на учебно
тренировъчна дейност ; 

незадоволителните показатели на сградата определят по-високите разходи за поддръжката й;

в спортната зала се провеждат всички срещи от Държавните първенства залегнали в календара 
на БФ Волейбол, БФ Баскетбол, местните  ученически игри по  волейбол и баскетбол;

всички Държавни първенства на БФЛА от 2010 г. до  днес, се провеждат в покритата кръгова 
 в СК „Добротица”; 

в близост се намира спортна зона „Простор“, което дава възможност част от спортните и 
рекреационните дейности да се пренесат към него; 

за територията на Спортна зона „Простор“  не е приложен планът за реконструкция, изготвен 
, а  спортните терени там са изоставени и слабо поддържани;

Основните цели, които реализацията на проекта си поставя са: 

трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата в града;

условията за провеждане на спортна учебно-тренировъчна дейност на 
учениците и студентите; 

подпомагане на местните, кварталните и училищните спортни клубове в града;

включването на хората в неравностойно положение в различни форми на спортни занимания с 
интеграцията им в активния обществен живот както и създаването на условия за тяхното 

пълноценно приемане. 

С оглед препоръчителното публучно-частно партньорство за реализацията, допълнителни цел пред 
проекта е засилването на връзките с различните аудитории на Добричката общественост. Това би 
допринесло за увеличаване на спонсорите и дарителите при финансиране както на проекта, така и на 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

Реализацията на проекта има насоченост към Приоритетна област 2: „Благоустроена и привлекателна 
градска среда и социална инфраструктура“, дефинирана в настоящия ИПГВР. Изпълнението му ще 
носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич.

Оптимизацията на наличния сграден фонд, например, ще намали разходите по неговата издръжка, 
което ще окаже директно влияние върху работата и организацията на СК „Добротица“. 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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специално – залата за спортни 
игри и лекоатлетическата зала. За тях са предвидени конструктивни намеси, внедряване на мерки за 

ройствени мероприятия за терените на спортен комплекс 
„Простор“, в т.ч. рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, изграждане на велосипедни пътеки и 
алеи, реконструкция на спортни игрища и площадки както и организиране на буферен паркинг за 

За обектите и по трите компонента се предвижда инвестиционно проектиране. 

Предложените обекти са общинска публична собственост и са обществено и социално значими. 
ачение отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 

Значимостта и необходимостта от проекта допълнително се обуславя от факта,че : 

не отговаря на съвременните нормативни 
изисквания, което ограничава възможностите за пълноценно  провеждане на учебно-

високите разходи за поддръжката й; 

дат всички срещи от Държавните първенства залегнали в календара 
на БФ Волейбол, БФ Баскетбол, местните  ученически игри по  волейбол и баскетбол; 

всички Държавни първенства на БФЛА от 2010 г. до  днес, се провеждат в покритата кръгова 

в близост се намира спортна зона „Простор“, което дава възможност част от спортните и 

за територията на Спортна зона „Простор“  не е приложен планът за реконструкция, изготвен 
, а  спортните терени там са изоставени и слабо поддържани; 

трайно подобрение на физическото, естетическо и екологично състояние на средата в града; 

тренировъчна дейност на 

подпомагане на местните, кварталните и училищните спортни клубове в града; 

включването на хората в неравностойно положение в различни форми на спортни занимания с 
интеграцията им в активния обществен живот както и създаването на условия за тяхното 

частно партньорство за реализацията, допълнителни цел пред 
на Добричката общественост. Това би 

допринесло за увеличаване на спонсорите и дарителите при финансиране както на проекта, така и на 

Благоустроена и привлекателна 
, дефинирана в настоящия ИПГВР. Изпълнението му ще 

носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич. 

намали разходите по неговата издръжка, 
което ще окаже директно влияние върху работата и организацията на СК „Добротица“. В тази връзка 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

непряка полза ще бъде  повишаването на спортната ангажираност и активност на гражданите
ще утвърди имиджа на Добрич като град с дългогодишни спортни традиции.
Обединяването в единно тематично, архитектурно
обектите към СК „Добротица“ и допълнителните обекти в спортна зона „Простор“ пък ще позволи 
допълване на  функциите на с
„Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих“.

 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 

Проект О06. Реконструкция на зала „Добротица“

2. Компоненти на проекта  
 

Компонент 1:  
Компонент 2:
Компонент 3:

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 
 

С настоящия проект общо се предвижда рехабилитация на спортната 
инфраструктура на гр. Добрич. Конкре
проектиране, преустройство, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
благоустрояване на открити градски пространства.
Реализацията на проекта е част от приоритетна област 2 
привлекателна градска среда и социална инфраструктура“

4. Източник на 
финансиране 

Публично

5. Организация, носител 
на проекта (бенефициент) 

Община гр. Добрич
 

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Повишаване качествени показатели на спортната инфраструктура, подобряване на 
условията за спорт и формиране на социален комфорт в градската среда.

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел на ИПГВР

СЦ3 

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Компонент 1: не
Компонент 1: не
Компонент 3: не

10. Текущо състояние на 
обектите  

По Компонент 1:
или изцяло на детски градини, училища и на извънучилищни звена за провеждане 
на задължителни учебни занятия, както и на юридически лица с нестоп
за учебно
незадоволително състоянието й по отношение съвременните нормативни 
изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност.
По Компонент 2:
лекоатлетическа писта е единственото подобно функциониращо съоръжение в 
страната. Незадоволително е и нейното състояние по отношение съвременните 
нормативни изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност.
По Компонент 3:
дейности. Зоната не функционира активно към сегашния момент.
не е приложен планът за реконструкция, изготвен през 1994 г., а  спортните терени 
са изоставени и слабо поддържани.

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 

Компонент 1:Реконструкция на зала за спортни игри
Дейност 1.1: Подмяна на ОВИ и електроинсталации
Дейност 1.2: Подмяна на осветителни тела
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повишаването на спортната ангажираност и активност на гражданите
Добрич като град с дългогодишни спортни традиции.

Обединяването в единно тематично, архитектурно-пространствено и ландшафтно решение на 
обектите към СК „Добротица“ и допълнителните обекти в спортна зона „Простор“ пък ще позволи 
допълване на  функциите на спортния комплекс по отношение на Мярка 2.1 от настоящия ИПГВР: 
Рехабилитация и изграждане на зони за обществен отдих“. 

Проект О06. Реконструкция на зала „Добротица“

Компонент 1:  Реконструкция на залата за спортни игри „Добротица“
Компонент 2:Реконструкция на лекоатлетическата  зала „Добротица“
Компонент 3: Рехабилитация (Благоустрояване) на  спортна зона „Простор“

С настоящия проект общо се предвижда рехабилитация на спортната 
инфраструктура на гр. Добрич. Конкретно са определени дейности като
проектиране, преустройство, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 
благоустрояване на открити градски пространства. 
Реализацията на проекта е част от приоритетна област 2 
привлекателна градска среда и социална инфраструктура“

Публично-частно партньорство 

Община гр. Добрич 

Повишаване качествени показатели на спортната инфраструктура, подобряване на 
условията за спорт и формиране на социален комфорт в градската среда.

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел на ИПГВР Приоритетна 
тематична област 

 ПО2 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

Компонент 1: не 
Компонент 1: не 
Компонент 3: не 

Компонент 1: не 
Компонент 1: не 
Компонент 3: да 

По Компонент 1:Залата е общинска публична собственост. Предоставя се частично 
или изцяло на детски градини, училища и на извънучилищни звена за провеждане 
на задължителни учебни занятия, както и на юридически лица с нестоп
за учебно-тренировъчна и състезателна дейност.Същевременно е 
незадоволително състоянието й по отношение съвременните нормативни 
изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност.
По Компонент 2:Обектът е общинска публична собственост
лекоатлетическа писта е единственото подобно функциониращо съоръжение в 
страната. Незадоволително е и нейното състояние по отношение съвременните 
нормативни изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност.
По Компонент 3:Съгласно действащия ОУП, зона „Простор“ е отредена за спортни 
дейности. Зоната не функционира активно към сегашния момент.
не е приложен планът за реконструкция, изготвен през 1994 г., а  спортните терени 
са изоставени и слабо поддържани. 

Компонент 1:Реконструкция на зала за спортни игри 

Дейност 1.1: Подмяна на ОВИ и електроинсталации 
Дейност 1.2: Подмяна на осветителни тела 
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повишаването на спортната ангажираност и активност на гражданите, което 
Добрич като град с дългогодишни спортни традиции. 

пространствено и ландшафтно решение на 
обектите към СК „Добротица“ и допълнителните обекти в спортна зона „Простор“ пък ще позволи 

Мярка 2.1 от настоящия ИПГВР: 

Проект О06. Реконструкция на зала „Добротица“ 

Реконструкция на залата за спортни игри „Добротица“ 
Реконструкция на лекоатлетическата  зала „Добротица“ 
Рехабилитация (Благоустрояване) на  спортна зона „Простор“ 

С настоящия проект общо се предвижда рехабилитация на спортната 
тно са определени дейности като 

проектиране, преустройство, внедряване на мерки за енергийна ефективност, 

Реализацията на проекта е част от приоритетна област 2 „Благоустроена и 

привлекателна градска среда и социална инфраструктура“ от настоящия план. 

Повишаване качествени показатели на спортната инфраструктура, подобряване на 
условията за спорт и формиране на социален комфорт в градската среда. 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Мярка № 

М2.1 

Работен  
проект 

Компонент 1: не 
Компонент 1: не 
Компонент 3: не 

Залата е общинска публична собственост. Предоставя се частично 
или изцяло на детски градини, училища и на извънучилищни звена за провеждане 
на задължителни учебни занятия, както и на юридически лица с нестопанска цел 

тренировъчна и състезателна дейност.Същевременно е 
незадоволително състоянието й по отношение съвременните нормативни 
изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност. 

Обектът е общинска публична собственост. Покритата 
лекоатлетическа писта е единственото подобно функциониращо съоръжение в 
страната. Незадоволително е и нейното състояние по отношение съвременните 
нормативни изисквания към съоръженията и цялостната енергийна ефективност. 

действащия ОУП, зона „Простор“ е отредена за спортни 
дейности. Зоната не функционира активно към сегашния момент.За територията 
не е приложен планът за реконструкция, изготвен през 1994 г., а  спортните терени 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 Дейност 1.3: Подмяна на окачени тавани
Дейност 1.4: Подмяна на 
Дейност 1.5: Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли
Дейност 1.6: Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 

Дейност 1.7: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с 
на течове в основите на съоръжението)
 
Компонент 2: Реконструкция на лекоатлетическа зала
Дейност 2.1: Подмяна на електроинсталации
Дейност 2.2: Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта
Дейност 2.3: Подмяна на ламперии 
Дейност 
Дейност 2.5: Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 
материали и боя
Дейност 2.6: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране 
на течове в основите на съоръже
 
Компонент 3: Рехабилитация (Благоустрояване) на прилежащи открити терени 

Дейност 3.1:

Дейност 3.2:

Дейност 3.3: 

Дейност 3.4:

Дейност 3.5:

Дейност 3.6:
Дейност 3.7:
Дейност 3.8:
Дейност 3.9:
Дейност 3.10: 

Дейно
Дейност 3.12: 

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализацията 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

•

•

•

•

Рискове за реализация на проекта:

•

14. Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти на Община 
Добрич 

При обосноваването и параметрирането на трите компонента, включени в  
настоящия проект е приложен интегриран подход. Така нпр. по функционални 
съображения към реконструкцията на двете 
реконструкция на набор от допълнителни обекти в обхвата на спортна зона 
„Простор“, комбинирани  като 
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Дейност 1.3: Подмяна на окачени тавани 
Дейност 1.4: Подмяна на настилките по пътеките между секторите
Дейност 1.5: Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли
Дейност 1.6: Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 

материали и боя 
Дейност 1.7: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с 
на течове в основите на съоръжението) 

Компонент 2: Реконструкция на лекоатлетическа зала
Дейност 2.1: Подмяна на електроинсталации 
Дейност 2.2: Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта
Дейност 2.3: Подмяна на ламперии  
Дейност 2.4: Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли
Дейност 2.5: Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 
материали и боя 
Дейност 2.6: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране 
на течове в основите на съоръжението) 

Компонент 3: Рехабилитация (Благоустрояване) на прилежащи открити терени 
на спортна зона „Простор“ 

Дейност 3.1:Рехабилитация и реконструкция на централна алея на спортна  зона 
„Простор“ 

Дейност 3.2:Организация на велоалейна мрежа „Простор“ с прилеж
маркировка ( в съответствие с разработената общоградска схема за 
веломаршрути) 

Дейност 3.3: Рехабилитация на подлез „Простор“ с възможност за вело
преминаване 

Дейност 3.4:Осигуряване на достъпна среда чрез премахване на места на  стъпала 
и стръмни рампи 

Дейност 3.5:Организиране на буферен паркинг чрез реконструкция на 
съществуващия такъв в южната част на спортна зона „Простор“

Дейност 3.6:Ремонт на плочниците в спортна зона „Простор“
Дейност 3.7:Рехабилитация на 2 бр. многофункционални игрища
Дейност 3.8:Рехабилитация на 1 бр. футболно игрище 
Дейност 3.9:Реконструиране на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични)
Дейност 3.10: Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедрявана 

на мерки за енергоефективност за последната
Дейност 3.11: Организиране на автоматизирана поливна система
Дейност 3.12: Внедряване на система за видео наблюдение

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич;
• отговаря на предвижданията на действащите подробни 

планове; 

• отговаря на допустимите дейности по ОП; 

• наличие на достатъчно ползватели на обекта. 
Рискове за реализация на проекта: 

• трудности при осигуряване на частния партньор за реализация на проекта;

При обосноваването и параметрирането на трите компонента, включени в  
настоящия проект е приложен интегриран подход. Така нпр. по функционални 
съображения към реконструкцията на двете спортни зали е предвидена и 
реконструкция на набор от допълнителни обекти в обхвата на спортна зона 
„Простор“, комбинирани  като Компонент 3.   
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настилките по пътеките между секторите 
Дейност 1.5: Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли 
Дейност 1.6: Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 

Дейност 1.7: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране 

Компонент 2: Реконструкция на лекоатлетическа зала 

Дейност 2.2: Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта 

2.4: Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли 
Дейност 2.5: Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 

Дейност 2.6: Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране 

Компонент 3: Рехабилитация (Благоустрояване) на прилежащи открити терени 

Рехабилитация и реконструкция на централна алея на спортна  зона 

Организация на велоалейна мрежа „Простор“ с прилежащата й 
маркировка ( в съответствие с разработената общоградска схема за 

Рехабилитация на подлез „Простор“ с възможност за вело-

Осигуряване на достъпна среда чрез премахване на места на  стъпала 

Организиране на буферен паркинг чрез реконструкция на 
съществуващия такъв в южната част на спортна зона „Простор“ 

Ремонт на плочниците в спортна зона „Простор“ 
Рехабилитация на 2 бр. многофункционални игрища 

 
Реконструиране на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични) 

Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедрявана 
на мерки за енергоефективност за последната 
Организиране на автоматизирана поливна система 
Внедряване на система за видео наблюдение 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени 
планове 

ОУП 

заложен в стратегически и планови документи на община град Добрич; 
отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 

 

трудности при осигуряване на частния партньор за реализация на проекта; 

При обосноваването и параметрирането на трите компонента, включени в  
настоящия проект е приложен интегриран подход. Така нпр. по функционални 

спортни зали е предвидена и 
реконструкция на набор от допълнителни обекти в обхвата на спортна зона 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Дейностите по този компонентса съгласувани с предвижданията на идейния 
инвестиционен проект на 
проект за 
градски парк „Св. Георги”

техническа и работна документация, с коятоОбщината ще кандидатства пред
МРРБ по Оперативна Програма „Регионално развитие", схема „Зелена и достъпна 
среда".
Интегриране с проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 
по-специално по отношени
велосипедисти и изграждането на обществени паркинги встрани от главни улици 
(проекти с код О

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се
в проведените анкетни проучвания  за оценка на постъпилите в Общината идейни 
проекти за реконструкция на градски парк „Св. Георги“. В тях гражданите на 
Добрич дават и идеи за това какво още биха  искали  да има в градския парк, на 
базата на които
съоръженията за развлечения и спорт.
В допълнение към това, проектът е съобразен с всички мерки и инициативи, 
залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР.

16. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

•

•

•

•

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

• Рехабилитирана зала за спортни игри «Добротица»;

• Рехабилитирана лекоатлетическа зала «Добротица»;

• Рехабилитирани на 2 бр. многофункционални игрища

• Рехабилитирани на 1 бр. футболно игрище

• Реконструирани на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични);

• Благоустроени открити пространства на спортния ком

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.)  

1,670хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: Проект О06 

 
No 

Компонент 1: Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“

1.1. Подмяна на ОВИ и електроинсталации

1.2. Подмяна на осветителни тела

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейностите по този компонентса съгласувани с предвижданията на идейния 
инвестиционен проект на „Архитекти за Добрич", спечелил открития конкурс за 
проект за обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на 

градски парк „Св. Георги”. На базата на този проект следва да се разработи 
техническа и работна документация, с коятоОбщината ще кандидатства пред
МРРБ по Оперативна Програма „Регионално развитие", схема „Зелена и достъпна 
среда". 
Интегриране с проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

специално по отношение реконструкцията на подлези за пешеходци и 
велосипедисти и изграждането на обществени паркинги встрани от главни улици 
(проекти с код О04). 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се
в проведените анкетни проучвания  за оценка на постъпилите в Общината идейни 
проекти за реконструкция на градски парк „Св. Георги“. В тях гражданите на 
Добрич дават и идеи за това какво още биха  искали  да има в градския парк, на 
базата на които е отчетено общото желание за подобряване параметрите на 
съоръженията за развлечения и спорт. 
В допълнение към това, проектът е съобразен с всички мерки и инициативи, 
залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР.

• подобряване качеството на градската среда: 
- валоризация на средата; 
- подобряване на достъпността в зоната на намеса;
- повишаване на екологичните параметри в зоната на намеса;

• социален ефект:  
- повишаване двигателната активност на детската и 

групи; 
- осигуряване на достъпност на архитектурната среда за хора в 

неравностойно положение; 
- пряко използване на подобрената среда от гражданите;
- формиране на социален комфорт;  

• цялостно повишаване на конкурентоспособността на Добричкия ареа
възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услугив 
зоната на намеса; 

• създаване на равни условия за работа и живот. 

Рехабилитирана зала за спортни игри «Добротица»;

Рехабилитирана лекоатлетическа зала «Добротица»;

Рехабилитирани на 2 бр. многофункционални игрища

Рехабилитирани на 1 бр. футболно игрище 

Реконструирани на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични);

Благоустроени открити пространства на спортния ком

1,670хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Проект О06 - проект предвиден за финансиране чрез 
публично-частно партньорство в зона на публични 
функции с висока обществена значимост

Дейност 

Компонент 1: Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“

Подмяна на ОВИ и електроинсталации 

Подмяна на осветителни тела 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

481/555 

Дейностите по този компонентса съгласувани с предвижданията на идейния 
спечелил открития конкурс за 

обновена и модернизирана градска среда, чрез реконструкция на 

. На базата на този проект следва да се разработи 
техническа и работна документация, с коятоОбщината ще кандидатства пред 
МРРБ по Оперативна Програма „Регионално развитие", схема „Зелена и достъпна 

Интегриране с проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

е реконструкцията на подлези за пешеходци и 
велосипедисти и изграждането на обществени паркинги встрани от главни улици 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се откриват 
в проведените анкетни проучвания  за оценка на постъпилите в Общината идейни 
проекти за реконструкция на градски парк „Св. Георги“. В тях гражданите на 
Добрич дават и идеи за това какво още биха  искали  да има в градския парк, на 

е отчетено общото желание за подобряване параметрите на 

В допълнение към това, проектът е съобразен с всички мерки и инициативи, 
залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР. 

подобряване на достъпността в зоната на намеса; 
повишаване на екологичните параметри в зоната на намеса; 

повишаване двигателната активност на детската и младежка целеви 

осигуряване на достъпност на архитектурната среда за хора в 

пряко използване на подобрената среда от гражданите; 

цялостно повишаване на конкурентоспособността на Добричкия ареал, в т.ч. 
възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните услугив 

Рехабилитирана зала за спортни игри «Добротица»; 

Рехабилитирана лекоатлетическа зала «Добротица»; 

Рехабилитирани на 2 бр. многофункционални игрища 

Реконструирани на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични); 

Благоустроени открити пространства на спортния комплекс; 

проект предвиден за финансиране чрез 
частно партньорство в зона на публични 

функции с висока обществена значимост 

Стойност 

Компонент 1: Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри „Добротица“  

 

 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.3. Подмяна на окачени тавани

1.4. Подмяна на настилките по пътеките между секторите

1.5. Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли

1.6. 
Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 
материали и боя 

1.7. 
Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
течове в основите на съоръжението)

Компонент 2: Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала 
„Добротица“ 

2.1. Подмяна на ОВИ и електроинсталации

2.2. Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта

2.3. Подмяна на ламперии

2.4. Основен ремонт

2.5. 
Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 
материали и боя

2.6. 
Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
течове в основите на съоръжението)

Компонент 3: Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“

3.1. 
 Рехабилитация и реконструкция на централна алея на спортна  зона 
„Простор“ 

3.2. 
Организация на велоалейна мрежа „Простор“ с прилежащата й маркировка 
( в съответствие с разработената 

3.3.  Рехабилитация на подлез „Простор“ с възможност за вело

3.4. 
Осигуряване на достъпна среда чрез премахване на места на  стъпала и 
стръмни рампи 

3.5. 
Организиране на буферен паркинг чрез реконструкция на съществуващия 
такъв в южната част на спортна зона „Простор“   

3.6. Ремонт на плочниците в спортна зона „Простор“

3.7. Рехабилитация на 2 бр. многофункционални игрища

3.8. Рехабилитация на 1 бр. 

3.9. Реконструиране на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични)      

3.10. 
Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедрявана на 
мерки за енергоефективност за последната

3.11. Организиране на автоматизирана 

3.12 Внедряване на система за видео наблюдение       

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

за проектиране и изграждане на достъпна среда и Наредба № 1 за условията и реда 

за устройството и безопасността на площадките за игра.

3.Фази на проектиране Еднофазно

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подмяна на окачени тавани 

Подмяна на настилките по пътеките между секторите 

Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли 

Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 
материали и боя  

Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
течове в основите на съоръжението) 

Компонент 2: Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала 

Подмяна на ОВИ и електроинсталацииПодмяна на електроинсталации

Реновиране на настилката на лекоатлетическата писта 

Подмяна на ламперии 

Основен ремонт на съблекални, бани и санитарни възли 

Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 
материали и боя 

Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
течове в основите на съоръжението) 

Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“

Рехабилитация и реконструкция на централна алея на спортна  зона 

Организация на велоалейна мрежа „Простор“ с прилежащата й маркировка 
( в съответствие с разработената общоградска схема за веломаршрути)

Рехабилитация на подлез „Простор“ с възможност за вело-преминаване

Осигуряване на достъпна среда чрез премахване на места на  стъпала и 
 

Организиране на буферен паркинг чрез реконструкция на съществуващия 
такъв в южната част на спортна зона „Простор“    

Ремонт на плочниците в спортна зона „Простор“ 

Рехабилитация на 2 бр. многофункционални игрища 

Рехабилитация на 1 бр. футболно игрище 

Реконструиране на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични)      

Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедрявана на 
мерки за енергоефективност за последната 

Организиране на автоматизирана поливна система 

Внедряване на система за видео наблюдение        

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 

за проектиране и изграждане на достъпна среда и Наредба № 1 за условията и реда 

за устройството и безопасността на площадките за игра.

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

482/555 

 

 

 

Обработване на металната носеща конструкция с антикорозионни 
 

Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
 

Компонент 2: Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала 
 

Подмяна на електроинсталации  

 

 

 

Обработване на носещата метална конструкция с антикорозионни 
 

Ремонт на прилежащите тротоари около залата ( с цел елиминиране на 
 

Рехабилитация (благоустрояване) на спортна зона „Простор“  

Рехабилитация и реконструкция на централна алея на спортна  зона 
 

Организация на велоалейна мрежа „Простор“ с прилежащата й маркировка 
общоградска схема за веломаршрути) 

 

преминаване  

Осигуряване на достъпна среда чрез премахване на места на  стъпала и 
 

Организиране на буферен паркинг чрез реконструкция на съществуващия 
 

 

 

 

Реконструиране на  3 бр. площадки за тенис (1 двойна + 2 единични)        

Подмяна на осветителните тела, захранващата мрежа и внедрявана на 
 

 

 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда и Наредба № 1 за условията и реда 

за устройството и безопасността на площадките за игра. 
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4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на про

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Компонент  1:Реконструкция (Рехабилитация) на зала за 

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за 

компонента 

5.1.1. Необходима документация:

•Архитектура
•Конструкции
 •ОВК

5.1.2. Технически показатели за обекта:

•  Площ  на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“)

•  Площ  на зала: 2292 кв.м.

• размери на залата: 60/30 м., Н

• игрално поле:  45/17.5 м.

• кубатура: 18 000 м

5.1.3. Функцион

• съблекални: 6 бр. / 154.80 кв.м.

• възстановителен център:  1 бр. / 34.40кв.м.

• лекарски кабинет: 1 бр. / 20.10 кв.м.

• стая за съдии: 1 бр. / 20.10 кв.м.

• треньорски стаи: 4 бр. / 80.40 кв.м.

• канцелария и работни стаи: 4бр.

• складови помещения: 4 бр. / 796 кв.м.

• бюфет (кафе): 1 бр. / 56 кв.м.

Компонент 2:Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала

5.2.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за 

компонента 

5.2.1. Необходима документация:

•Архитектура
•Конструкции
 •ОВК

5.2.2. Технически показатели за обекта:

• Площ на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“)

• Площ  на зала 

• размери на залата:  120/30 м., Н

• игрално поле:  120/30 м.

• писта 200 м с 4 коридора (кръгова)

• писта 60 м с 7 коридора (права)
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Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Компонент  1:Реконструкция (Рехабилитация) на зала за спортни игри 

5.1.1. Необходима документация: 

- Технически паспорт на сградата 
- Проекти по части:  

•Архитектура 
•Конструкции 
•ОВК 

• ВиК  
• ЕЛ  
• ПБЗ  
• ПБ  
•Технология  
• Пожарогасене  
• Пожароизвестяване  

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

•  Площ  на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“)

•  Площ  на зала: 2292 кв.м. 

• размери на залата: 60/30 м., Н-10.60 м. 

• игрално поле:  45/17.5 м. 

• кубатура: 18 000 м
3 

5.1.3. Функционални параметри на обекта: 

• съблекални: 6 бр. / 154.80 кв.м. 

• възстановителен център:  1 бр. / 34.40кв.м. 

• лекарски кабинет: 1 бр. / 20.10 кв.м. 

• стая за съдии: 1 бр. / 20.10 кв.м. 

• треньорски стаи: 4 бр. / 80.40 кв.м. 

• канцелария и работни стаи: 4бр. / 63 кв.м. 

• складови помещения: 4 бр. / 796 кв.м. 

• бюфет (кафе): 1 бр. / 56 кв.м. 

Компонент 2:Реконструкция (Рехабилитация) на лекоатлетическа зала 

5.2.1. Необходима документация: 

- Технически паспорт на сградата 
- Проекти по части:  

•Архитектура 
•Конструкции 
•ОВК 

• ВиК  
• ЕЛ  
• ПБЗ  
• ПБ  
•Технология  
• Пожарогасене  
• Пожароизвестяване  

5.2.2. Технически показатели за обекта: 

Площ на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“)

Площ  на зала –  4864 кв.м. 

размери на залата:  120/30 м., Н-7.50 м 

игрално поле:  120/30 м. 

писта 200 м с 4 коридора (кръгова) 

писта 60 м с 7 коридора (права) 
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екта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

•  Площ  на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“) 

Площ на УПИ: 7506 кв.м. (общо за комплекс „Добротица“) 
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5.1.3. Функционални параметри на обекта:

• съблекални: 3 бр./ 77.40 кв.м.

• канцелария и работни ста

• складови помещения: 1 бр./ 313 кв.м.

• зала за ОФП: 1 бр. / 117.80 кв.м.

• зала за лекции:2 бр. / 121.80 кв.м.

• сектор тласкане на гюле: 1 бр. / 682 кв.м.

• сектор дълъг и троен скок: 1 бр. / 150 кв.м.

• сектор висок скок:бр. 1 / 150 кв.м.

• сек

• санитарни възли: 4 бр. / 145.44 кв.м.

Компонент 3:Рехабилитация (благоустрояване) на спортен комплекс „Простор“

5.3.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за 

компонента 

5.2.1. Необходима документация:

5.2.2. Технически показатели за обекта:

Площ  на УПИ 

парк "Св. Георги", гр. Добрич.)

19.3.7. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O07. ПРОВЕЖДАНЕ

В КВ.510, УПИ I 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЩИЯ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Проект предвиден за финансиране чрез публично

функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Земеделското производство е силно развит отрасъл на територията на област Добрич. Това отрежда 
важно място на търговията със земеделска продукция по отношение икономическа активност както на 
областно, така и на градско ниво. В тази връзка е необходимо да с
на пазарната инфраструктура и  повишаване на инвестиционната динамика в града.  

Реализацията на настоящия проект, от една страна, е от определящо значение за подобряване на 
търговското обслужване за гр. Добрич. Предложена
друга, е потенциален инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и 
подобряване на нейните физически, естетически и екологични параметри. 

Постигане на напредък и по двете направления е о
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 
развитие и възстановяване в България като цяло.

1.2. Характеристика и описание на проекта

Пазарът в гр. Добрич, освен обществено и социално значим, е и ядро на търговска активност за града. 
Явява се общинска публична собственост, като предназначението му отговаря на предвижданията на 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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5.1.3. Функционални параметри на обекта: 

съблекални: 3 бр./ 77.40 кв.м. 

канцелария и работни стаи: 3 бр./ 37.80 кв.м. 

складови помещения: 1 бр./ 313 кв.м. 

зала за ОФП: 1 бр. / 117.80 кв.м. 

зала за лекции:2 бр. / 121.80 кв.м. 

сектор тласкане на гюле: 1 бр. / 682 кв.м. 

сектор дълъг и троен скок: 1 бр. / 150 кв.м. 

сектор висок скок:бр. 1 / 150 кв.м. 

сектор овчарски скок: 1 бр. / 150 кв.м. 

санитарни възли: 4 бр. / 145.44 кв.м. 

Компонент 3:Рехабилитация (благоустрояване) на спортен комплекс „Простор“

5.2.1. Необходима документация: 

- Проект за паркоустройство и благоустрояване 
- Проект за алейната мрежа с подробно котиране и настилки
- Проект за парковото осветление 
- Проект за обзавеждане на игрищата с необходимите съоръжения 

според възрастовата категоризация 
- Проект за водоснабдяване, канализация и поливна система
- Проект за организация на движението  
 

5.2.2. Технически показатели за обекта: 

Площ  на УПИ – 125,216 дка. (цяла зона „Простор“,Кв. 1, УПИ XIV по плана на ЦГЧ 

парк "Св. Георги", гр. Добрич.) 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O07. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НА ПОКРИТ ПАЗАР 

, УПИ I и III и кв. 513 УПИ I ПО ПЛАНА НА КВ. "РУСИЯ 1"

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЩИЯ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ

Проект предвиден за финансиране чрез публично-частно партньорство в зона на пу

функции с висока обществена значимост 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Земеделското производство е силно развит отрасъл на територията на област Добрич. Това отрежда 
важно място на търговията със земеделска продукция по отношение икономическа активност както на 
областно, така и на градско ниво. В тази връзка е необходимо да се осигурят условия за оптимизация 
на пазарната инфраструктура и  повишаване на инвестиционната динамика в града.  

Реализацията на настоящия проект, от една страна, е от определящо значение за подобряване на 
търговското обслужване за гр. Добрич. Предложената реконструкция на централния градски пазар, от 
друга, е потенциален инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и 
подобряване на нейните физически, естетически и екологични параметри.  

Постигане на напредък и по двете направления е особено актуална цел с оглед на комплексния 
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 
развитие и възстановяване в България като цяло. 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

обществено и социално значим, е и ядро на търговска активност за града. 
Явява се общинска публична собственост, като предназначението му отговаря на предвижданията на 
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Компонент 3:Рехабилитация (благоустрояване) на спортен комплекс „Простор“ 

Проект за паркоустройство и благоустрояване  
Проект за алейната мрежа с подробно котиране и настилки 

Проект за обзавеждане на игрищата с необходимите съоръжения 

канализация и поливна система 

125,216 дка. (цяла зона „Простор“,Кв. 1, УПИ XIV по плана на ЦГЧ - 

НА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ НА ПОКРИТ ПАЗАР 

КВ. "РУСИЯ 1", ГР. ДОБРИЧ И 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЩИЯ. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ 

частно партньорство в зона на публични 

Земеделското производство е силно развит отрасъл на територията на област Добрич. Това отрежда 
важно място на търговията със земеделска продукция по отношение икономическа активност както на 

е осигурят условия за оптимизация 
на пазарната инфраструктура и  повишаване на инвестиционната динамика в града.   

Реализацията на настоящия проект, от една страна, е от определящо значение за подобряване на 
та реконструкция на централния градски пазар, от 

друга, е потенциален инструмент за повишаване привлекателността на градската му среда и 
 

собено актуална цел с оглед на комплексния 
подход в планирането, който се прилага в ИПГВР на гр. Добрич и интегрираните планове за градско 

обществено и социално значим, е и ядро на търговска активност за града. 
Явява се общинска публична собственост, като предназначението му отговаря на предвижданията на 
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действащия План за регулация и застрояване от 2006 г. Имайки това предвид, проектът с ко
предвижда изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар. Проектът трябва 
да се даде и решение за  транспортно
осигуряващо безпрепятствен пешеходен достъп. Проектното решение
на пазара от нова покривна конструкция, която да замени частично компрометираната сегашна. С 
новия проект ще се осигурят по
открита продажба на плодове, зеленчуци,
елементите на градското обзавеждане. 

Осъществяване на това инвестиционно намерение ще се търси по линия на публично
партньорство с частни фирми. 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на про

Значимостта на проекта  се обуславя предимно от специфичните нужди на две основни целеви групи 
местната общност и земеделските стопани и предприятия. С оглед на това, водещ критерий при 
избора на настоящия проект е възможността  с него да се  адресир

• необходимостта от подобряване на физическото, естетическо и екологично състояние на 
средата в града; 

• необходимостта  от подобряването на състоянието на 
на съществуващия градски пазар в центъра на града;

• необходимостта да се улесни целогодишното функционалното използване на пазара;

• необходимостта от стимулиране развитието на селскостопанските производители на 
територията на общината и областта; 

• необходимост от увеличаване на не
пазар на производителите върху терен на публична общинска собственост;

• необходимост от увеличаване броя на сключените постоянни договори със земеделските 
производители от района, както и на броя фирми

 
1.4. Цели пред проекта 

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на съвременно пазарно 
пространство в гр. Добрич чрез прилагане механизма на публично 
последствие и  изготвяне на  необходимата про

С оглед на така търсенотопартньорство, допълнителна цел пред проекта е засилването на връзките с 
различните аудитории на Добричката общественост. Това би допринесло за привличане на частни 
инвеститори за реализация на настоящото инвести
бизнес средата в града.  

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Реализацията на проекта има насоченост към 
ИПГВР. Изпълнението му ще носи преки и непреки ползи, как
гр. Добрич. 

На първо място се очаква разработването на идеен проект за изграждане на покрит пазар и 
организация на пазар на производителите, което ще разшири и подобри пазарната инфраструктура. С 
проекта ще се облагодетелства малкия и среден бизнес, което има пряко отношение  към  
от настоящия ИПГВР. 

Адресирайки и Мярка5.1, в резултат от проекта следва да се осъществи реконструкция на мрежите на 
подземната техническа инфраструктура за зоната на пазара. Оптими
пък ще намали разходите по неговата издръжка, което ще ефектира положително върху работата и 
организацията на ОП „Общински пазари“.
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

действащия План за регулация и застрояване от 2006 г. Имайки това предвид, проектът с ко
предвижда изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар. Проектът трябва 
да се даде и решение за  транспортно-комуникационна схема за оживената зона около пазара, 
осигуряващо безпрепятствен пешеходен достъп. Проектното решение следва да се третира и нуждата 
на пазара от нова покривна конструкция, която да замени частично компрометираната сегашна. С 
новия проект ще се осигурят по-функционално зониране и нов дизайн на търговските щандове за 
открита продажба на плодове, зеленчуци, риба и т.н, както и благоустрояване на настилките и 
елементите на градското обзавеждане.  

Осъществяване на това инвестиционно намерение ще се търси по линия на публично
 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Значимостта на проекта  се обуславя предимно от специфичните нужди на две основни целеви групи 
местната общност и земеделските стопани и предприятия. С оглед на това, водещ критерий при 
избора на настоящия проект е възможността  с него да се  адресират:  

необходимостта от подобряване на физическото, естетическо и екологично състояние на 

необходимостта  от подобряването на състоянието на затрудненото улично движение в
на съществуващия градски пазар в центъра на града; 

необходимостта да се улесни целогодишното функционалното използване на пазара;

необходимостта от стимулиране развитието на селскостопанските производители на 
територията на общината и областта;  

необходимост от увеличаване на не-данъчни приходи на община Д
пазар на производителите върху терен на публична общинска собственост;

необходимост от увеличаване броя на сключените постоянни договори със земеделските 
производители от района, както и на броя фирми-доставчици на земеделска проду

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на съвременно пазарно 
пространство в гр. Добрич чрез прилагане механизма на публично - частното партньорство, а в 
последствие и  изготвяне на  необходимата проектна документация. 

С оглед на така търсенотопартньорство, допълнителна цел пред проекта е засилването на връзките с 
различните аудитории на Добричката общественост. Това би допринесло за привличане на частни 
инвеститори за реализация на настоящото инвестиционното намерение, а като цяло ще подобри и 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

Реализацията на проекта има насоченост към Приоритетни области 3 и 5
ИПГВР. Изпълнението му ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на 

На първо място се очаква разработването на идеен проект за изграждане на покрит пазар и 
организация на пазар на производителите, което ще разшири и подобри пазарната инфраструктура. С 

етелства малкия и среден бизнес, което има пряко отношение  към  

, в резултат от проекта следва да се осъществи реконструкция на мрежите на 
подземната техническа инфраструктура за зоната на пазара. Оптимизацията на наличния сграден фонд 
пък ще намали разходите по неговата издръжка, което ще ефектира положително върху работата и 
организацията на ОП „Общински пазари“. 
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действащия План за регулация и застрояване от 2006 г. Имайки това предвид, проектът с код О07 
предвижда изготвянето на инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар. Проектът трябва 

комуникационна схема за оживената зона около пазара, 
следва да се третира и нуждата 

на пазара от нова покривна конструкция, която да замени частично компрометираната сегашна. С 
функционално зониране и нов дизайн на търговските щандове за 

риба и т.н, както и благоустрояване на настилките и 

Осъществяване на това инвестиционно намерение ще се търси по линия на публично-частно 

Значимостта на проекта  се обуславя предимно от специфичните нужди на две основни целеви групи –
местната общност и земеделските стопани и предприятия. С оглед на това, водещ критерий при 

необходимостта от подобряване на физическото, естетическо и екологично състояние на 

затрудненото улично движение в района 

необходимостта да се улесни целогодишното функционалното използване на пазара; 

необходимостта от стимулиране развитието на селскостопанските производители на 

данъчни приходи на община Добрич чрез изграждане на 
пазар на производителите върху терен на публична общинска собственост; 

необходимост от увеличаване броя на сключените постоянни договори със земеделските 
доставчици на земеделска продукция; 

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на съвременно пазарно 
частното партньорство, а в 

С оглед на така търсенотопартньорство, допълнителна цел пред проекта е засилването на връзките с 
различните аудитории на Добричката общественост. Това би допринесло за привличане на частни 

ционното намерение, а като цяло ще подобри и 

Приоритетни области 3 и 5, дефинирани в настоящия 
то на община, така и на населението на 

На първо място се очаква разработването на идеен проект за изграждане на покрит пазар и 
организация на пазар на производителите, което ще разшири и подобри пазарната инфраструктура. С 

етелства малкия и среден бизнес, което има пряко отношение  към  Мярка 3.4 

, в резултат от проекта следва да се осъществи реконструкция на мрежите на 
зацията на наличния сграден фонд 

пък ще намали разходите по неговата издръжка, което ще ефектира положително върху работата и 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

В тази връзка допълнителни непреки ползи ще бъдат:

• подобряването на условията за предлагане

• улесняването на достъпа на селскостопанските производители до пазара на стоки;

• повишаване качеството на предла
изграждането към пазара на Лаборатория по 

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за откриването на нови работни места и 
повишаване на доходите на селскостопанските производители, респективно на обитателите на гр. 
Добрич. 
 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект О07. Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
Кв., 
Добричи изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите.

2. Компоненти на проекта  
 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
подпроект:Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1"
пазар на производите

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на 
съвременно пазарно пространство в гр. Добрич чрез прилагане механизма на 
публично 
проектна документация.

4. Източник на 
финансиране 

Публично

5. Организация, носител 
на проекта (бенефициент) 

Община гр. Добрич
 

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Успешната реализация на 
обслужване в града. Същевременно ще се осигурят адекватни условия за работа на 
самите търговци. В допълнение, осъществяването на предложените архитектурни 
и конструктивни намеси ще генерира нов, цялостен и съвре

градския пазар. 

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел 
на ИПГВР

СЦ1/СЦ2

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на проекта 

Предпроектни
проучвания

не 
 

10. Текущо състояние на 
обектите  

В ПРЗ 
кв. "Русия 1"
предвиденото разширяване на ул. „Отец Паисий“, частично осъществено към 
настоящия момент. За съседния УПИ I, кв. 513 е предвидена организация на 
прилежащ
Съществуващият в Кв.
действащия застроителен план, траен градоустройствен статут има сградата на 
„Халите“ и П
т.н. „гъбки“ 
плодове и зеленчуци е частично компрометирана, а за 
канализационна мрежа.  
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

В тази връзка допълнителни непреки ползи ще бъдат: 

подобряването на условията за предлагане и изкупуване на селскостопанската продукция;

улесняването на достъпа на селскостопанските производители до пазара на стоки;

повишаване качеството на предлаганата селскостопанска продукция, предпоставка за което е 
изграждането към пазара на Лаборатория по „Качество и безопасност на храните“.

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за откриването на нови работни места и 
повишаване на доходите на селскостопанските производители, респективно на обитателите на гр. 

Проект О07. Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
Кв., . 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1"
Добричи изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите. 
В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
подпроект:Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на 
пазар на производителите. 

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на 
съвременно пазарно пространство в гр. Добрич чрез прилагане механизма на 
публично - частното партньорство, а в последствие и  изготвяне на  необходимата 
проектна документация. 

Публично-частно партньорство 

Община гр. Добрич 

Успешната реализация на проекта ще подобри качеството на търговското 
обслужване в града. Същевременно ще се осигурят адекватни условия за работа на 
самите търговци. В допълнение, осъществяването на предложените архитектурни 
и конструктивни намеси ще генерира нов, цялостен и съвре

градския пазар.  

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел 
на ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област 

Мярка 

СЦ1/СЦ2 ПО1/ПО3 М1.2/М3.1/М3.4

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект Работен 
проект 

 не не 

В ПРЗ и ИПРЗ на кв. "Русия 1"  за пазар са отредени кв. 510 УПИ I и III по плана на 
кв. "Русия 1", гр. Добрич. Техните регулационни линии са съобразени с 
предвиденото разширяване на ул. „Отец Паисий“, частично осъществено към 
настоящия момент. За съседния УПИ I, кв. 513 е предвидена организация на 
прилежащ за пазара паркинг. 
Съществуващият в Кв.510, УПИ III пазар функционира нормално. Съгласно 
действащия застроителен план, траен градоустройствен статут има сградата на 
„Халите“ и П-образната сграда на администрацията. Преместваемите павилиони и 
т.н. „гъбки“ нямат такъв статут. Покривната конструкция на зоната за продажба на 
плодове и зеленчуци е частично компрометирана, а за 
канализационна мрежа.  Затруднено е частично нормалното функциониране
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и изкупуване на селскостопанската продукция; 

улесняването на достъпа на селскостопанските производители до пазара на стоки; 

ната селскостопанска продукция, предпоставка за което е 
„Качество и безопасност на храните“. 

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за откриването на нови работни места и 
повишаване на доходите на селскостопанските производители, респективно на обитателите на гр. 

Проект О07. Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1"гр. 

Добричи изграждане на същия. Организиране на пазар на 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 
подпроект:Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и 

и изграждане на същия. Организиране на 

Главната цел на проекта е проучване на възможностите за изграждане на 
съвременно пазарно пространство в гр. Добрич чрез прилагане механизма на 

последствие и  изготвяне на  необходимата 

подобри качеството на търговското 
обслужване в града. Същевременно ще се осигурят адекватни условия за работа на 
самите търговци. В допълнение, осъществяването на предложените архитектурни 
и конструктивни намеси ще генерира нов, цялостен и съвременен облик на 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

 

М1.2/М3.1/М3.4 

Работен  
 

кв. 510 УПИ I и III по плана на 
, гр. Добрич. Техните регулационни линии са съобразени с 

предвиденото разширяване на ул. „Отец Паисий“, частично осъществено към 
настоящия момент. За съседния УПИ I, кв. 513 е предвидена организация на 

пазар функционира нормално. Съгласно 
действащия застроителен план, траен градоустройствен статут има сградата на 

образната сграда на администрацията. Преместваемите павилиони и 
конструкция на зоната за продажба на 

плодове и зеленчуци е частично компрометирана, а за обекта няма изградена 
частично нормалното функциониране на 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

пазара през зимните месеци.

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи
Дейност 2: Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната 
в рамките на конкурса идея
Дейност 3: Подпомагане но местната администрация за
административен капацитет за работа чрез ПЧП
Дейност 4: Провеждане на информационна кампания за представяне и 
запознаване на потенциални частни инвеститори с проектна идея
Дейност 5: Проектиране и съгласуване по части
Дейност 6: Ремонт на съ
Дейност 7: Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паиси
ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“
Дейност 8: Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 
паркиране
Дейност 9: Покриване на пазара с (нова ) лека покривна конструкция
Дейност 10: Надстрояване на сградата на администрацията (Изграждане на нова 
административна сграда)  
Дейност 11: Изграждане (реконструкция)  и монтаж на подвижни щандове за 
продажба и преместваеми павилиони 
Дейност 12: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 
осигуряване на достъпна среда
Дейност 13: Организиране на пазар на производители

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще се 
реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализацията 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

• отговаря на допустимите дейности по ОП;

• наличие на голям брой заинтересовани от реализацията страни:  

Рискове за реализация на проекта:

• Невъзможност да бъде осигурен частен партньор за реализация на проекта;

• Обще

14.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти на Община 
Добрич 
 

Дейностите по този проект
"Русия 1"
подход. Така нпр. по функционални съображения към реконструкцията 
търговските площи е предвидена и реконструкция на подземната техническа 
инфраструктура. 
Интегриране с проекти в ИПГВР на 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 
по-
главни улици (проекти с 
На базата на настоящото задание сле
документация с бюджет

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект могат да 
генерират определените вече главни целеви групи 
стопани, земеделските предприятия, лицата, които ще заемат работните места и 
не на последно място 
Основна инициатива на проекта е да улесни достъпа на селскостопанските 
производители до пазара на стоки. Предлаганото разширяване и подобряване на 
пазарната инфраструктура в гр. Добрич е подходящ инструмент за осъществя

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

пазара през зимните месеци. 

Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи
Дейност 2: Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната 
в рамките на конкурса идея 
Дейност 3: Подпомагане но местната администрация за
административен капацитет за работа чрез ПЧП 
Дейност 4: Провеждане на информационна кампания за представяне и 
запознаване на потенциални частни инвеститори с проектна идея
Дейност 5: Проектиране и съгласуване по части 
Дейност 6: Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура
Дейност 7: Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паиси
ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“ 
Дейност 8: Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 
паркиране 

йност 9: Покриване на пазара с (нова ) лека покривна конструкция
Дейност 10: Надстрояване на сградата на администрацията (Изграждане на нова 
административна сграда)   
Дейност 11: Изграждане (реконструкция)  и монтаж на подвижни щандове за 
продажба и преместваеми павилиони  
Дейност 12: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 
осигуряване на достъпна среда 
Дейност 13: Организиране на пазар на производители

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП Наличие на други устройствени 
планове

 да не (ПРЗ от 2006 г.)

Предпоставки за реализация на проекта: 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

отговаря на допустимите дейности по ОП; 

наличие на голям брой заинтересовани от реализацията страни:  
- местната общност; 
- местните земеделски стопани; 
- земеделските предприятия; 
- строителни предприемачи, проектанти и други местни фирми;
- лицата, които ще заемат новите работни места.

Рискове за реализация на проекта: 

Невъзможност да бъде осигурен частен партньор за реализация на проекта;

Обществено противопоставяне на проектната идея;

Дейностите по този проект съответстват на  предвижданията 
"Русия 1", като при обосноваването и параметрирането е приложен интегриран 
подход. Така нпр. по функционални съображения към реконструкцията 
търговските площи е предвидена и реконструкция на подземната техническа 
инфраструктура.  
Интегриране с проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

-специално по отношение изграждането на обществени паркинги встрани от 
главни улици (проекти с код О04). 
На базата на настоящото задание следва да се разработи техническа и работна 
документация с бюджет. 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект могат да 
генерират определените вече главни целеви групи 
стопани, земеделските предприятия, лицата, които ще заемат работните места и 
не на последно място – местните строителни предприемачи и проектанти. 
Основна инициатива на проекта е да улесни достъпа на селскостопанските 
производители до пазара на стоки. Предлаганото разширяване и подобряване на 
пазарната инфраструктура в гр. Добрич е подходящ инструмент за осъществя
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Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 
Дейност 2: Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната 

Дейност 3: Подпомагане но местната администрация за изграждане на 

Дейност 4: Провеждане на информационна кампания за представяне и 
запознаване на потенциални частни инвеститори с проектна идея 

ществуващата подземната техническа инфраструктура 
Дейност 7: Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от 

Дейност 8: Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 

йност 9: Покриване на пазара с (нова ) лека покривна конструкция 
Дейност 10: Надстрояване на сградата на администрацията (Изграждане на нова 

Дейност 11: Изграждане (реконструкция)  и монтаж на подвижни щандове за 

Дейност 12: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 

Дейност 13: Организиране на пазар на производителите 

Наличие на други устройствени 
планове 

не (ПРЗ от 2006 г.) 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове; 

наличие на голям брой заинтересовани от реализацията страни:   

строителни предприемачи, проектанти и други местни фирми; 
лицата, които ще заемат новите работни места. 

Невъзможност да бъде осигурен частен партньор за реализация на проекта; 

ствено противопоставяне на проектната идея; 

предвижданията  на ПРЗ и ИПРЗ на кв. 
като при обосноваването и параметрирането е приложен интегриран 

подход. Така нпр. по функционални съображения към реконструкцията на 
търговските площи е предвидена и реконструкция на подземната техническа 

Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

специално по отношение изграждането на обществени паркинги встрани от 

два да се разработи техническа и работна 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект могат да 
генерират определените вече главни целеви групи - местните земеделски 
стопани, земеделските предприятия, лицата, които ще заемат работните места и 

роителни предприемачи и проектанти.  
Основна инициатива на проекта е да улесни достъпа на селскостопанските 
производители до пазара на стоки. Предлаганото разширяване и подобряване на 
пазарната инфраструктура в гр. Добрич е подходящ инструмент за осъществяване 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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на въпросното намерение. В допълнение към това, проектът е съобразен с всички 
мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР. 

16. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

• 

• 

• 

• 

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.)  

2,753 хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: О07. Провеждане на конкурс за 

 
No 

Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в 
I по плана на кв. "Русия 1" и изграждане на същия. Организиране на пазар на 
производителите. 

1.1. Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи

1.2. 
Разработване на 
рамките на конкурса идея

1.3. 
Подпомагане но местната администрация за изграждане на 
административен капацитет за работа чрез ПЧП

1.4. 
Провеждане на информационна кампания за представяне и 
потенциални частни инвеститори с проектна идея

1.5. Проектиране и съгласуване по части

1.6. Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура

1.7. 
Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта
ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

на въпросното намерение. В допълнение към това, проектът е съобразен с всички 
мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР. 

 Разработване на идеен проект за изграждане на покрит пазар и организация 
на пазар на производителите; 

 Изготвяне проект на договор за публично - частно партньорство за 
финансиране на инвестиционното намерение; 

 Благоустрояване на селищната инфраструктура и подобряване качеството на 
градската среда 

чрез: 
- подобряване на достъпността в зоната на намеса;
- повишаване на екологичните параметри в зоната на намеса;
- подобряване на физическите и естетични параметри на средата в зоната 

на намеса; 
 за:  
- предоставяне възможност на гражданите пряко да използват 

среда ; 
- формиране на социален комфорт. 

 Цялостно повишаване на конкурентоспособността на Добричкия ареал, в т.ч.
- подпомагане развитието на малък и среден бизнес;
- разширяване на пазарната инфраструктура; 
- улесняване достъпа на селскостопанските производители до пазара.

 Ремонтирана ул. «Отец Паисий»; 

 Изграден обществен паркинг; 

 Нова/рехабилитирана конструкция на покрития пазар;

 Разширена / новопостроена сграда на администрацията;

 Обзаведен пазар с нови щандове; 

 Благоустроени открити, прилежащи на пазара пространства;

 Ежеседмично организиран пазар на производителите;

2,753 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: О07. Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар 
вкв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1"
гр. Добрич и изграждане на същия. Организиране на пазар 
на производителите. 

Дейност 

Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ 
и изграждане на същия. Организиране на пазар на 

Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 

Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
рамките на конкурса идея 

Подпомагане но местната администрация за изграждане на 
административен капацитет за работа чрез ПЧП 

Провеждане на информационна кампания за представяне и запознаване на 
потенциални частни инвеститори с проектна идея 

Проектиране и съгласуване по части 

Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура

Реконструкция (разширяване) на ул. „Отец Паисий“ в частта си от 
ул.“Полковник Дрангов“ до ул.“Гоце Делчев“ 
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на въпросното намерение. В допълнение към това, проектът е съобразен с всички 
мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за изготвяне на ИПГВР.  

а покрит пазар и организация 

частно партньорство за 

Благоустрояване на селищната инфраструктура и подобряване качеството на 

подобряване на достъпността в зоната на намеса; 
повишаване на екологичните параметри в зоната на намеса; 
подобряване на физическите и естетични параметри на средата в зоната 

предоставяне възможност на гражданите пряко да използват подобрената 

Цялостно повишаване на конкурентоспособността на Добричкия ареал, в т.ч. 
подпомагане развитието на малък и среден бизнес; 

производители до пазара. 

Нова/рехабилитирана конструкция на покрития пазар; 

Разширена / новопостроена сграда на администрацията; 

Благоустроени открити, прилежащи на пазара пространства; 

Ежеседмично организиран пазар на производителите; 

проект на покрит пазар 
кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. "Русия 1", 

гр. Добрич и изграждане на същия. Организиране на пазар 

Стойност 

кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ 
и изграждане на същия. Организиране на пазар на 

Обща стойност за 
компонента  
2,753,000. 

10,000 

предпроектни проучвания за реализация на избраната в 8,000 

8,000 

запознаване на 12,000 

20,000 

Ремонт на съществуващата подземната техническа инфраструктура 450,000 

980,000 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.8. 
Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 
паркиране 

1.9. Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция

1.10. 
Надстрояване на сградата на 
административна сграда

1.11. 
Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба 
и преместваеми павилиони

1.12. 
Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на 
достъпна среда 

1.13. Организиране на пазар на производителите
 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица
1.2. Кадастрален и регулационен план с нанесена подземна инфраструктура
1.3. Площна нивелация
1.4. Наредба №7 за организация и управление на ОП „Общински пазари“, гр. 
Добрич и Правилник за вътрешния ред на ОП „Общински пазари“, гр. Добрич

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 
за проектиране и из

3.Фази на проектиране Двуфазно: Идеен проект / Технически инвестиционен проект 

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Провеждане на конкурс за прое

"Русия 1"и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите.

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за 

компонента 

5.1.1. Необходима документация:

• Инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар, съдържащ, но 
ограничаващ се не само до:

• Проект за строително 

• Проект за организация на движението и паркирането

• Проект за благоустрояване и озеленяване на околнотопространство

5.1.2. 

•  Площ  на УПИ

м2

•  Площ  на УПИ

•  ЗП на „Халите“: 348 м

•  ЗП на П

 

5.1.3. 

• Проектът да се ограничи в границите, зададени от регулационните линии;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 

Покриване на пазара с (нова) лека покривна конструкция 

Надстрояване на сградата на администрацията / Изграждане на нова 
административна сграда 

Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба 
и преместваеми павилиони 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на 
 

Организиране на пазар на производителите 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 
Кадастрален и регулационен план с нанесена подземна инфраструктура

1.3. Площна нивелация 
1.4. Наредба №7 за организация и управление на ОП „Общински пазари“, гр. 
Добрич и Правилник за вътрешния ред на ОП „Общински пазари“, гр. Добрич

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 
за проектиране и изграждане на достъпна среда.  

Двуфазно: Идеен проект / Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Провеждане на конкурс за проект на покрит пазар в  кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. 

и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите.

5.1.1. Необходима документация: 

Инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар, съдържащ, но 
ограничаващ се не само до: 

- Ситуация с вертикална планировка 
- Проект за покриващата лека конструкция
- Проект за подвижно обзавеждане  
- Проект за щанд за продажба на зеленчуци
- Проект за  преместваме павилион и монтажен план за обектите от този 

тип 
- Проект за административната сграда 

Проект за строително – монтажни работи 

Проект за организация на движението и паркирането

Проект за благоустрояване и озеленяване на околнотопространство
 

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

•  Площ  на УПИ I, кв. 510:   237 м
2•  Площ  на УПИ I, кв. 513:   847 м

2) 

•  Площ  на УПИ III, кв. 510:  4266 м
2
 

•  ЗП на „Халите“: 348 м
2
 

•  ЗП на П-образната сграда на администрацията: 168 м

5.1.3. Функционални параметри на обекта: 

Проектът да се ограничи в границите, зададени от регулационните линии;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

489/555 

Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и наземно 350,000 

220,000 

администрацията / Изграждане на нова 450,000 

Изграждане (реконструкция) и монтаж на подвижни щандове за продажба 160,000 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство и осигуряване на 60,000 

25,000 

Кадастрален и регулационен план с нанесена подземна инфраструктура 

1.4. Наредба №7 за организация и управление на ОП „Общински пазари“, гр. 
Добрич и Правилник за вътрешния ред на ОП „Общински пазари“, гр. Добрич 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

Двуфазно: Идеен проект / Технически инвестиционен проект  

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

кв. 510 УПИ I и III и кв.513 УПИ I по плана на кв. 

и изграждане на същия. Организиране на пазар на производителите. 

Инвестиционен проект за изграждане на нов покрит пазар, съдържащ, но 

Проект за покриващата лека конструкция 

Проект за щанд за продажба на зеленчуци 
павилион и монтажен план за обектите от този 

Проект за организация на движението и паркирането 

Проект за благоустрояване и озеленяване на околнотопространство 

I, кв. 513:   847 м2  (ПИ - 1553 

образната сграда на администрацията: 168 м
2
 

Проектът да се ограничи в границите, зададени от регулационните линии; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Проектът е възможно да предложи нови идеи за организацията на площадното 
пространство 
се изключва възможността за:

• Пазарът следва да се покрие с лека 
преценка на проектантите, възможна е както реконструкция на съществуващата, 
така и изграждане на нова.);

• За покритият пазар да се предвидят подвижни щандове за продажба и 
преместваеми едноетажни павилиони. Допустими в т

като и в двата случая павилионите следва да се обезпечат минимум с  мивка и 
склад;

• Да се запази съществуващата сграда на „Халите“;

• Да
разпределение на помещенията:

По преценка на проектантския екип да се предложи изграждането на нова 
администрати

• Да се  ре
ВиК мрежата;

• По преценка на проектантите щандовете се а)реконструират или б) се разработва 
проект за нови такива.

 

19.3.8. КОМПЛЕКСЕН 

СГРАДАТА НА ГРАДСКАТА СТОМАТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

ДОБРИЧ 

Самостоятелен обект в зона на публични функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР 

Добрич, са отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

проучване. Проектът се отнася за 

градската стоматология за нуждите на Исторически музей 

В своята роля на посредник между човека и света музеите са изминали дълъг път на развитие. В бързо 

развиващия се съвременен свят обаче те се намират

тенденции, както и от националните специфики, днес музеите поемат в различни посоки. 

Предвидимото им бъдеще е в разширяването и използването на все повече съвременни технологии, в 

предлагането на по-разнообразни п

музейния свят се появяват нови форми 

популярност, както и големите търговски центрове, в които са интегрирани модерни културни 

институти. Разбира се, съществува и напълно противоположната тенденция, която се стреми да 

доближи човека до паметника insitu, заобиколен от съответната историческа и културна среда. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Проектът е възможно да предложи нови идеи за организацията на площадното 
пространство на Кв. 513, УПИ I по плана на кв. "Русия 1"
се изключва възможността за: 

- организацията на комбинирано подземно и наземно паркиране при 
Кв.513, УПИ I по плана на. кв. "Русия 1" 

- организация на подземен паркинг при Кв. 
"Русия 1"; 

Пазарът следва да се покрие с лека конструкция в рамките на парцела (По 
преценка на проектантите, възможна е както реконструкция на съществуващата, 
така и изграждане на нова.); 

За покритият пазар да се предвидят подвижни щандове за продажба и 
преместваеми едноетажни павилиони. Допустими в т

- запазването на съществуващите павилиони с известна реконструкция;
- предвиждане на нови масивни застройки;

като и в двата случая павилионите следва да се обезпечат минимум с  мивка и 
склад; 

Да се запази съществуващата сграда на „Халите“; 

Да се проектира административна сграда – свързана и малкоетажна, с 
разпределение на помещенията: 

- първи етаж: търговска площ и лаборатория;
- втори етаж: стаи за администрацията; 

По преценка на проектантския екип да се предложи изграждането на нова 
административна сграда или надстрояване на съществуващата.

Да се  реконструира изградената вече техническа подземна инфраструктура, в т.ч. 
ВиК мрежата; 

По преценка на проектантите щандовете се а)реконструират или б) се разработва 
проект за нови такива. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O08. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 

СГРАДАТА НА ГРАДСКАТА СТОМАТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ 

Самостоятелен обект в зона на публични функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

за избор на проекта 

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР 

Добрич, са отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

проучване. Проектът се отнася за реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на 

градската стоматология за нуждите на Исторически музей – Добрич. 

В своята роля на посредник между човека и света музеите са изминали дълъг път на развитие. В бързо 

развиващия се съвременен свят обаче те се намират в преломен момент. В зависимост от общите 

тенденции, както и от националните специфики, днес музеите поемат в различни посоки. 

Предвидимото им бъдеще е в разширяването и използването на все повече съвременни технологии, в 

разнообразни продукти и в тясното им обвързване с туризма. Като част от 

музейния свят се появяват нови форми – тематичните паркове, които придобиват все по

популярност, както и големите търговски центрове, в които са интегрирани модерни културни 

а се, съществува и напълно противоположната тенденция, която се стреми да 

доближи човека до паметника insitu, заобиколен от съответната историческа и културна среда. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

490/555 

Проектът е възможно да предложи нови идеи за организацията на площадното 
кв. "Русия 1", гр. Добрич. При това не 

организацията на комбинирано подземно и наземно паркиране при 

Кв. 510, УПИ III по плана на кв. 

конструкция в рамките на парцела (По 
преценка на проектантите, възможна е както реконструкция на съществуващата, 

За покритият пазар да се предвидят подвижни щандове за продажба и 
преместваеми едноетажни павилиони. Допустими в това отношение са: 

запазването на съществуващите павилиони с известна реконструкция; 
предвиждане на нови масивни застройки; 

като и в двата случая павилионите следва да се обезпечат минимум с  мивка и 

свързана и малкоетажна, с 

първи етаж: търговска площ и лаборатория; 

По преценка на проектантския екип да се предложи изграждането на нова 
вна сграда или надстрояване на съществуващата. 

техническа подземна инфраструктура, в т.ч. 

По преценка на проектантите щандовете се а)реконструират или б) се разработва 

ПРОЕКТ O08. РЕКОНСТРУКЦИЯ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА 

СГРАДАТА НА ГРАДСКАТА СТОМАТОЛОГИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - 

Самостоятелен обект в зона на публични функции с висока обществена значимост 

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР 

Добрич, са отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

преустройство и обзавеждане на сградата на 

В своята роля на посредник между човека и света музеите са изминали дълъг път на развитие. В бързо 

в преломен момент. В зависимост от общите 

тенденции, както и от националните специфики, днес музеите поемат в различни посоки. 

Предвидимото им бъдеще е в разширяването и използването на все повече съвременни технологии, в 

родукти и в тясното им обвързване с туризма. Като част от 

тематичните паркове, които придобиват все по-голяма 

популярност, както и големите търговски центрове, в които са интегрирани модерни културни 

а се, съществува и напълно противоположната тенденция, която се стреми да 

доближи човека до паметника insitu, заобиколен от съответната историческа и културна среда. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Независимо от посоката, която поемат, изходната позиция на музеите е една. Тя е в отказа и

класическия вид музей, който се възприема като съкровищница, като храм и притежател на 

сакралности, както и от остарелия принцип във взаимовръзката и взаимодействието музей 

посетител, който гласи: „Да се види, за да се знае”. Особено внимание днес с

активен посетител, а така също и на децата, защото от типа граждани, които растат и се обучават сега, 

зависи дали следващото поколение ще има друго отношение към културата като цяло.  Това означава, 

че съвременният музей е не просто

където възникват и се развиват нови форми на културно общуване.

Пред нов етап в своето развитие е изправен и музеят в Добрич. Създаден през 1953 г., той е отворен за 

публиката научен и културно

популяризира културно-историческото и природното наследство на Добричка област; подпомага 

местните административни власти при опазването на културното наследство и осъществява 

методическо ръководство и помощ на музеите и музейните колекции по места. Във фондовете на 

музея се съхраняват експонати, които представят историята на региона от втората половина на 

новокаменната епоха до новото време, а в научния архив на музея се събира, обработва и паз

голямата база данни за всички  археологически паметници, тракийски надгробни могили (над 5

недвижими  културни ценности от Добричка област. С богатите си колекции, изследвания, оригинални 

експозиции, образователни програми и специализирани проя

опознаят и осмислят древната история на Добруджа.

Музеят в Добрич е замислен и създаден като музей на Добруджа 

среща много народи, етноси, религии, култури и цивилизации, но поради 

развитие и основно поради липсата на подходяща материална база за представяне на постоянна 

експозиция за културното наследство на Добруджа и до днес тази концепция остава нереализирана.

Събирането на част от музейните експозиции в 

опознаят и осмислят своето историческо минало с оглед на нашето настояще и бъдеще. Освен това, 

проектът ще допринесе за разкриването на допълнителни експозиционни площи, позволяващи 

представяне на по-голяма част от културните ценности, с които разполага във фонда си.

Реализацията на проекта е в синхрон с 

културата“, част от приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

инфраструктура“, дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич.

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът обхваща сградата на градската стоматология, която е 

Добрич, в 4 етажна масивна сграда със ЗП  951 м2 и РЗП 4977 м2. Има и мазе с площ 1342 м2. За 

осъществяването на проекта са предвидени дейности по реконструкция, преустройство, обзавеждане 

и привеждане на сградата в но

ефективност. 

Предвижда се запазвайки външните фасади, да се проектира и изпълни изцяло нов, модерен и 

съвременен интериор на вътрешните пространства. Плановата композиция на различните нива на 

сградата позволява обособяване на малки и големи изложбени „кътове“, както и преходно свързване 

на част от помещенията – тази даденост следва да бъде използвана. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Независимо от посоката, която поемат, изходната позиция на музеите е една. Тя е в отказа и

класическия вид музей, който се възприема като съкровищница, като храм и притежател на 

сакралности, както и от остарелия принцип във взаимовръзката и взаимодействието музей 

посетител, който гласи: „Да се види, за да се знае”. Особено внимание днес с

активен посетител, а така също и на децата, защото от типа граждани, които растат и се обучават сега, 

зависи дали следващото поколение ще има друго отношение към културата като цяло.  Това означава, 

че съвременният музей е не просто място, където се съхранява и отразява културата, а средище, 

където възникват и се развиват нови форми на културно общуване. 

Пред нов етап в своето развитие е изправен и музеят в Добрич. Създаден през 1953 г., той е отворен за 

публиката научен и културно-просветен институт, който издирва, събира, съхранява, изучава и 

историческото и природното наследство на Добричка област; подпомага 

местните административни власти при опазването на културното наследство и осъществява 

одство и помощ на музеите и музейните колекции по места. Във фондовете на 

музея се съхраняват експонати, които представят историята на региона от втората половина на 

новокаменната епоха до новото време, а в научния архив на музея се събира, обработва и паз

голямата база данни за всички  археологически паметници, тракийски надгробни могили (над 5

недвижими  културни ценности от Добричка област. С богатите си колекции, изследвания, оригинални 

експозиции, образователни програми и специализирани прояви музеят в Добрич провокира хората да 

опознаят и осмислят древната история на Добруджа. 

Музеят в Добрич е замислен и създаден като музей на Добруджа – земя кръстопът, на която си дават 

среща много народи, етноси, религии, култури и цивилизации, но поради 

развитие и основно поради липсата на подходяща материална база за представяне на постоянна 

експозиция за културното наследство на Добруджа и до днес тази концепция остава нереализирана.

Събирането на част от музейните експозиции в една сграда ще спомогне на хората по

опознаят и осмислят своето историческо минало с оглед на нашето настояще и бъдеще. Освен това, 

проектът ще допринесе за разкриването на допълнителни експозиционни площи, позволяващи 

а част от културните ценности, с които разполага във фонда си.

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка 2.3. „Развитие на инфраструктурата в сферата на 

приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич. 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът обхваща сградата на градската стоматология, която е разположена в централната част на гр. 

Добрич, в 4 етажна масивна сграда със ЗП  951 м2 и РЗП 4977 м2. Има и мазе с площ 1342 м2. За 

осъществяването на проекта са предвидени дейности по реконструкция, преустройство, обзавеждане 

и привеждане на сградата в нормите според Директива 2012/27/ЕС по отношение на енергийната 

Предвижда се запазвайки външните фасади, да се проектира и изпълни изцяло нов, модерен и 

съвременен интериор на вътрешните пространства. Плановата композиция на различните нива на 

градата позволява обособяване на малки и големи изложбени „кътове“, както и преходно свързване 

тази даденост следва да бъде използвана.  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

491/555 

Независимо от посоката, която поемат, изходната позиция на музеите е една. Тя е в отказа им от 

класическия вид музей, който се възприема като съкровищница, като храм и притежател на 

сакралности, както и от остарелия принцип във взаимовръзката и взаимодействието музей – 

посетител, който гласи: „Да се види, за да се знае”. Особено внимание днес се отделя на съвременния 

активен посетител, а така също и на децата, защото от типа граждани, които растат и се обучават сега, 

зависи дали следващото поколение ще има друго отношение към културата като цяло.  Това означава, 

място, където се съхранява и отразява културата, а средище, 

Пред нов етап в своето развитие е изправен и музеят в Добрич. Създаден през 1953 г., той е отворен за 

росветен институт, който издирва, събира, съхранява, изучава и 

историческото и природното наследство на Добричка област; подпомага 

местните административни власти при опазването на културното наследство и осъществява 

одство и помощ на музеите и музейните колекции по места. Във фондовете на 

музея се съхраняват експонати, които представят историята на региона от втората половина на 

новокаменната епоха до новото време, а в научния архив на музея се събира, обработва и пази най-

голямата база данни за всички  археологически паметници, тракийски надгробни могили (над 5 000), 

недвижими  културни ценности от Добричка област. С богатите си колекции, изследвания, оригинални 

ви музеят в Добрич провокира хората да 

земя кръстопът, на която си дават 

среща много народи, етноси, религии, култури и цивилизации, но поради особеностите в своето 

развитие и основно поради липсата на подходяща материална база за представяне на постоянна 

експозиция за културното наследство на Добруджа и до днес тази концепция остава нереализирана. 

една сграда ще спомогне на хората по-пълноценно да 

опознаят и осмислят своето историческо минало с оглед на нашето настояще и бъдеще. Освен това, 

проектът ще допринесе за разкриването на допълнителни експозиционни площи, позволяващи 

а част от културните ценности, с които разполага във фонда си. 

мярка 2.3. „Развитие на инфраструктурата в сферата на 

приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

разположена в централната част на гр. 

Добрич, в 4 етажна масивна сграда със ЗП  951 м2 и РЗП 4977 м2. Има и мазе с площ 1342 м2. За 

осъществяването на проекта са предвидени дейности по реконструкция, преустройство, обзавеждане 

рмите според Директива 2012/27/ЕС по отношение на енергийната 

Предвижда се запазвайки външните фасади, да се проектира и изпълни изцяло нов, модерен и 

съвременен интериор на вътрешните пространства. Плановата композиция на различните нива на 

градата позволява обособяване на малки и големи изложбени „кътове“, както и преходно свързване 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Част от помещенията ще се трансформират за експозиционни площи за постоянни изложби, които да 

„приютят“ експонатите на Исторически музей 

15 – 19 в.” и „Нова и най-нова история".. За обогатяването на цялостната функция на музея се 

предвижда отделянето на зала за временни и/или гостуващи изложби. П

допълнителни посетители и не на последно място за широк кръг от културни прояви и събития. 

Резервирането на подобни площи за „външни“ изяви позволява генерирането на приходи, които да 

спомогнат за издръжката на музея. Постигане

културно наследство на района се постига чрез внедряването на модерни, аудио

представяне – 3D, холограми, аудио

преустройството на сградата спадат още обособяването на помещения за развитие на музейна 

индустрия (търговия), книжарница, кътове за отдих е развлечение, кабинети за специалисти,  

лаборатории.  

Извършването на основен ремонт на сградата ще се изпълни на базата на предписания от

енергийно обследване, с което да се внедрят подходящи мерки за енергийна ефективност.

Поради спецификата на обекта се изисква изграждането на модерна система за вентилация, 

отопление и охлаждане, на принципа на „пасивната“ сграда, което ще намал

използваната в момента енергия. 

В проекта са включени и дейностите по изграждането на изцяло нова техническа инфраструктура 

водоснабдителна, канализационна, пожарна, енергийна, осветителна и озвучителна.

Предвижда се основната част от финан

приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014

Възможността за реализация на ПЧП е в областта на обслужващите функции, които ще се развиват на 

територията на музея – кафене, кът за отдих, магаз

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Обектът предмет на настоящия проект е публична общинска собственост, с планова схема, която 

позволява по-лесното му преустройство е музей. От друга страна социалното и обществено 

въздействие на проекта върху населението на Добрич го прави значим и подходящ за реализация. 

Необходимостта от реализация на проекта се обуславят от следните факти:

• наличие на богато културно и историческо наследство, което е съсредоточено в централната 

част на града – където се намира и сградата на стоматологията; 

• сегашната експозиция на историческия музей е разпръсната в различни локации (12 на брой, 

шест, от които недвижими културни ценности), което води до затруднено посещение и 

цялостно възприемане на излож

историческо минало на района;

• съществуващата налична база на музея не отговаря на съвременните изисквания, което 

ограничава възможностите за неговото функциониране и развитие;

• използваните в момента п

отговарят напълно на нормативните изисквания за съхраняване на музейни ценности;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Част от помещенията ще се трансформират за експозиционни площи за постоянни изложби, които да 

„приютят“ експонатите на Исторически музей – Добрич от отделите „Археология”, „Българските земи 

нова история".. За обогатяването на цялостната функция на музея се 

предвижда отделянето на зала за временни и/или гостуващи изложби. По този начин ще се привлекат 

допълнителни посетители и не на последно място за широк кръг от културни прояви и събития. 

Резервирането на подобни площи за „външни“ изяви позволява генерирането на приходи, които да 

спомогнат за издръжката на музея. Постигането на интерактивност при представянето на богатото 

културно наследство на района се постига чрез внедряването на модерни, аудио

3D, холограми, аудио-разкази и т.н. Към дейностите за реконструкцията и 

адата спадат още обособяването на помещения за развитие на музейна 

индустрия (търговия), книжарница, кътове за отдих е развлечение, кабинети за специалисти,  

Извършването на основен ремонт на сградата ще се изпълни на базата на предписания от

енергийно обследване, с което да се внедрят подходящи мерки за енергийна ефективност.

Поради спецификата на обекта се изисква изграждането на модерна система за вентилация, 

отопление и охлаждане, на принципа на „пасивната“ сграда, което ще намал

използваната в момента енергия.  

В проекта са включени и дейностите по изграждането на изцяло нова техническа инфраструктура 

водоснабдителна, канализационна, пожарна, енергийна, осветителна и озвучителна.

Предвижда се основната част от финансирането на проекта да бъде осъществена по Инвестиционен 

приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г. 

Възможността за реализация на ПЧП е в областта на обслужващите функции, които ще се развиват на 

кафене, кът за отдих, магазин за сувенири. 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Обектът предмет на настоящия проект е публична общинска собственост, с планова схема, която 

лесното му преустройство е музей. От друга страна социалното и обществено 

ствие на проекта върху населението на Добрич го прави значим и подходящ за реализация. 

Необходимостта от реализация на проекта се обуславят от следните факти: 

наличие на богато културно и историческо наследство, което е съсредоточено в централната 

където се намира и сградата на стоматологията;  

сегашната експозиция на историческия музей е разпръсната в различни локации (12 на брой, 

шест, от които недвижими културни ценности), което води до затруднено посещение и 

цялостно възприемане на изложените музейни експонати и артефакти, показващи богатото 

историческо минало на района; 

съществуващата налична база на музея не отговаря на съвременните изисквания, което 

ограничава възможностите за неговото функциониране и развитие; 

използваните в момента помещения за фондохранилища са с недостатъчен капацитет и не 

отговарят напълно на нормативните изисквания за съхраняване на музейни ценности;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Част от помещенията ще се трансформират за експозиционни площи за постоянни изложби, които да 

Добрич от отделите „Археология”, „Българските земи 

нова история".. За обогатяването на цялостната функция на музея се 

о този начин ще се привлекат 

допълнителни посетители и не на последно място за широк кръг от културни прояви и събития. 

Резервирането на подобни площи за „външни“ изяви позволява генерирането на приходи, които да 

то на интерактивност при представянето на богатото 

културно наследство на района се постига чрез внедряването на модерни, аудио-визуални техники за 

разкази и т.н. Към дейностите за реконструкцията и 

адата спадат още обособяването на помещения за развитие на музейна 

индустрия (търговия), книжарница, кътове за отдих е развлечение, кабинети за специалисти,  

Извършването на основен ремонт на сградата ще се изпълни на базата на предписания от извършено 

енергийно обследване, с което да се внедрят подходящи мерки за енергийна ефективност. 

Поради спецификата на обекта се изисква изграждането на модерна система за вентилация, 

отопление и охлаждане, на принципа на „пасивната“ сграда, което ще намали значително 

В проекта са включени и дейностите по изграждането на изцяло нова техническа инфраструктура – 

водоснабдителна, канализационна, пожарна, енергийна, осветителна и озвучителна. 

сирането на проекта да бъде осъществена по Инвестиционен 

Възможността за реализация на ПЧП е в областта на обслужващите функции, които ще се развиват на 

Обектът предмет на настоящия проект е публична общинска собственост, с планова схема, която 

лесното му преустройство е музей. От друга страна социалното и обществено 

ствие на проекта върху населението на Добрич го прави значим и подходящ за реализация. 

 

наличие на богато културно и историческо наследство, което е съсредоточено в централната 

сегашната експозиция на историческия музей е разпръсната в различни локации (12 на брой, 

шест, от които недвижими културни ценности), което води до затруднено посещение и 

ените музейни експонати и артефакти, показващи богатото 

съществуващата налична база на музея не отговаря на съвременните изисквания, което 

 

омещения за фондохранилища са с недостатъчен капацитет и не 

отговарят напълно на нормативните изисквания за съхраняване на музейни ценности; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• в момента липсва сграда, в която да работят музейните специалисти, което води до 

нарушаване на общуването и координ

ръководството на музея и музейните специалисти;

• заетостта на сградата на стоматологията е ниска, което определя по

поддръжката й спрямо капацитета, който се използва;

• в близост се намира 1 ДКЦ, което дава възможност част от стоматологичните дейности да се 

изместят в него, при необходимост;

• разпределението на помещенията в сградата на стоматологията позволява тяхното 

преустройство в музейни и изложбени помещения;

• локацията на сградата, в 

допълване на културно

• наличие на места за паркиране в непосредствена близост до обекта

1.4. Цели пред проекта 

Реализацията на проекта си постав

обектите на Исторически музей 

наличните музейни експонати и тяхното концентриране в една локация. В същото време се цели 

създаването на по-добри условия за работа и координация между музейните специалисти в 

различните отдели. 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са:

• цялостна реконструкция и обновяване на сградата на градската стоматология;

• преустройство на сградата за нуждите на 

• създаване на атрактивна среда за културно

• оптимизиране на разходите по поддръжката на Исторически музей 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на проекта ще окаже директно влияние върху

музей – Добрич, като подобри условията за експониране на част от музейните фондове и повиши 

атрактивността им за посетителите. Локализирането на част от експозициите на едно място 

подобрена енергийна ефективност

сграден фонд на музея и намаляване на разходите по неговата издръжка. Създаването, в рамките на 

проекта, по-добра работна среда за работа и комуникация между музейните специалисти ще повиши 

техния капацитет и ще спомогне за по

Непреки бенефициенти от проекта ще бъдат посетителите и гражданите на гр. Добрич, които ще имат 

възможност да се насладят на богатите музейни експозиции в приятна и 

се отрази, както на тяхното самочувствие, така и на престижа на общината, като туристическа 

дестинация. 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект O08. Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската 
музей 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

в момента липсва сграда, в която да работят музейните специалисти, което води до 

нарушаване на общуването и координацията между основните отдели, включително и между 

ръководството на музея и музейните специалисти; 

заетостта на сградата на стоматологията е ниска, което определя по

поддръжката й спрямо капацитета, който се използва; 

а 1 ДКЦ, което дава възможност част от стоматологичните дейности да се 

изместят в него, при необходимост; 

разпределението на помещенията в сградата на стоматологията позволява тяхното 

преустройство в музейни и изложбени помещения; 

локацията на сградата, в близост до етнографски комплекс „Стария Добрич“ позволява 

допълване на културно-образователните функции на Исторически музей 

наличие на места за паркиране в непосредствена близост до обекта 

Реализацията на проекта си поставя за цел да реши проблема с дисперсното разположение на 

обектите на Исторически музей – Добрич, което да доведе до повишаване атрактивността на 

наличните музейни експонати и тяхното концентриране в една локация. В същото време се цели 

ри условия за работа и координация между музейните специалисти в 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са: 

цялостна реконструкция и обновяване на сградата на градската стоматология;

преустройство на сградата за нуждите на Исторически музей - Добрич;

създаване на атрактивна среда за културно-опознавателен туризъм; 

оптимизиране на разходите по поддръжката на Исторически музей –

1.5. Очаквани резултати от проекта  

Изпълнението на проекта ще окаже директно влияние върху работата и организацията на Исторически 

Добрич, като подобри условията за експониране на част от музейните фондове и повиши 

атрактивността им за посетителите. Локализирането на част от експозициите на едно място 

подобрена енергийна ефективност и обновено оборудване - ще спомогне за оптимизация на наличния 

сграден фонд на музея и намаляване на разходите по неговата издръжка. Създаването, в рамките на 

добра работна среда за работа и комуникация между музейните специалисти ще повиши 

хния капацитет и ще спомогне за по-бързото осъществяване на обмен на информация между тях.

Непреки бенефициенти от проекта ще бъдат посетителите и гражданите на гр. Добрич, които ще имат 

възможност да се насладят на богатите музейни експозиции в приятна и модерна обстановка. Това ще 

се отрази, както на тяхното самочувствие, така и на престижа на общината, като туристическа 

Проект O08. Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
сградата на градската стоматология за нуждите на Исторически 
музей - Добрич 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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в момента липсва сграда, в която да работят музейните специалисти, което води до 

ацията между основните отдели, включително и между 

заетостта на сградата на стоматологията е ниска, което определя по-високите разходи за 

а 1 ДКЦ, което дава възможност част от стоматологичните дейности да се 

разпределението на помещенията в сградата на стоматологията позволява тяхното 

близост до етнографски комплекс „Стария Добрич“ позволява 

образователните функции на Исторически музей – Добрич; 

 

я за цел да реши проблема с дисперсното разположение на 

Добрич, което да доведе до повишаване атрактивността на 

наличните музейни експонати и тяхното концентриране в една локация. В същото време се цели 

ри условия за работа и координация между музейните специалисти в 

цялостна реконструкция и обновяване на сградата на градската стоматология; 

Добрич; 

 

– Добрич. 

работата и организацията на Исторически 

Добрич, като подобри условията за експониране на част от музейните фондове и повиши 

атрактивността им за посетителите. Локализирането на част от експозициите на едно място – с 

ще спомогне за оптимизация на наличния 

сграден фонд на музея и намаляване на разходите по неговата издръжка. Създаването, в рамките на 

добра работна среда за работа и комуникация между музейните специалисти ще повиши 

бързото осъществяване на обмен на информация между тях. 

Непреки бенефициенти от проекта ще бъдат посетителите и гражданите на гр. Добрич, които ще имат 

модерна обстановка. Това ще 

се отрази, както на тяхното самочувствие, така и на престижа на общината, като туристическа 

Проект O08. Реконструкция, преустройство и обзавеждане на 
стоматология за нуждите на Исторически 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

2. Компоненти на 
проекта 

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология
Компонент 3: Благоустрояване и 

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 
 

Проектът за реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 

стоматология за нуждите на Исторически музей 

проблема с дисперсно разположението обекти на музея и подобряване 
атрактивността на наличния музеен фонд.
Той предвижда дейности, като проектиране, преустройство, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане на помещенията
околното пространство.
Реализацията на проекта е обоснована от наличието на разнообразни музейните 
експозиции, които следва да намерят своето място в една обща среда, която ги 
обединява и представя в пълнота пред потенциалните посетите
на проекта е част от приоритетна област 2 в обхвата на зоната на публични функции 
с висока обществена значимост.

4. Източник на 
финансиране 

Инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР;
Публично

5. Бенефициент 
 

Община Добрич
РИС -

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

Проектът решава липсата на общо място за експозициите на историческия музей, 
като в същото време оползотворява свободния капацитет на сградата на градската 
стоматология.

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел 
№ 3 на ИПГВР

Подобряване на 
човешкия потенциал 
и осигуряване на 
равни възможности 
за всички

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите 
проучвания

10. Текущо състояние на 
обекта 

Към момента, сградата на градската стоматология  е частично заета от лекарски и 
зъболекарски практики. Експлоатационното й състояние 
нуждае от подмяна на инсталации, вътрешни ремонти и ремонт на покрив. Само 
частичното използване на сградата генерира прекалено високи експлоатационни 
разходи и е свързано с неоптималното използване на ценен ресурс, разположен в 
самия градски център.

11. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология
Дейност 1: Енергийно обследване на сградата
Дейност 2: Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство 
стоматология за музейни функции
Дейност 3: Проектиране и съгласуване на тематико
Дейност 4: Внедряване на мерки за енергийна ефективност
Дейност 5: Подмяна и доизграждане на ВиК мрежата и електроинсталациите
Дейност 6: Изгра
на риска от пожар
Дейност 7: Внедряване на система за видеонаблюдение
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на сград
Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата 
Компонент 3: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология
Компонент 3: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство

Проектът за реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 

стоматология за нуждите на Исторически музей - Добрич

проблема с дисперсно разположението обекти на музея и подобряване 
атрактивността на наличния музеен фонд. 
Той предвижда дейности, като проектиране, преустройство, внедряване на мерки за 
енергийна ефективност, обзавеждане на помещенията, благоустрояване на 
околното пространство. 
Реализацията на проекта е обоснована от наличието на разнообразни музейните 
експозиции, които следва да намерят своето място в една обща среда, която ги 
обединява и представя в пълнота пред потенциалните посетите
на проекта е част от приоритетна област 2 в обхвата на зоната на публични функции 
с висока обществена значимост. 

Инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР;
Публично-частно партньорство 

Община Добрич 
- Добрич 

Проектът решава липсата на общо място за експозициите на историческия музей, 
като в същото време оползотворява свободния капацитет на сградата на градската 
стоматология. 

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел 
№ 3 на ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област №2 

Мярка №2.3.

Подобряване на 
човешкия потенциал 
и осигуряване на 
равни възможности 
за всички 

Благоустроена и 
привлекателна градска 
среда и социална 
инфраструктура 

Развитие на инфраструктурата 
в сферата на културата

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект Работен 
проект

Настоящите 
проучвания 

не не

Към момента, сградата на градската стоматология  е частично заета от лекарски и 
зъболекарски практики. Експлоатационното й състояние 
нуждае от подмяна на инсталации, вътрешни ремонти и ремонт на покрив. Само 
частичното използване на сградата генерира прекалено високи експлоатационни 
разходи и е свързано с неоптималното използване на ценен ресурс, разположен в 

я градски център. 

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология
Дейност 1: Енергийно обследване на сградата 
Дейност 2: Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство 
стоматология за музейни функции 
Дейност 3: Проектиране и съгласуване на тематико-експозиционен план
Дейност 4: Внедряване на мерки за енергийна ефективност
Дейност 5: Подмяна и доизграждане на ВиК мрежата и електроинсталациите
Дейност 6: Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция 
на риска от пожар 
Дейност 7: Внедряване на система за видеонаблюдение
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на сград
Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата 
Компонент 3: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

494/555 

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология 
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология 

озеленяване на околното пространство 

Проектът за реконструкция, преустройство и обзавеждане на сградата на градската 

Добрич цели разрешаване на 
проблема с дисперсно разположението обекти на музея и подобряване 

Той предвижда дейности, като проектиране, преустройство, внедряване на мерки за 
, благоустрояване на 

Реализацията на проекта е обоснована от наличието на разнообразни музейните 
експозиции, които следва да намерят своето място в една обща среда, която ги 
обединява и представя в пълнота пред потенциалните посетители. Осъществяването 
на проекта е част от приоритетна област 2 в обхвата на зоната на публични функции 

Инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР; 

Проектът решава липсата на общо място за експозициите на историческия музей, 
като в същото време оползотворява свободния капацитет на сградата на градската 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Мярка №2.3. 

Развитие на инфраструктурата 
в сферата на културата 

Работен  
проект 

не 

Към момента, сградата на градската стоматология  е частично заета от лекарски и 
зъболекарски практики. Експлоатационното й състояние не е добро, като тя се 
нуждае от подмяна на инсталации, вътрешни ремонти и ремонт на покрив. Само 
частичното използване на сградата генерира прекалено високи експлоатационни 
разходи и е свързано с неоптималното използване на ценен ресурс, разположен в 

Компонент 1: Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология 

Дейност 2: Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската 

експозиционен план 
Дейност 4: Внедряване на мерки за енергийна ефективност 
Дейност 5: Подмяна и доизграждане на ВиК мрежата и електроинсталациите 

ждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция 

Дейност 7: Внедряване на система за видеонаблюдение 
Компонент 2: Обзавеждане на сградата на градската стоматология 
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата 
Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата  
Компонент 3: Благоустрояване и озеленяване на околното пространство 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата 
Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена 
сградата
Дейност 3: Озеленяване на прилежащите пространства
Дейност 5: Внедряване на система за видеонаблюдение

12. Устройствена 
планова обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

•

•

•

Рискове за реализация на проекта:

14.Възможности за 

интегриране на проекта 

с други проекти на 

Община Добрич 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Проектът има възможност да се изпълни като се вземат предвид  предвидените 
проекти с шифър 
пространство).

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния 
трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР н
професионален опит.

16. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

•

•

•

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

•

•

17. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

1,787 хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О08 в зона с публични функции с 

No 

Компонент 1:Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата 
Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена 
сградата 
Дейност 3: Озеленяване на прилежащите пространства 
Дейност 5: Внедряване на система за видеонаблюдение

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП Наличие на 
устройствени планове

да ОУП

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Наличие на музейни експонати, търсещи своето експозиционно място;

• Ниска заетост на помещенията в сградата; 

• Концентрация на значителни културни обекти в близост до сградата на 
стоматологията 

 
Рискове за реализация на проекта: 

• Рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе 
до невъзможност за реализацията на проекта

• Опасност конструкцията да не може да поне
преустройство; 

• нежелание от страна на практикуващите лекари и пациентите сградата 
да бъде преустроена. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Проектът има възможност да се изпълни като се вземат предвид  предвидените 
проекти с шифър ОUI(Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им 
пространство). 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния 
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит. 

• по-добро експониране на многообразието от музейни експонати на 
Исторически музей - Добрич; 

• повишаване интереса на местното население към опознаване на 
историческото си наследство; 

• оптимизация на разходите на Исторически музей 

• Повишена посещаемост на музея от жители и гости на града;

• Организирани културни, научни и образователни събития 

1,787 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О08 в зона с публични функции с 
концентрация на висока обществена активност

Дейност 

1:Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата  
Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до 

 
Дейност 5: Внедряване на система за видеонаблюдение 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Наличие на музейни експонати, търсещи своето експозиционно място; 

значителни културни обекти в близост до сградата на 

Рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе 
до невъзможност за реализацията на проекта; 

Опасност конструкцията да не може да понесе вътрешното 

нежелание от страна на практикуващите лекари и пациентите сградата 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Проектът има възможност да се изпълни като се вземат предвид  предвидените 

(Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
а градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

добро експониране на многообразието от музейни експонати на 

население към опознаване на 

оптимизация на разходите на Исторически музей - Добрич 

Повишена посещаемост на музея от жители и гости на града; 

и образователни събития – годишно; 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект О08 в зона с публични функции с 
концентрация на висока обществена активност 

Стойност 

1:Преустройство и реконструкция на сградата на градската стоматология 
Обща стойност 
на компонента  
1,122,500 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.1. Енергийно обследване на сградата

1.2. 
Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за 
музейни функции 

1.3. Проектиране и съгласуване на тематико

1.4. Внедряване на мерки за енергийна ефективност

1.5. Подмяна и доизграждане на ВиК мрежата и електроинсталациите

1.6. 
Изграждане на система за мониторинг и 
пожар 

1.7. Внедряване на система за видеонаблюдение

Компонент 2:Обзавеждане на сградата на градската стоматология

2.1. Проектиране на интериорното обзавеждане на

2.2. Доставка и същинско обзавеждане на сградата

Компонент 3:Благоустрояване и озеленяване на околното пространство

3.1. Създаване на достъпна среда до входовете на сградата

3.2.  Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата

3.3. Озеленяване на прилежащите пространства

3.4. Внедряване на система за видеонаблюдение

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговаря на ЗУТ и ЗКН и техните наредби и действащи 

нормативни документи в проектирането и строителството  

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ЗУТ, Наредба № 4 за проектиране и изграждане на достъпна среда.

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

5.Основни функционални 

и композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Енергийно обследване на сградата 

Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за 

Проектиране и съгласуване на тематико-експозиционен план 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност 

Подмяна и доизграждане на ВиК мрежата и електроинсталациите 

Изграждане на система за мониторинг и контрол на въздуха и превенция на риска от 

Внедряване на система за видеонаблюдение 

Компонент 2:Обзавеждане на сградата на градската стоматология 

Проектиране на интериорното обзавеждане на сградата 

Доставка и същинско обзавеждане на сградата 

Благоустрояване и озеленяване на околното пространство 

Създаване на достъпна среда до входовете на сградата 

Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата

Озеленяване на прилежащите пространства 

Внедряване на система за видеонаблюдение 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговаря на ЗУТ и ЗКН и техните наредби и действащи 

нормативни документи в проектирането и строителството  

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ЗУТ, Наредба № 4 за проектиране и изграждане на достъпна среда.

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
- Обследване за енергийна ефективност на сградата
- Конструктивно становище за носимоспособността на сградата
- Изготвяне на технически инвестиционен 
- Тематико-експозиционен план 
- Проект за обзавеждане с необходимото оборудване
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и прилежащо 
озеленяване и осветление 

- Съгласуване с НИНКН и МК 
5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 1649 м
2
 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

496/555 

15000 

Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство на градската стоматология за 18000 
 

3500 
 

750000 

280000 

контрол на въздуха и превенция на риска от 
30000 

26000 

Обща стойност 
на компонента  
566,000 
16000 
 

550000 

Обща стойност 
на компонента 
98,500 

25000 

Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата 12000 

26500 

35000 

Проектът трябва да отговаря на ЗУТ и ЗКН и техните наредби и действащи 

нормативни документи в проектирането и строителството  като се осигури 

съответствие на проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от 

ЗУТ, Наредба № 4 за проектиране и изграждане на достъпна среда. 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 
Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Конструктивно становище за носимоспособността на сградата 

 проект за сградата 

Проект за обзавеждане с необходимото оборудване 
Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и прилежащо 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.1.2. Функционални параметри на проекта:

Основното разпределението на помещенията по етажи трябва да бъде, както 

следва:

Приблизителни площи и брой места в о

 

19.3.9. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O09. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

БЪДЕЩО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИЯ ТЕРЕН НА Т.НАР. 

"КООПОВЕ" 

Самостоятелен обект в зона на публични 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

период интервенции на територията на гр. Добрич за които е не

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Етажност – 4 ет. и 1 подземен (1342 м
2
) 

- ЗП –  951 м
2
 

- РЗП –4977 м
2
 

- Предвидената системата за вентилация, охлаждане и отопление на 
трябва да бъде на принципа на „пасивните / умни”

5.1.2. Функционални параметри на проекта: 

Основното разпределението на помещенията по етажи трябва да бъде, както 

следва: 

- приземие – фондохранилища; 
- първи етаж – посетителки информационен център, зала с холограми, 

централно фоайе, позволяващо провеждането на широк кръг 
културни прояви и събития, гардероб, музеен магазин,  книжарница, 
кафене, по възможност помещение за клуб по интереси (краеведи);

- втори и трети етаж – експозиционни зали за различни тематични 
периоди „Археология” /VІ хил. пр. Хр. – ХІV в. сл. Хр./, „История на 
българските земи ХV – ХІХ в.”, „Нова и най
1989/, зала за временни изложби, зала за учебен музей, конферентна 
зала; 

- четвърти етаж – кабинети, лаборатории, библиотека
Приблизителни площи и брой места в отделните помещения:

- брой едновременни посещения на залата за холограми 
- приблизителна площ на музейния магазин 
- приблизителна площ на книжарницата към музея 
- приблизителна площ на клуба за краеведи 
- приблизителна площ на зоната за временни изложби 
- брой места в конферентната зала – 50 души;
- приблизителна площ + брой места за кабинетите и лабораториите 

кабинета и 3 лаборатории. Работните места по кабинети са: 
директорски (1), счетоводство (1), деловодство (
археология (2), гл. уредник отдел "Археология" (1), фондохранители 
(2), връзки с обществеността и реклама (1), Възраждане (1), гл. 
уредник отдел "Нова и най-нова история" (1), нова и най
история (2), музеен педагог (1). Работните
метал и керамика (2), дърво и икони (2), таксидермия (1);

- приблизителна площ на предвидения архив 
- приблизителна площ и предвидено местоположение (по отношение 

на етажа) на фондохранилищата - всички фондохранилища се 
намират в мазите, следователно площта им ще съвпада с тази на 
мазите.  

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O09. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

БЪДЕЩО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИЯ ТЕРЕН НА Т.НАР. 

Самостоятелен обект в зона на публични функции с висока обществена значимост

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

период интервенции на територията на гр. Добрич за които е необходимо допълнително проучване на 

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

497/555 

Предвидената системата за вентилация, охлаждане и отопление на 
трябва да бъде на принципа на „пасивните / умни” сгради 

Основното разпределението на помещенията по етажи трябва да бъде, както 

посетителки информационен център, зала с холограми, 
провеждането на широк кръг 

културни прояви и събития, гардероб, музеен магазин,  книжарница, 
кафене, по възможност помещение за клуб по интереси (краеведи); 

експозиционни зали за различни тематични 
ХІV в. сл. Хр./, „История на 

ХІХ в.”, „Нова и най-нова история” /1878 – 
1989/, зала за временни изложби, зала за учебен музей, конферентна 

кабинети, лаборатории, библиотека 
тделните помещения: 

брой едновременни посещения на залата за холограми - 15 – 20 души 
приблизителна площ на музейния магазин – 15 м

2
; 

приблизителна площ на книжарницата към музея – 15 м
2
; 

приблизителна площ на клуба за краеведи – 40 м
2
; 

на зоната за временни изложби – 100 м
2
; 

50 души; 
приблизителна площ + брой места за кабинетите и лабораториите - 12 
кабинета и 3 лаборатории. Работните места по кабинети са: 
директорски (1), счетоводство (1), деловодство (1), нумизматичен (1), 
археология (2), гл. уредник отдел "Археология" (1), фондохранители 
(2), връзки с обществеността и реклама (1), Възраждане (1), гл. 

нова история" (1), нова и най-нова 
история (2), музеен педагог (1). Работните места по лаборатории са: 
метал и керамика (2), дърво и икони (2), таксидермия (1); 
приблизителна площ на предвидения архив – 50 м

2
 ; 

приблизителна площ и предвидено местоположение (по отношение 
всички фондохранилища се 

рат в мазите, следователно площта им ще съвпада с тази на 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ O09. ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА 

БЪДЕЩО ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ ВЪРХУ ОБЩИНСКИЯ ТЕРЕН НА Т.НАР. 

функции с висока обществена значимост 

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

обходимо допълнително проучване на 

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

точната функция и обхват на инвестиционната

Проектът се фокусира върху изследване на най

точка възможности за експлоатирането на ценен общински терен в самото сърце на централната 

градска част. Определянето на 

редица фактори: 

• Централното му разположение в градската структура;

• Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

територията; 

• Атрактивността на терена 

• Потенциалната възможност за реализация на проект от висока обществена значимост;

• Възможността за установяване на стабилни партньорски отношения в модела на бъдещо ПЧП 

частен инвеститор + община;

• Потенциален източник на прек

Едновременно с това, за да бъде успешно реализиран, проектът следва да преодолее някои основни 

„тесни” места: 

• Липса на предявен към момента, конкретен инвеститорски интерес;

• Невъзможност от страна на общината да д

• Потенциално продължаваща стагнация или влошаване на макроикономическата обстановка;

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка Мярка 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на 

нова техническа инфраструктура свързана с бизнеса, част от Приоритетна област 3 „Пълноценно 

използване на потенциала за икономическо развитие“, дефинирани в настоящия ИПГВР. 

Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на 

гр. Добрич. 

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът обхваща терена на УПИ

кв. м.. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

бъдеще това е предпоставка за реализацията на предпочетената инвестиция на принципа на ПЧП.

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

които предлага публично-частното партньорство. За целта е необходимо проектните идеи да бъдат 

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

точка на рентабилността и възвръщаемостта на направената инвестиция.

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Високата значимост на разгледаната в проекта територия, разположена в самото сърце на градския 
център е основна причина за включването на проекта в Интегрирания план на Добрич. Допълнително 
основание за това е необходимостта от структуриране на широк обществен дебат, фокусиран върху 
определяне на ново функционално предназначение на това ценно градско пространство.

1.4. Цели пред проекта 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

точната функция и обхват на инвестиционната инициатива в рамките на посочения терен.

Проектът се фокусира върху изследване на най-подходящите от обществена и икономическа гледна 

точка възможности за експлоатирането на ценен общински терен в самото сърце на централната 

градска част. Определянето на този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от 

Централното му разположение в градската структура; 

Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

Атрактивността на терена от инвеститорска гледна точка; 

Потенциалната възможност за реализация на проект от висока обществена значимост;

Възможността за установяване на стабилни партньорски отношения в модела на бъдещо ПЧП 

частен инвеститор + община; 

Потенциален източник на преки и непреки приходи за Община град Добрич;

Едновременно с това, за да бъде успешно реализиран, проектът следва да преодолее някои основни 

Липса на предявен към момента, конкретен инвеститорски интерес; 

Невъзможност от страна на общината да допринесе финансово за реализацията на проекта;

Потенциално продължаваща стагнация или влошаване на макроикономическата обстановка;

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка Мярка 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на 

ура свързана с бизнеса, част от Приоритетна област 3 „Пълноценно 

използване на потенциала за икономическо развитие“, дефинирани в настоящия ИПГВР. 

Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът обхваща терена на УПИ-II- за „Обществено обслужване”  в кв. 48 на ЦГЧ, с обща площ 1403 

кв. м.. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

вка за реализацията на предпочетената инвестиция на принципа на ПЧП.

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

частното партньорство. За целта е необходимо проектните идеи да бъдат 

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

точка на рентабилността и възвръщаемостта на направената инвестиция. 

Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Високата значимост на разгледаната в проекта територия, разположена в самото сърце на градския 
център е основна причина за включването на проекта в Интегрирания план на Добрич. Допълнително 

ва е необходимостта от структуриране на широк обществен дебат, фокусиран върху 
определяне на ново функционално предназначение на това ценно градско пространство.
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

инициатива в рамките на посочения терен. 

подходящите от обществена и икономическа гледна 

точка възможности за експлоатирането на ценен общински терен в самото сърце на централната 

този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от 

Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

Потенциалната възможност за реализация на проект от висока обществена значимост; 

Възможността за установяване на стабилни партньорски отношения в модела на бъдещо ПЧП – 

и и непреки приходи за Община град Добрич; 

Едновременно с това, за да бъде успешно реализиран, проектът следва да преодолее някои основни 

 

опринесе финансово за реализацията на проекта; 

Потенциално продължаваща стагнация или влошаване на макроикономическата обстановка; 

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка Мярка 3.1: Подобряване, реконструкция и изграждане на 

ура свързана с бизнеса, част от Приоритетна област 3 „Пълноценно 

използване на потенциала за икономическо развитие“, дефинирани в настоящия ИПГВР. 

Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на населението на 

за „Обществено обслужване”  в кв. 48 на ЦГЧ, с обща площ 1403 

кв. м.. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

вка за реализацията на предпочетената инвестиция на принципа на ПЧП. 

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

частното партньорство. За целта е необходимо проектните идеи да бъдат 

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

Високата значимост на разгледаната в проекта територия, разположена в самото сърце на градския 
център е основна причина за включването на проекта в Интегрирания план на Добрич. Допълнително 

ва е необходимостта от структуриране на широк обществен дебат, фокусиран върху 
определяне на ново функционално предназначение на това ценно градско пространство. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Основни цели /Какви проблеми решава?/

Основната цел при реализацията на

икономически изгодна функция за разглеждания терен, както и постигането на обществен консенсус 

за нея. 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са:

• Конкретизиране на възможните за реализация инв

• Привличане на инвеститорски интерес;

• Предлагане на възможности за разрешаване на обществено значими проблеми на средата в 

града; 

• Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в бюджета 

на Община град Добрич;

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Проектът ще окаже директно влияние върху

възможност сами да решат бъдещето тази ценна за града територия, а друга ще предпостави 

реализацията на инвестиционно 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект O09. Провеждане на конкурс за идеи за реализация на 
бъдещо инвестиционно намерение върху общинския терен на 
т.нар. "Коопове"

2. Компоненти на проекта 

(подпроекти) 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Провеждане на конкурс за идеи за реализация на бъдещо 

инвестиционно намерение върху общинския терен на т.нар. "Коопове"

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 

Проектът се стреми да осигури възможности за определяне в режим на 
обществена консултация на подходяща от обществена и икономическа гледна 
точка, бъдеща функция на посочения терен.

4. Източник на 
финансиране 

Публично 

5. Организация, носител 
на проекта (бенефициент) 

Община град Добрич

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Проектът създава потенциал за решаването на значими от обществена гледна 
точка проблеми на средата в ЦГЧ. 

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост 

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел на ИПГВР

Стратегическа цел 1
Стратегическа цел 2

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

не 

10. Текущо състояние на 

обектите 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за 

строителство

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Основни цели /Какви проблеми решава?/ 

Основната цел при реализацията на настоящия проект е определянето на обществено полезна и 

икономически изгодна функция за разглеждания терен, както и постигането на обществен консенсус 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са: 

Конкретизиране на възможните за реализация инвестиционни инициативи;

Привличане на инвеститорски интерес; 

Предлагане на възможности за разрешаване на обществено значими проблеми на средата в 

Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в бюджета 

брич; 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

аже директно влияние върху жителите на град Добрич. От една страна той ще им даде 

възможност сами да решат бъдещето тази ценна за града територия, а друга ще предпостави 

реализацията на инвестиционно намерение едновременно от обществена и икономическа активност.

Проект O09. Провеждане на конкурс за идеи за реализация на 
бъдещо инвестиционно намерение върху общинския терен на 
т.нар. "Коопове" 
В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Провеждане на конкурс за идеи за реализация на бъдещо 

инвестиционно намерение върху общинския терен на т.нар. "Коопове"

Проектът се стреми да осигури възможности за определяне в режим на 
обществена консултация на подходяща от обществена и икономическа гледна 
точка, бъдеща функция на посочения терен. 

Публично – Община град Добрич 

Община град Добрич 

Проектът създава потенциал за решаването на значими от обществена гледна 
точка проблеми на средата в ЦГЧ.  

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Стратегическа цел на ИПГВР Приоритетна 
тематична област 

Стратегическа цел 1 
Стратегическа цел 2 

Приоритетна област 3

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за 

строителство 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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настоящия проект е определянето на обществено полезна и 

икономически изгодна функция за разглеждания терен, както и постигането на обществен консенсус 

естиционни инициативи; 

Предлагане на възможности за разрешаване на обществено значими проблеми на средата в 

Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в бюджета 

жителите на град Добрич. От една страна той ще им даде 

възможност сами да решат бъдещето тази ценна за града територия, а друга ще предпостави 

намерение едновременно от обществена и икономическа активност. 

Проект O09. Провеждане на конкурс за идеи за реализация на 
бъдещо инвестиционно намерение върху общинския терен на 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Провеждане на конкурс за идеи за реализация на бъдещо 

инвестиционно намерение върху общинския терен на т.нар. "Коопове" 

Проектът се стреми да осигури възможности за определяне в режим на 
обществена консултация на подходяща от обществена и икономическа гледна 

Проектът създава потенциал за решаването на значими от обществена гледна 

зона на публични функции с висока обществена значимост  

Мярка № 

Приоритетна област 3 Мярка 3.1 

Работен  
проект 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 

Дейност 1:
Дейност 2 :

Дейност 3: 

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация на 
проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

•

•

Рискове за реализация на проекта:

•

•

14.Възможности за 

интегриране на проекта с 

други проекти на Община 

Добрич 

Проектът е силно обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени за 
Зоната с висока концентрация на обществена значимост. Поради своят замисъл, 
като такъв с висока обществена значимост, той е в пряка връзка предвидените 
инвестиции в култур

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на 
ИПГВР консултации със заинтересованите страни. В допълнение, той си поставя за 
цели да реши и 

16. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

40 хил.лв.

Подробен бюджет на проект:Комплексен проект О09 в зона с публични функции с 

No 

Провеждане на конкурс за идеи за реализация на бъдещо инвестиционно намерение върху 
общинския терен на т.нар. "Коопове"

1. Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи

2. 
Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за 
рамките на конкурса идея

 3. 
Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Бъдещото задание за набиране на проектни идеи

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

представяне на проектните идеи

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 

представяне на идеите, с които борави инвестиционното проектиране.
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейност 1:Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи;
Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

избраната в рамките на конкурса идея; 
Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение;

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Наличие на необходимия финансов ресурс от страна на общината;

• Осигуряване на максимално широко обществено участие при 
реализацията на проекта 

 
Рискове за реализация на проекта: 

• Липса на обществен интерес към проекта; 

• Липса на инвеститорски интерес / подкрепа за бъдещата реализация на 
инвестиционните намерения, обосновани с проекта;

Проектът е силно обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени за 
Зоната с висока концентрация на обществена значимост. Поради своят замисъл, 
като такъв с висока обществена значимост, той е в пряка връзка предвидените 
инвестиции в културни обекти на територията града (О02).

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на 
ИПГВР консултации със заинтересованите страни. В допълнение, той си поставя за 
цели да реши и обществено значими за ЦГЧ проблеми.

40 хил.лв. 

Подробен бюджет на проект:Комплексен проект О09 в зона с публични функции с 
концентрация на висока обществена активност 

Дейност 

конкурс за идеи за реализация на бъдещо инвестиционно намерение върху 
общинския терен на т.нар. "Коопове" 

Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 

Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
рамките на конкурса идея 

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение 

 

Бъдещото задание за набиране на проектни идеи трябва да съдържа цялата необходима техническа 

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

представяне на проектните идеи под различни форми (например идеен инвестиционен проект или 

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 

представяне на идеите, с които борави инвестиционното проектиране. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

500/555 

Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи; 
Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
реализация на инвестиционното намерение; 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени 
планове 

ОУП 

Наличие на необходимия финансов ресурс от страна на общината; 

Осигуряване на максимално широко обществено участие при 

Липса на инвеститорски интерес / подкрепа за бъдещата реализация на 
инвестиционните намерения, обосновани с проекта; 

Проектът е силно обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени за 
Зоната с висока концентрация на обществена значимост. Поради своят замисъл, 
като такъв с висока обществена значимост, той е в пряка връзка предвидените 

ни обекти на територията града (О02). 

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на 
ИПГВР консултации със заинтересованите страни. В допълнение, той си поставя за 

обществено значими за ЦГЧ проблеми. 

Подробен бюджет на проект:Комплексен проект О09 в зона с публични функции с 
концентрация на висока обществена активност  

Стойност 

конкурс за идеи за реализация на бъдещо инвестиционно намерение върху 
40 000 лв. 

10 000 

реализация на избраната в 
10 000 

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
20 000 

трябва да съдържа цялата необходима техническа 

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

под различни форми (например идеен инвестиционен проект или 

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

19.3.10. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ О10. ИЗГРАЖД

ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

Проект предвиден за финансиране чрез публично

функции с висока обществена значим

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Този проект еволюира в процеса на разработването на ИПГВР от конкретното предложение за 
намиране на площадка за разполагане на купола на пътуващ цирк, през възможността за изграждане 
на атракционна площадка до идеята за модерно третиране на едно обществено пространство в 
паркова среда, сравнително отдалечено от главния център, но с добра комуникационна достъпност и 
достатъчно територия за осъществяване на разнообразни граждански инициативи
представления и фестивални изяви. Развитието на този проект, може да бъде предпоставка за нови, 
оригинални и привлекателни дейности, специфични за Добрич и търсени от гражданите и гостите на 
града. 

Проектирането на градската среда служи като 
съгласуват в ансамбли различните обществени пространства, включващи частните инициативи за 
развитие, транспорта и инфраструктурата. Проектът следва да отчита главното изискване към средата 
– навсякъде човек да се чувства добре ориентиран, спокоен, защитен; да се чувства уютно. 
Общинската власт трябва да демонстрира, че създаваната среда е за хората, че това е комфортно 
място за човешки живот и личностна реализация. Тези, които вземат решение за изграждане и 
рехабилитация на публичните пространства използват обществени средства за разработване и 
осъществяване на проектите. Ето защо, те са длъжни да се съобразят максимално с реалните нужди и 
желания на гражданите. Информираното гражданско участие, на ранен етап от по
заданието за проектиране на всяко публично пространство, е гаранция за неговата пълноценна роля в 
обществения живот на жителите на града. 

Проектът може да бъде реализиран с осъществяването на инвестиционни и неинвестиционни 
дейности за развитието на южната част от градския парк „Свети Георги“. Определянето на този проект 
като специфичен и важен за гражданите и гостите на гр. Добрич е подкрепено от редица обстоятелства 
и предпоставки, като: 

• Търсене на баланс между частните интереси и обществен
частни партньорства за "обществено приобщаване" и „социално включване“;

• Развитие на градската образност и символика, създаване на нови места и акценти на градската 
среда; 

• Осмисляне и утилизиране на градски сезонен календа
предпоставка и ресурс за социална промяна.

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка „Рехабилитация и изграждане на зони за обществен 
отдих“; приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 
инфраструктура“, дефинирани в ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, 
както на населението на гр. Добрич, така и на жителите на областта и региона.

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът обхваща определен терен, разположен в юж

Паркът е създаден през 1867 година. Той е сред петте най

представлява паметник на градинското изкуство, който предлага на своите посетители разнообразни 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 

ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, 

ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Проект предвиден за финансиране чрез публично-частно партньорство в зона на публични 

функции с висока обществена значимост 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Този проект еволюира в процеса на разработването на ИПГВР от конкретното предложение за 
намиране на площадка за разполагане на купола на пътуващ цирк, през възможността за изграждане 

тракционна площадка до идеята за модерно третиране на едно обществено пространство в 
паркова среда, сравнително отдалечено от главния център, но с добра комуникационна достъпност и 
достатъчно територия за осъществяване на разнообразни граждански инициативи
представления и фестивални изяви. Развитието на този проект, може да бъде предпоставка за нови, 
оригинални и привлекателни дейности, специфични за Добрич и търсени от гражданите и гостите на 

Проектирането на градската среда служи като единен интегриращ инструмент, чрез който се 
съгласуват в ансамбли различните обществени пространства, включващи частните инициативи за 
развитие, транспорта и инфраструктурата. Проектът следва да отчита главното изискване към средата 

чувства добре ориентиран, спокоен, защитен; да се чувства уютно. 
Общинската власт трябва да демонстрира, че създаваната среда е за хората, че това е комфортно 
място за човешки живот и личностна реализация. Тези, които вземат решение за изграждане и 

литация на публичните пространства използват обществени средства за разработване и 
осъществяване на проектите. Ето защо, те са длъжни да се съобразят максимално с реалните нужди и 
желания на гражданите. Информираното гражданско участие, на ранен етап от по
заданието за проектиране на всяко публично пространство, е гаранция за неговата пълноценна роля в 
обществения живот на жителите на града.  

Проектът може да бъде реализиран с осъществяването на инвестиционни и неинвестиционни 
тието на южната част от градския парк „Свети Георги“. Определянето на този проект 

като специфичен и важен за гражданите и гостите на гр. Добрич е подкрепено от редица обстоятелства 

Търсене на баланс между частните интереси и обществените нужди; възможности за публично
частни партньорства за "обществено приобщаване" и „социално включване“;

Развитие на градската образност и символика, създаване на нови места и акценти на градската 

Осмисляне и утилизиране на градски сезонен календар на публични инициативи като 
предпоставка и ресурс за социална промяна. 

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка „Рехабилитация и изграждане на зони за обществен 
отдих“; приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

структура“, дефинирани в ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, 
както на населението на гр. Добрич, така и на жителите на областта и региона.

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът обхваща определен терен, разположен в южната част от градския парк „Свети Георги“. 

Паркът е създаден през 1867 година. Той е сред петте най-стари градски паркове в страната и 

представлява паметник на градинското изкуство, който предлага на своите посетители разнообразни 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

501/555 

АНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 

ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, 

частно партньорство в зона на публични 

Този проект еволюира в процеса на разработването на ИПГВР от конкретното предложение за 
намиране на площадка за разполагане на купола на пътуващ цирк, през възможността за изграждане 

тракционна площадка до идеята за модерно третиране на едно обществено пространство в 
паркова среда, сравнително отдалечено от главния център, но с добра комуникационна достъпност и 
достатъчно територия за осъществяване на разнообразни граждански инициативи, забавления, 
представления и фестивални изяви. Развитието на този проект, може да бъде предпоставка за нови, 
оригинални и привлекателни дейности, специфични за Добрич и търсени от гражданите и гостите на 

единен интегриращ инструмент, чрез който се 
съгласуват в ансамбли различните обществени пространства, включващи частните инициативи за 
развитие, транспорта и инфраструктурата. Проектът следва да отчита главното изискване към средата 

чувства добре ориентиран, спокоен, защитен; да се чувства уютно. 
Общинската власт трябва да демонстрира, че създаваната среда е за хората, че това е комфортно 
място за човешки живот и личностна реализация. Тези, които вземат решение за изграждане и 

литация на публичните пространства използват обществени средства за разработване и 
осъществяване на проектите. Ето защо, те са длъжни да се съобразят максимално с реалните нужди и 
желания на гражданите. Информираното гражданско участие, на ранен етап от подготовката на 
заданието за проектиране на всяко публично пространство, е гаранция за неговата пълноценна роля в 

Проектът може да бъде реализиран с осъществяването на инвестиционни и неинвестиционни 
тието на южната част от градския парк „Свети Георги“. Определянето на този проект 

като специфичен и важен за гражданите и гостите на гр. Добрич е подкрепено от редица обстоятелства 

ите нужди; възможности за публично-
частни партньорства за "обществено приобщаване" и „социално включване“; 

Развитие на градската образност и символика, създаване на нови места и акценти на градската 

р на публични инициативи като 

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка „Рехабилитация и изграждане на зони за обществен 
отдих“; приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

структура“, дефинирани в ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, 
както на населението на гр. Добрич, така и на жителите на областта и региона. 

ната част от градския парк „Свети Георги“. 

стари градски паркове в страната и 

представлява паметник на градинското изкуство, който предлага на своите посетители разнообразни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

места за отдих, спорт и среща с природата. През 2012 г. беше проведен конкурс за разработване на 

проект за цялостна реконструкция на парка. Територията, предмет на конкурса е с площ 

приблизително 230 дка и обхваща части от парка, заедно с обслужващата го градска улица, 

мемориален комплекс "Хан Аспарух", буферен паркинг, парковото езеро и зона "Простор". Разработен 

е технически и работен проект, с който община Добрич кандидатства за финансиране по оперативна 

програма "Регионално развитие", схема "Зелена и достъпна среда". Дейностите

условията за прекарване на свободното време, спорт, отдих и туризъм в парка, който е един от най

старите и красиви в страната. Схемата предвижда при всяко освобождаване на финансов ресурс в 

следствие на проведени процедури или в самат

анексиран и да се изпълнят част от десетте допълнителни обекта, които община Добрич е заявила в 

МРРБ. Това са Улица „Ген. Колев", Арт площад, Градина „Романтика", Паркови алеи етап I и II, 

Централна алея спортна зона „Простор", Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища 

и Футболно игрище.  

Идеята на настоящият проект е да допълни и обогати изброените обекти с допълнителни дейности, 

които могат да се осъществят на определения терен в зоната „Простор“ ю

дейности са съвместими и формират годишен цикъл на активности, свързани с масови прояви и 

участие на гражданите на града, съседните общини и областта.

Проектът съдържа в себе си следните компоненти/дейности:

− Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката;

− Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали и съпътстващи 
изложения и атракции;

− Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, културни и 
обществени изяви. 

В устройствен аспект теренът, определен за Многофункционално публично пространство за 

организиране и провеждане на граждански инициативи, обществени прояви и представления трябва 

да бъде: 

− съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на час
територията на парк „Свети Георги“, в която е ситуиран самия терен;

− публична (общинска) собственост;

− с размери, съобразени с предвидените дейности при прилагане на действащата нормативна 
уредба.   

− отчита изискванията на  другите действащи н
санитарно-хигиенните и екологичните норми;

− лесно достъпен с личен и обществен транспорт, велосипедна и пешеходна алеи.

Предлаганият терен за реализация на проекта е ситуиран в паркова среда подходяща за 

осъществяване на планираните дейности. Осигурен е с добър транспортен достъп и пешеходен 

достъп. В тази част на парка са териториално насочени за изграждане спортна зала, спортни площадки 

и съоръжения и др. 
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реща с природата. През 2012 г. беше проведен конкурс за разработване на 

проект за цялостна реконструкция на парка. Територията, предмет на конкурса е с площ 

приблизително 230 дка и обхваща части от парка, заедно с обслужващата го градска улица, 

комплекс "Хан Аспарух", буферен паркинг, парковото езеро и зона "Простор". Разработен 

е технически и работен проект, с който община Добрич кандидатства за финансиране по оперативна 

програма "Регионално развитие", схема "Зелена и достъпна среда". Дейностите

условията за прекарване на свободното време, спорт, отдих и туризъм в парка, който е един от най

старите и красиви в страната. Схемата предвижда при всяко освобождаване на финансов ресурс в 

следствие на проведени процедури или в самата оперативна програма, този договор да бъде 

анексиран и да се изпълнят част от десетте допълнителни обекта, които община Добрич е заявила в 

МРРБ. Това са Улица „Ген. Колев", Арт площад, Градина „Романтика", Паркови алеи етап I и II, 

зона „Простор", Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища 

Идеята на настоящият проект е да допълни и обогати изброените обекти с допълнителни дейности, 

които могат да се осъществят на определения терен в зоната „Простор“ ю

дейности са съвместими и формират годишен цикъл на активности, свързани с масови прояви и 

участие на гражданите на града, съседните общини и областта. 

Проектът съдържа в себе си следните компоненти/дейности: 

обезпечаване и благоустрояване на площадката; 

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали и съпътстващи 
изложения и атракции; 

Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, културни и 

ройствен аспект теренът, определен за Многофункционално публично пространство за 

организиране и провеждане на граждански инициативи, обществени прояви и представления трябва 

съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на час
територията на парк „Свети Георги“, в която е ситуиран самия терен;

публична (общинска) собственост; 

с размери, съобразени с предвидените дейности при прилагане на действащата нормативна 

отчита изискванията на  другите действащи норми за планиране на населените места, 
хигиенните и екологичните норми; 

лесно достъпен с личен и обществен транспорт, велосипедна и пешеходна алеи.

Предлаганият терен за реализация на проекта е ситуиран в паркова среда подходяща за 

на планираните дейности. Осигурен е с добър транспортен достъп и пешеходен 

достъп. В тази част на парка са териториално насочени за изграждане спортна зала, спортни площадки 
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реща с природата. През 2012 г. беше проведен конкурс за разработване на 

проект за цялостна реконструкция на парка. Територията, предмет на конкурса е с площ 

приблизително 230 дка и обхваща части от парка, заедно с обслужващата го градска улица, 

комплекс "Хан Аспарух", буферен паркинг, парковото езеро и зона "Простор". Разработен 

е технически и работен проект, с който община Добрич кандидатства за финансиране по оперативна 

програма "Регионално развитие", схема "Зелена и достъпна среда". Дейностите включват подобряване 

условията за прекарване на свободното време, спорт, отдих и туризъм в парка, който е един от най-

старите и красиви в страната. Схемата предвижда при всяко освобождаване на финансов ресурс в 

а оперативна програма, този договор да бъде 

анексиран и да се изпълнят част от десетте допълнителни обекта, които община Добрич е заявила в 

МРРБ. Това са Улица „Ген. Колев", Арт площад, Градина „Романтика", Паркови алеи етап I и II, 

зона „Простор", Трасе за екстремно колоездене, Многофункционални игрища 

Идеята на настоящият проект е да допълни и обогати изброените обекти с допълнителни дейности, 

които могат да се осъществят на определения терен в зоната „Простор“ южния фланг на парка. Тези 

дейности са съвместими и формират годишен цикъл на активности, свързани с масови прояви и 

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали и съпътстващи 

Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, културни и 

ройствен аспект теренът, определен за Многофункционално публично пространство за 

организиране и провеждане на граждански инициативи, обществени прояви и представления трябва 

съобразен с предвижданията на действащия Подробен устройствен план на част  „Простор“ от 
територията на парк „Свети Георги“, в която е ситуиран самия терен; 

с размери, съобразени с предвидените дейности при прилагане на действащата нормативна 

орми за планиране на населените места, 

лесно достъпен с личен и обществен транспорт, велосипедна и пешеходна алеи. 

Предлаганият терен за реализация на проекта е ситуиран в паркова среда подходяща за 

на планираните дейности. Осигурен е с добър транспортен достъп и пешеходен 

достъп. В тази част на парка са териториално насочени за изграждане спортна зала, спортни площадки 
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1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Предложените дейности отговарят на 

като:  

− осигуряване на постоянно място необходими за града прояви 
концерти на открито, експозиции, фестивали, спорни състезания;

− осъществяване на социални контакти, граждански инициативи и масови прояви;

− осъществяване на хоби

1.4. Цели пред проекта 

Основните цели, които проекта си поставя са:

• подобрение и разнообразяване на обществените функции на Добрич, като регионален център и 
изява на специфичните характеристики и приоритети на града;

• развитие на инфраструктурата за устойчиво осигуряване на тези дейности;

1.5. Очаквани резултати от проекта 

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати следните конкретни 

резултати: 

• Осигуряване на инфраструктура за:
- Провеждане на циркови представления;
- Изграждане на временна естрада и съпътстващи съоръжения за провеждане на концерти 

на открито; 
- Организиране на фестивали;
- Организиране на масови изяви на гражданските организации

викторини, спортни състезания;

• Осигуряване на емблематично публично пространство за 
гражданските организации 
регионално значение; 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 

Комплексен проект 
ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

2. Компоненти на проекта 
(подпроекти) 
 

• 
• 

• 

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта и 
др. 

Основните цели, които проекта си поставя са:

• 

• 
Тези цели са насочени към удовлетворяване на нуждата на града от 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 
на граждански инициативи, общ

4. Организация, носител на 
проекта (бенефициент) 

Община гр. Добрич
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1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

ните дейности отговарят на изискванията публична изява на масови публични инициативи 

осигуряване на постоянно място необходими за града прояви –
концерти на открито, експозиции, фестивали, спорни състезания; 

оциални контакти, граждански инициативи и масови прояви;

осъществяване на хоби-занимания; 

Основните цели, които проекта си поставя са: 

подобрение и разнообразяване на обществените функции на Добрич, като регионален център и 
специфичните характеристики и приоритети на града; 

развитие на инфраструктурата за устойчиво осигуряване на тези дейности;

1.5. Очаквани резултати от проекта  

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати следните конкретни 

Осигуряване на инфраструктура за: 
Провеждане на циркови представления; 
Изграждане на временна естрада и съпътстващи съоръжения за провеждане на концерти 

Организиране на фестивали; 
Организиране на масови изяви на гражданските организации
викторини, спортни състезания; 

Осигуряване на емблематично публично пространство за - организиране на масови изяви на 
гражданските организации – митинги, дискусии, викторини, спортни състезания от градско и 

Комплексен проект О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО 
ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 
 Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката;

 Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали 
и съпътстващи изложения и атракции; 

 Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, 
културни и обществени изяви. 

Основните цели, които проекта си поставя са: 

 подобрение и разнообразяване на обществените функции на Добрич, като 
регионален център и изява на специфичните характеристики и прио
града; 

 развитие на инфраструктурата за устойчиво осигуряване на тези дейности.
Тези цели са насочени към удовлетворяване на нуждата на града от 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 
на граждански инициативи, обществени прояви и представления.

Община гр. Добрич 
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изискванията публична изява на масови публични инициативи 

– циркови представления, 

оциални контакти, граждански инициативи и масови прояви; 

подобрение и разнообразяване на обществените функции на Добрич, като регионален център и 

развитие на инфраструктурата за устойчиво осигуряване на тези дейности; 

В следствие реализацията на настоящия проект се очаква да бъдат постигнати следните конкретни 

Изграждане на временна естрада и съпътстващи съоръжения за провеждане на концерти 

Организиране на масови изяви на гражданските организации – митинги, дискусии, 

организиране на масови изяви на 
митинги, дискусии, викторини, спортни състезания от градско и 

О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО 
ПУБЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И 

Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката; 

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали 

Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, 

подобрение и разнообразяване на обществените функции на Добрич, като 
регионален център и изява на специфичните характеристики и приоритети на 

развитие на инфраструктурата за устойчиво осигуряване на тези дейности. 
Тези цели са насочени към удовлетворяване на нуждата на града от 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 

ествени прояви и представления. 
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обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

5. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Осигуряване на условия за провеждане на граждански инициативи, обществени 
прояви и представления.

6. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост

7. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел на 
ИПГВР

Стратегическа цел 2
Стратегическа цел 3

8. Проектна готовност  
(техническа документация) 
на проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите проучвания

9. Текущо състояние на 
обектите 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект 
строителство

10. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

• 
• 

• 

11. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще се 
реализира  проекта 

Липса на 
ПУП

не 

12. Предпоставки и рискове 
за реализацията на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• 
• 

• 
• 
Рискове за реализация на проекта:

• 

• 

• 
13.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти на Община 
Добрич 

Този проект е териториално и функционално интегриран с един от най
проекти на ИПГВР за
„Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 
бул. „25ти септември”. Проектът ще се реализира в южната част на Спортен 
комплекс „Простор” ПИ 621.208.10 
интегрира с всички подпроекти и обекти, включени в Комплексен проект О06 от 
програмата на зоната наситена с публични функции с висока обществена 
значимост

14. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Гаранции за социалната подкр
очертават в обществената нужда от осигуряване на инфраструктура за 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 
на граждански инициативи, фестивали и представления. 

15. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

• 

• 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Осигуряване на условия за провеждане на граждански инициативи, обществени 
прояви и представления. 

зона на публични функции с висока обществена значимост

Стратегическа цел на 
ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област 

Стратегическа цел 2 
Стратегическа цел 3 

Приоритетна област 2 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

Настоящите проучвания не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект 
строителство 

 Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката;

 Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали 
и съпътстващи изложения и атракции; 

 Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, 
културни и обществени изяви. 

Липса на 
ПУП 

Наличие на стар ПУП Наличие на други устройствени планове

 да ОУП 

Предпоставки за реализация на проекта: 

 заложен в стратегически документи на общината;

 отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 
планове; 

 отговаря на допустимите дейности по ОП; 

 наличие на високо търсене на бъдещата инфраструктура и услуги.
Рискове за реализация на проекта: 

 Ограничени възможности за финансиране, предлагани по линия на 
общественото финансиране; 

 Забавяния в процедурите за възлагане и/или изпълнение н
поръчки; 

 Необходимост от осъществяване на публично-частни партньорства

Този проект е териториално и функционално интегриран с един от най
проекти на ИПГВР за реализация през следващия планов период, а именно 
„Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 
бул. „25ти септември”. Проектът ще се реализира в южната част на Спортен 
комплекс „Простор” ПИ 621.208.10 - Кадастрална карт
интегрира с всички подпроекти и обекти, включени в Комплексен проект О06 от 
програмата на зоната наситена с публични функции с висока обществена 
значимост 

Гаранции за социалната подкрепа на дейностите по настоящия проект се 
очертават в обществената нужда от осигуряване на инфраструктура за 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 
на граждански инициативи, фестивали и представления. 

 Осигуряване на инфраструктура за: 
- Провеждане на циркови представления;
- Изграждане на временна естрада и съпътстващи съоръжения за 

провеждане на концерти на открито; 
- Организиране на фестивали; 
- Организиране на масови изяви на гражданските организации 

митинги, дискусии, викторини, спортни състезания;

 Осигуряване на емблематично публично пространство за 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Осигуряване на условия за провеждане на граждански инициативи, обществени 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Приоритетна тематична Мярка № 

Мярка 2.1 

Работен проект 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 

Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката; 

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, фестивали 

Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, 

Наличие на други устройствени планове 

заложен в стратегически документи на общината; 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени 

наличие на високо търсене на бъдещата инфраструктура и услуги. 

Ограничени възможности за финансиране, предлагани по линия на 

Забавяния в процедурите за възлагане и/или изпълнение на обществените 

частни партньорства 

Този проект е териториално и функционално интегриран с един от най-големите 
реализация през следващия планов период, а именно 

„Реконструкция на третата част от градския парк „Св. Георги” и зелената ивица по 
бул. „25ти септември”. Проектът ще се реализира в южната част на Спортен 

Кадастрална карта на гр. Добрич, което го 
интегрира с всички подпроекти и обекти, включени в Комплексен проект О06 от 
програмата на зоната наситена с публични функции с висока обществена 

епа на дейностите по настоящия проект се 
очертават в обществената нужда от осигуряване на инфраструктура за 
организирането на многофункционално публично пространство за  провеждане 
на граждански инициативи, фестивали и представления.  

Провеждане на циркови представления; 
Изграждане на временна естрада и съпътстващи съоръжения за 

гражданските организации – 
митинги, дискусии, викторини, спортни състезания; 

Осигуряване на емблематично публично пространство за - организиране на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

16. Индикатори за 
проследяване 
реализацията на проекта 

• 

• 
• 

17. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.)  

518

Подробен бюджет на проект: 

 
No 

Комплексен проект О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ 
ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.

1.1. 
Дейност 1.1:  Инфраструктурно 

1.2. 
Дейност 1.2:  Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, 
фестивали и съпътстващи изложения и атракции;;

1.3. 
Дейност 1.3:  Организиране и провеждане на граждански 
културни и обществени изяви.;;

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Проектната идея следва да се обсъди с по

към формулиране на задание за проектиране. Съществен момент в 

проучване и осигуряване на възможности за публично

проект може да стане модел за съвместни дейности между местната власт, неправителствените 

организации и бизнеса за осигуряване на 

автентични граждански инициативи.

19.4. Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с концентрация на икономическа активност

19.4.1. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I01. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВОЕННО ГРОБ

СЪВРЕМЕНЕН ФОРУМ ЗА ПОЗНАНИЕ НА МИНАЛОТО И ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯ, НАРОДИ, ЕТНОСИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И КУЛТУРИ В ПОЛЗА НА 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Самостоятелен обект в зонас потенциал за икономическо развитие

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Настоящият проект е един от ключовите проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР Добрич, са 

отчетени като приоритетни за града. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

масови изяви на гражданските организации – митинги, дискусии, викторини, 
спортни състезания от градско и регионално значение;

 Брой организирани циркови представления, концерти, фестивални прояви, 
спортни състезания и др.; 

 Брой организирани масови граждански инициативи;

 Брой участници в организираните прояви. 

8 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект:  О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Дейност 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ 
ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ. 

Инфраструктурно обезпечаване и благоустрояване на площадката;

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, 
фестивали и съпътстващи изложения и атракции;; 

Организиране и провеждане на граждански инициативи, масови спортни, 
културни и обществени изяви.;; 

 

Проектната идея следва да се обсъди с по-широк кръг заинтересовани страни преди да се пристъпи 

към формулиране на задание за проектиране. Съществен момент в подготовката на този проект е 

проучване и осигуряване на възможности за публично-частни партньорства. Осъществяването на този 

проект може да стане модел за съвместни дейности между местната власт, неправителствените 

организации и бизнеса за осигуряване на пространствена възможност за публични изяви на 

автентични граждански инициативи. 

Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с концентрация на икономическа активност

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I01. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВОЕННО ГРОБ

СЪВРЕМЕНЕН ФОРУМ ЗА ПОЗНАНИЕ НА МИНАЛОТО И ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯ, НАРОДИ, ЕТНОСИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И КУЛТУРИ В ПОЛЗА НА 

ИЗГРАЖДАНЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО. 

Самостоятелен обект в зонас потенциал за икономическо развитие 

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Настоящият проект е един от ключовите проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР Добрич, са 

отчетени като приоритетни за града.  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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митинги, дискусии, викторини, 
ионално значение; 

Брой организирани циркови представления, концерти, фестивални прояви, 

Брой организирани масови граждански инициативи; 

О10. ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО 
ПРОСТРАНСТВО ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ГРАЖДАНСКИ ИНИЦИАТИВИ, ОБЩЕСТВЕНИ ПРОЯВИ И 

Стойност 

ИЗГРАЖДАНЕ НА МНОГОФУНКЦИОНАЛНО ПУБЛИЧНО Обща стойност на 

проекта  518,000 

обезпечаване и благоустрояване на площадката; 293,000 

Организиране и провеждане на циркови представления, концерти, 125,000 

инициативи, масови спортни, 100,000 

широк кръг заинтересовани страни преди да се пристъпи 

подготовката на този проект е 

частни партньорства. Осъществяването на този 

проект може да стане модел за съвместни дейности между местната власт, неправителствените 

пространствена възможност за публични изяви на 

Технически задания за проектиране на обекти, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич  в зоната с концентрация на икономическа активност 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I01. ПРЕВРЪЩАНЕ НА ВОЕННО ГРОБИЩЕ – МУЗЕЙ В 

СЪВРЕМЕНЕН ФОРУМ ЗА ПОЗНАНИЕ НА МИНАЛОТО И ОБЩУВАНЕ МЕЖДУ РАЗЛИЧНИТЕ 

ПОКОЛЕНИЯ, НАРОДИ, ЕТНОСИ, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И КУЛТУРИ В ПОЛЗА НА 

Настоящият проект е един от ключовите проекти, които в процеса на разработка на ИПГВР Добрич, са 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Проектът се фокусира едновременно върху инвестиционни и неин

развитието на Военното гробище 

образование. Определянето на този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от 

редица фактори: 

• Много високата значимост на Вое

Добрич; 

• Високата историческа значимост на обекта в национален план;

• Необходимостта от спешна намеса за подобряване състоянието на част от обектите, част от 

недвижимата културна ценност 

• Предстоящото през 2016 г. отбелязване на 100 годишнината от създаването на гробището;

• Отличната основа, която Гробището

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка 2.3:

културата, част от приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

инфраструктура“, дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

ползи, както на община, така и на населението на гр. Добрич.

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът обхваща терена на Военните гробища с площ 12

индустриална зона на града. В терена са разположени параклис с костница, портал с адми

помещения, експозиционни площи и стопанска постройка на обща площ 195 кв. м. Обект на проекта е 

най-голямото военно гробище в България от времето на Първата световна война, в което са погребани 

над 3000 войни от 6 национални армии и четири веро

Проектът е насочен към социализация и извършване на консервация и реставрация на комплекса на 

гробищата, които са едновременно музей и недвижима културна ценност /НКЦ/ с местно значение.

Военното гробище в Добрич е едно от общо двете съхранени

гробища от времето на Първата световна война. Създаването му е свързано с боевете за отбраната на 

града (4 – 6 септември 1916 г.), получили още тогава определението “Добричка епопея”. 

На 4.09.1916 г. войски от Варненския

освобождават града от румънска окупация. През следващите три дни те отбраняват Добрич от 

няколкократно превъзхождащите ги в числено отношение руски и румънски войски. Решаваща за хода 

на битката се оказва намесата  на конната дивизия на ген. Ив. Колев.  Боевете при Добрич остават в 

аналите на българската военна история като първият сблъсък между български и руски войски след 

Освобождението. Наред с овладяването на Тутраканската крепост на 6.09.1916 г. Д

една от първите внушителни победи на Трета българска армия, постигната още в началото на военните 

действия срещу Румъния.  

След приключване на тридневните боеве, по нареждане на ген. Кантарджиев и по инициатива на 

добричките граждани е устроена траурна церемония за погребване на всички загинали. Над 3500 

български, румънски, руски и сръбски воини са положени в братски или единични гробове с дървени 

кръстове и надписи с имената и съответните звания.

След пренасянето на фронтовата линия в С

военно гробище продължават да се погребват загиналите в сраженията. Тук се полагат тленните 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Проектът се фокусира едновременно върху инвестиционни и неинвестиционни дейности за 

развитието на Военното гробище – музей като център за междукултурен диалог и неформално 

образование. Определянето на този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от 

Много високата значимост на Военното гробище – музей, като исторически обект за гр. 

Високата историческа значимост на обекта в национален план; 

Необходимостта от спешна намеса за подобряване състоянието на част от обектите, част от 

недвижимата културна ценност – Военно гробище: костницата и част от кръстовете;

Предстоящото през 2016 г. отбелязване на 100 годишнината от създаването на гробището;

Отличната основа, която Гробището-музей предлага за развитието на между културен диалог;

Реализацията на проекта е в синхрон с мярка 2.3: Развитие на инфраструктурата в сферата на 

културата, част от приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

инфраструктура“, дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

, така и на населението на гр. Добрич. 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът обхваща терена на Военните гробища с площ 12 610 кв. м., разположен в Северната 

индустриална зона на града. В терена са разположени параклис с костница, портал с адми

помещения, експозиционни площи и стопанска постройка на обща площ 195 кв. м. Обект на проекта е 

голямото военно гробище в България от времето на Първата световна война, в което са погребани 

над 3000 войни от 6 национални армии и четири вероизповедания. 

Проектът е насочен към социализация и извършване на консервация и реставрация на комплекса на 

гробищата, които са едновременно музей и недвижима културна ценност /НКЦ/ с местно значение.

Военното гробище в Добрич е едно от общо двете съхранени на територията на България военни 

гробища от времето на Първата световна война. Създаването му е свързано с боевете за отбраната на 

6 септември 1916 г.), получили още тогава определението “Добричка епопея”. 

На 4.09.1916 г. войски от Варненския укрепен пункт под командването на ген. Т. Кантарджиев 

освобождават града от румънска окупация. През следващите три дни те отбраняват Добрич от 

няколкократно превъзхождащите ги в числено отношение руски и румънски войски. Решаваща за хода 

зва намесата  на конната дивизия на ген. Ив. Колев.  Боевете при Добрич остават в 

аналите на българската военна история като първият сблъсък между български и руски войски след 

Освобождението. Наред с овладяването на Тутраканската крепост на 6.09.1916 г. Д

една от първите внушителни победи на Трета българска армия, постигната още в началото на военните 

След приключване на тридневните боеве, по нареждане на ген. Кантарджиев и по инициатива на 

строена траурна церемония за погребване на всички загинали. Над 3500 

български, румънски, руски и сръбски воини са положени в братски или единични гробове с дървени 

кръстове и надписи с имената и съответните звания. 

След пренасянето на фронтовата линия в Северна Добруджа през есента на 1916 г. в добричкото 

военно гробище продължават да се погребват загиналите в сраженията. Тук се полагат тленните 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

506/555 

вестиционни дейности за 

музей като център за междукултурен диалог и неформално 

образование. Определянето на този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от 

музей, като исторически обект за гр. 

Необходимостта от спешна намеса за подобряване състоянието на част от обектите, част от 

костницата и част от кръстовете; 

Предстоящото през 2016 г. отбелязване на 100 годишнината от създаването на гробището; 

музей предлага за развитието на между културен диалог; 

Развитие на инфраструктурата в сферата на 

културата, част от приоритетна област 2 „Благоустроена и привлекателна градска среда и социална 

инфраструктура“, дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки 

610 кв. м., разположен в Северната 

индустриална зона на града. В терена са разположени параклис с костница, портал с административни 

помещения, експозиционни площи и стопанска постройка на обща площ 195 кв. м. Обект на проекта е 

голямото военно гробище в България от времето на Първата световна война, в което са погребани 

Проектът е насочен към социализация и извършване на консервация и реставрация на комплекса на 

гробищата, които са едновременно музей и недвижима културна ценност /НКЦ/ с местно значение. 

на територията на България военни 

гробища от времето на Първата световна война. Създаването му е свързано с боевете за отбраната на 

6 септември 1916 г.), получили още тогава определението “Добричка епопея”.  

укрепен пункт под командването на ген. Т. Кантарджиев 

освобождават града от румънска окупация. През следващите три дни те отбраняват Добрич от 

няколкократно превъзхождащите ги в числено отношение руски и румънски войски. Решаваща за хода 

зва намесата  на конната дивизия на ген. Ив. Колев.  Боевете при Добрич остават в 

аналите на българската военна история като първият сблъсък между български и руски войски след 

Освобождението. Наред с овладяването на Тутраканската крепост на 6.09.1916 г. Добричката епопея е 

една от първите внушителни победи на Трета българска армия, постигната още в началото на военните 

След приключване на тридневните боеве, по нареждане на ген. Кантарджиев и по инициатива на 

строена траурна церемония за погребване на всички загинали. Над 3500 

български, румънски, руски и сръбски воини са положени в братски или единични гробове с дървени 

еверна Добруджа през есента на 1916 г. в добричкото 

военно гробище продължават да се погребват загиналите в сраженията. Тук се полагат тленните 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

останки на висши български офицери, сред които са и полк. А. Дяков, полк. Й. Иванов, полк. Н. 

Свещаров, поручик Н. Чунчев и др. В гробището се погребват също немски и турски войници, 

съюзници на българската армия. 

Още на 8.09.1916 г. група родолюбиви граждани учредяват граждански “Комитет на свободата”. Той си 

поставя за цел да се грижи за военното гробище. Комитет

средства за изграждане на “Къща

Добруджа. Повторната румънска окупация осуетява реализирането на тази идея. През 1921 г. със 

събраните средства се изгражда параклисът костница “Св. Архангел Михаил”, иконографисан от 

известния добрички живописец Н. Тахтунов. По същото време дървените кръстове се заменят с 

бетонни, оформят се алеи, построяват се ограда и портални помещения. Създава се и Летописна книг

В годините на румънското владичество в Ю. Добруджа (1919 

властите да “румънизират” гробището, то си остава българска светиня. 

След възвръщането на Ю. Добруджа към България през 1940 г. Военно гробище се превръща в цен

на множество родолюбиви инициативи, чествания и церемонии. То се посещава от всички официални 

гости на града. Грижата за поддръжката на гробището се поема от тогавашното Министерство на 

войната, под чието ведомство остава до началото на 50

През 1976 г. Военно гробище е обявено за паметник на културата. Днес то е един от музейни обекти в 

гр. Добрич. 

През 1999 и 2000 г. под мотото “Работа за мир” се провежда младежка среща, финансирана от  

германския Народен съюз за поддръжка на военните гробове. Първият етап от програмата се 

реализира през 1999 г. Двадесет ученици от Професионален колеж за биологично

асистенти “Йорг Цюрн” в Юберлинген, Германия, асоциирано към ЮНЕСКО, заедно с ученици от ЕГ 

“Гео Милев”, гр. Добрич в продължение на 4 дни работят във Военно гробище. Вторият етап се 

реализира през 2000 г. В него участват 26 ученика от Юберлинген и 11 

програмата се почистват надгробните кръстове и освежават надписите по тях.  

През 2004 г. във връзка с честването на 50

присъствието на дипломати, представители на държавни и общински институци

чужбина, както и на много наши съграждани във Военно гробище бе открита Паметна алея с флагове 

на всички държави, чиито войни са погребани в Добрич. Инициативата намери широк отзвук сред 

българската и международната общественост.

Музеят “Военно гробище” издирва, изучава, съхранява и чрез своите експозиции представя 

историческите събития, свързани с Добричката епопея и военните действия в Добруджа от времето на 

Първата световна война. В неговия фонд се пазят вещи, снимки, документи, военни от

други експонати, свързани с живота на участници в боевете. Издирени са и всички списъци с имената 

на загиналите български войници и офицери. 

Военно гробище включва: Алея на опълченците (изградена през 1978 г.), в която са положени костите 

на 22 опълченци от Добричка област; паметна плоча с имената на 53

от румънските войски при отстъплението им от града на 3.09.1916 г.; надгробни кръстове на загинали 

войни от седем националности по време на Първата световна войн

параклис-костница и експозиция на открито, представяща понтонни лодки и противотанкови оръдия. В 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

останки на висши български офицери, сред които са и полк. А. Дяков, полк. Й. Иванов, полк. Н. 

Н. Чунчев и др. В гробището се погребват също немски и турски войници, 

съюзници на българската армия.  

Още на 8.09.1916 г. група родолюбиви граждани учредяват граждански “Комитет на свободата”. Той си 

поставя за цел да се грижи за военното гробище. Комитетът започва акция за събирането на парични 

средства за изграждане на “Къща-музей на славата” в чест на героите, дали живота си за свободата на 

Добруджа. Повторната румънска окупация осуетява реализирането на тази идея. През 1921 г. със 

изгражда параклисът костница “Св. Архангел Михаил”, иконографисан от 

известния добрички живописец Н. Тахтунов. По същото време дървените кръстове се заменят с 

бетонни, оформят се алеи, построяват се ограда и портални помещения. Създава се и Летописна книг

В годините на румънското владичество в Ю. Добруджа (1919 – 1940 г.), въпреки някои опити на 

властите да “румънизират” гробището, то си остава българска светиня.  

След възвръщането на Ю. Добруджа към България през 1940 г. Военно гробище се превръща в цен

на множество родолюбиви инициативи, чествания и церемонии. То се посещава от всички официални 

гости на града. Грижата за поддръжката на гробището се поема от тогавашното Министерство на 

войната, под чието ведомство остава до началото на 50-те години на ХХ в.  

През 1976 г. Военно гробище е обявено за паметник на културата. Днес то е един от музейни обекти в 

. под мотото “Работа за мир” се провежда младежка среща, финансирана от  

германския Народен съюз за поддръжка на военните гробове. Първият етап от програмата се 

реализира през 1999 г. Двадесет ученици от Професионален колеж за биологично

ти “Йорг Цюрн” в Юберлинген, Германия, асоциирано към ЮНЕСКО, заедно с ученици от ЕГ 

“Гео Милев”, гр. Добрич в продължение на 4 дни работят във Военно гробище. Вторият етап се 

реализира през 2000 г. В него участват 26 ученика от Юберлинген и 11 –

програмата се почистват надгробните кръстове и освежават надписите по тях.  

През 2004 г. във връзка с честването на 50-годишния юбилей на Исторически музей 

присъствието на дипломати, представители на държавни и общински институци

чужбина, както и на много наши съграждани във Военно гробище бе открита Паметна алея с флагове 

на всички държави, чиито войни са погребани в Добрич. Инициативата намери широк отзвук сред 

българската и международната общественост. 

енно гробище” издирва, изучава, съхранява и чрез своите експозиции представя 

историческите събития, свързани с Добричката епопея и военните действия в Добруджа от времето на 

Първата световна война. В неговия фонд се пазят вещи, снимки, документи, военни от

други експонати, свързани с живота на участници в боевете. Издирени са и всички списъци с имената 

на загиналите български войници и офицери.  

Военно гробище включва: Алея на опълченците (изградена през 1978 г.), в която са положени костите 

22 опълченци от Добричка област; паметна плоча с имената на 53-мата добрички граждани, избити 

от румънските войски при отстъплението им от града на 3.09.1916 г.; надгробни кръстове на загинали 

войни от седем националности по време на Първата световна война; два мемориални обелиска; 

костница и експозиция на открито, представяща понтонни лодки и противотанкови оръдия. В 
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останки на висши български офицери, сред които са и полк. А. Дяков, полк. Й. Иванов, полк. Н. 

Н. Чунчев и др. В гробището се погребват също немски и турски войници, 

Още на 8.09.1916 г. група родолюбиви граждани учредяват граждански “Комитет на свободата”. Той си 

ът започва акция за събирането на парични 

музей на славата” в чест на героите, дали живота си за свободата на 

Добруджа. Повторната румънска окупация осуетява реализирането на тази идея. През 1921 г. със 

изгражда параклисът костница “Св. Архангел Михаил”, иконографисан от 

известния добрички живописец Н. Тахтунов. По същото време дървените кръстове се заменят с 

бетонни, оформят се алеи, построяват се ограда и портални помещения. Създава се и Летописна книга. 

1940 г.), въпреки някои опити на 

След възвръщането на Ю. Добруджа към България през 1940 г. Военно гробище се превръща в център 

на множество родолюбиви инициативи, чествания и церемонии. То се посещава от всички официални 

гости на града. Грижата за поддръжката на гробището се поема от тогавашното Министерство на 

През 1976 г. Военно гробище е обявено за паметник на културата. Днес то е един от музейни обекти в 

. под мотото “Работа за мир” се провежда младежка среща, финансирана от  

германския Народен съюз за поддръжка на военните гробове. Първият етап от програмата се 

реализира през 1999 г. Двадесет ученици от Професионален колеж за биологично-техничиски 

ти “Йорг Цюрн” в Юберлинген, Германия, асоциирано към ЮНЕСКО, заедно с ученици от ЕГ 

“Гео Милев”, гр. Добрич в продължение на 4 дни работят във Военно гробище. Вторият етап се 

– от Добрич. В рамките на 

програмата се почистват надгробните кръстове и освежават надписите по тях.   

годишния юбилей на Исторически музей – Добрич в 

присъствието на дипломати, представители на държавни и общински институции от страната и 

чужбина, както и на много наши съграждани във Военно гробище бе открита Паметна алея с флагове 

на всички държави, чиито войни са погребани в Добрич. Инициативата намери широк отзвук сред 

енно гробище” издирва, изучава, съхранява и чрез своите експозиции представя 

историческите събития, свързани с Добричката епопея и военните действия в Добруджа от времето на 

Първата световна война. В неговия фонд се пазят вещи, снимки, документи, военни отличия и много 

други експонати, свързани с живота на участници в боевете. Издирени са и всички списъци с имената 

Военно гробище включва: Алея на опълченците (изградена през 1978 г.), в която са положени костите 

мата добрички граждани, избити 

от румънските войски при отстъплението им от града на 3.09.1916 г.; надгробни кръстове на загинали 

а; два мемориални обелиска; 

костница и експозиция на открито, представяща понтонни лодки и противотанкови оръдия. В 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

този смисъл Военно гробище надхвърля рамките само на едно историческо събитие и се превръща в 

мемориален комплекс, който съхранява 

Музеят се посещава не само от специалисти, но и от ученици, студенти, официални гости на града, 

близки и роднини на загиналите воини. Той поддържа тесни контакти и работи съвместно с 

военнопатриотичните организации, Дружеството на краеведите, Съюза на военноинвалидите, Съюза 

на сержантите и офицерите от запаса и Съюза на възпитаниците на Н.В. училища, както и с 

гражданските инициативни комитети за възстановяване и изграждане на паметни плочи и паметн

на загиналите във войните. Военно гробище е сакрален център, в който се организират национални, 

регионални и общоградски чествания, отслужват се панихиди и се провеждат множество родолюбиви 

прояви. По традиция тържествата, посветени на 25

това място. 

За осъществяването на проекта са предвидени консервационни, реставрационни и стрително

ремонтни дейности, подобряване на условията за експониране на територията на комплекса, 

развитието му като образователен

Предвижда се основната част от финансирането на проекта да бъде осъществена по линия на 

Инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Основните фактори, подкрепящи включването на настоящия проект в програмата за реализация на 
ИПГВР Добрич са: 

• Високата обществена значимост на обекта на интервенции 

• Над-локалното значение на обекта като недвижима културна ценност;

• Възможността за развитието на тесни партньорски отношения с другите страни, чиито войни са 

погребани в комплекса;

• Възможността за развитието на обекта, като платформа за между културен диалог;

1.4. Цели пред проекта 

Основни цели /Какви проблеми решава?/

Реализацията на проекта си поставя за цел да подобри цялостното физическо състояние на Военното 

гробище – музей и да преобрази комплекса в съвременен център за между културен диалог и 

неформално образование. 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са:

• Цялостно подобряване състоянието на недвижимата културна ценност;

• Подобряване на материалната база на музея;

• Благоустрояване на откритото пространство на гробищата;

• Повишаване на популярността на обекта;

• Реализиране на културни и образователни събития на територият

музей; 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на проекта ще окаже директно влияние върху функционирането на Военното гробище 

музей и върху неговата атрактивност за по
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

този смисъл Военно гробище надхвърля рамките само на едно историческо събитие и се превръща в 

мемориален комплекс, който съхранява паметта на всички загинали за освобождението на Добруджа.

Музеят се посещава не само от специалисти, но и от ученици, студенти, официални гости на града, 

близки и роднини на загиналите воини. Той поддържа тесни контакти и работи съвместно с 

ните организации, Дружеството на краеведите, Съюза на военноинвалидите, Съюза 

на сержантите и офицерите от запаса и Съюза на възпитаниците на Н.В. училища, както и с 

гражданските инициативни комитети за възстановяване и изграждане на паметни плочи и паметн

на загиналите във войните. Военно гробище е сакрален център, в който се организират национални, 

регионални и общоградски чествания, отслужват се панихиди и се провеждат множество родолюбиви 

прояви. По традиция тържествата, посветени на 25-ти септември, Денят на Добрич, започват винаги на 

За осъществяването на проекта са предвидени консервационни, реставрационни и стрително

ремонтни дейности, подобряване на условията за експониране на територията на комплекса, 

развитието му като образователен и между културен център. 

Предвижда се основната част от финансирането на проекта да бъде осъществена по линия на 

Инвестиционен приоритет 3 на приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.  

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

подкрепящи включването на настоящия проект в програмата за реализация на 

Високата обществена значимост на обекта на интервенции – Военното гробище 

локалното значение на обекта като недвижима културна ценност;

азвитието на тесни партньорски отношения с другите страни, чиито войни са 

погребани в комплекса; 

Възможността за развитието на обекта, като платформа за между културен диалог;

Основни цели /Какви проблеми решава?/ 

екта си поставя за цел да подобри цялостното физическо състояние на Военното 

музей и да преобрази комплекса в съвременен център за между културен диалог и 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са: 

подобряване състоянието на недвижимата културна ценност;

Подобряване на материалната база на музея; 

Благоустрояване на откритото пространство на гробищата; 

Повишаване на популярността на обекта; 

Реализиране на културни и образователни събития на територията на Военното гробище 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

Изпълнението на проекта ще окаже директно влияние върху функционирането на Военното гробище 

музей и върху неговата атрактивност за по-широк кръг потенциални посетители. Предложените 
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този смисъл Военно гробище надхвърля рамките само на едно историческо събитие и се превръща в 

паметта на всички загинали за освобождението на Добруджа. 

Музеят се посещава не само от специалисти, но и от ученици, студенти, официални гости на града, 

близки и роднини на загиналите воини. Той поддържа тесни контакти и работи съвместно с 

ните организации, Дружеството на краеведите, Съюза на военноинвалидите, Съюза 

на сержантите и офицерите от запаса и Съюза на възпитаниците на Н.В. училища, както и с 

гражданските инициативни комитети за възстановяване и изграждане на паметни плочи и паметници 

на загиналите във войните. Военно гробище е сакрален център, в който се организират национални, 

регионални и общоградски чествания, отслужват се панихиди и се провеждат множество родолюбиви 

Денят на Добрич, започват винаги на 

За осъществяването на проекта са предвидени консервационни, реставрационни и стрително-

ремонтни дейности, подобряване на условията за експониране на територията на комплекса, 

Предвижда се основната част от финансирането на проекта да бъде осъществена по линия на 

подкрепящи включването на настоящия проект в програмата за реализация на 

Военното гробище – музей; 

локалното значение на обекта като недвижима културна ценност; 

азвитието на тесни партньорски отношения с другите страни, чиито войни са 

Възможността за развитието на обекта, като платформа за между културен диалог; 

екта си поставя за цел да подобри цялостното физическо състояние на Военното 

музей и да преобрази комплекса в съвременен център за между културен диалог и 

подобряване състоянието на недвижимата културна ценност; 

а на Военното гробище – 

Изпълнението на проекта ще окаже директно влияние върху функционирането на Военното гробище – 

широк кръг потенциални посетители. Предложените 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

интервенции са насочени както към подобряване на базата на музея и реставрация на културната 

ценност, но и към развитието на иновативна форма на културна институция, фокусирана върху 

междукултурния диалог и неформалното образование. От тази гледна точка, предло

окаже влияние върху много широк кръг от жителите и посетителите на гр. Добрич, както и върху 

специфично заинтересованите от същността и функцията на обекта на интервенция.

Класификация на рисковете 

Априорни – рискове, които могат да възник

- не намирането на подходящи източници за финансиране 

индикациите, че Инвестиционен приоритет 1.3 на ОПРР ще осигурява на общините 

бенефициенти 50% от финансирането на проекти. В такива усл

да бъде в невъзможност да покрие останалото необходимо финансиране;

- отхвърляне на проекта за финансиране по ОПРР 2014

- липса на гражданска подкрепа за реализацията на проекта;

Апостериорни – рискове, които могат да се слу

- слаба координация между основните участници в процеса на реализация на проекта;

- лоша реклама на проекта и представянето му пред обществеността;

- промяна на първоначалните положителни нагласи на Община Добрич;

- възникване на природни бедствия;

Обективни – рискове на външната среда, които не можем да управляваме, ако възникнат

- невъзможността за провеждане на СМР в следствие на лоши атмосферни условия;

- промяна на политиката на управляващите относно обекта;

- промяна на условията  за

Субективни – рискове на вътрешната среда, които можем да управляваме

- изникване на непредвидени разходи;

- недостатъчно привлечени кадри, които да осъществяват дейностите по проекта;

Юридически – рискове породени от подписването на различни договори, както между партньорите 

в проекта, така и с външни изпълнители. 

- забавяне в съгласувателната процедура с НИНКН;

- некачествена консервация и реставрация на обекта;

- некачествено изготвен инве

 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект I01 Превръщане на Военно гробище 
форум за познание на миналото и общуване между различните 
поколения, народи, етноси, вероизпов
изграждането на гражданското общество

2. Компоненти на 

проекта  

 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Превръщане на Военно гробище 

познание на 

вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 

Проектът за развитието на Военното гробище 
познание на миналото и общуване цели подобрение на физическото състояние на 
обекта музей и развитието в него на иновативна форма на културна институция.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

венции са насочени както към подобряване на базата на музея и реставрация на културната 

ценност, но и към развитието на иновативна форма на културна институция, фокусирана върху 

междукултурния диалог и неформалното образование. От тази гледна точка, предло

окаже влияние върху много широк кръг от жителите и посетителите на гр. Добрич, както и върху 

специфично заинтересованите от същността и функцията на обекта на интервенция.

рискове, които могат да възникнат преди започването на проекта

не намирането на подходящи източници за финансиране – Съществува подобен риск, поради 

индикациите, че Инвестиционен приоритет 1.3 на ОПРР ще осигурява на общините 

бенефициенти 50% от финансирането на проекти. В такива условия, община град Добрич може 

да бъде в невъзможност да покрие останалото необходимо финансиране;

отхвърляне на проекта за финансиране по ОПРР 2014-2020; 

липса на гражданска подкрепа за реализацията на проекта; 

рискове, които могат да се случат след започването на проекта

слаба координация между основните участници в процеса на реализация на проекта;

лоша реклама на проекта и представянето му пред обществеността; 

промяна на първоначалните положителни нагласи на Община Добрич;

иродни бедствия; 

рискове на външната среда, които не можем да управляваме, ако възникнат

невъзможността за провеждане на СМР в следствие на лоши атмосферни условия;

промяна на политиката на управляващите относно обекта; 

промяна на условията  за получаване на финансиране по ОПРР 2014-

рискове на вътрешната среда, които можем да управляваме

изникване на непредвидени разходи; 

недостатъчно привлечени кадри, които да осъществяват дейностите по проекта;

рискове породени от подписването на различни договори, както между партньорите 

в проекта, така и с външни изпълнители.  

забавяне в съгласувателната процедура с НИНКН; 

некачествена консервация и реставрация на обекта; 

некачествено изготвен инвестиционен проект, който не отговаря на нуждите на музея;

Проект I01 Превръщане на Военно гробище –
форум за познание на миналото и общуване между различните 
поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в полза на 
изграждането на гражданското общество 
В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

подпроект: Превръщане на Военно гробище – музей в съвременен форум за 

познание на миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 

вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество

Проектът за развитието на Военното гробище – музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общуване цели подобрение на физическото състояние на 
обекта музей и развитието в него на иновативна форма на културна институция.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

509/555 

венции са насочени както към подобряване на базата на музея и реставрация на културната 

ценност, но и към развитието на иновативна форма на културна институция, фокусирана върху 

междукултурния диалог и неформалното образование. От тази гледна точка, предложеният проект ще 

окаже влияние върху много широк кръг от жителите и посетителите на гр. Добрич, както и върху 

специфично заинтересованите от същността и функцията на обекта на интервенция. 

нат преди започването на проекта 

Съществува подобен риск, поради 

индикациите, че Инвестиционен приоритет 1.3 на ОПРР ще осигурява на общините – 

овия, община град Добрич може 

да бъде в невъзможност да покрие останалото необходимо финансиране; 

чат след започването на проекта 

слаба координация между основните участници в процеса на реализация на проекта; 

 

промяна на първоначалните положителни нагласи на Община Добрич; 

рискове на външната среда, които не можем да управляваме, ако възникнат 

невъзможността за провеждане на СМР в следствие на лоши атмосферни условия; 

-2020 

рискове на вътрешната среда, които можем да управляваме 

недостатъчно привлечени кадри, които да осъществяват дейностите по проекта; 

рискове породени от подписването на различни договори, както между партньорите 

стиционен проект, който не отговаря на нуждите на музея; 

– музей в съвременен 
форум за познание на миналото и общуване между различните 

едания и култури в полза на 

В рамките на този комплексен проект предстои реализацията на един единствен 

музей в съвременен форум за 

миналото и общуване между различните поколения, народи, етноси, 

вероизповедания и култури в полза на изграждането на гражданското общество 

музей в съвременен форум за 
познание на миналото и общуване цели подобрение на физическото състояние на 
обекта музей и развитието в него на иновативна форма на културна институция. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

4. Източник на 
финансиране 

Публично 

5. Организация, носител 
на проекта 
(бенефициент) 

Регионален исторически музей / Община град Добрич

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Проектът решава проблемите на Военното гробище 
самия обект като такъв на недвижимото културно наследство,
това допринася за повишаване на популярността и атрактивността на музейната 
институция.

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с концентрация на икономическа активност 

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа 
цел №  на 
ИПГВР

Стратегическа 
цел 3

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
Проучвания

Настоящите 
проучвания

10. Текущо състояние на 
обектите 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 

строителство

11. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Дейност 1: Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно

Дейност 2: Извършване на консервация и реставрация и на строително

Дейност 3: Експониране на НКЦ 

Дейност 4: Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 

Дейност 5: Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, 

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Публично – Община град Добрич 

Регионален исторически музей / Община град Добрич 

Проектът решава проблемите на Военното гробище – музей със състоянието на 
самия обект като такъв на недвижимото културно наследство,
това допринася за повишаване на популярността и атрактивността на музейната 
институция. 

зона с концентрация на икономическа активност  

Стратегическа 
цел №  на 
ИПГВР 

Приоритетна тематична област 

Стратегическа 
цел 3 

Приоритетна област  2  
„Благоустроена и привлекателна 
градска среда и социална 
инфраструктура“ 

Предпроектни 
Проучвания 

Идеен проект 

Настоящите 
проучвания 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 

строителство 

Дейност 1: Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
реставрационните и строително-ремонтните дейности;

Дейност 2: Извършване на консервация и реставрация и на строително
дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й 
съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната 
социализация: 

− Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” 
/включително направа на дренажна система/;

− Консервация и реставрация на входни помещения;

− Консервация и реставрация на бетонни кръстове;

− Изработка на каменни стели с имената на всички погребани в обекта;
Дейност 3: Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на 

съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите 
културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 
експозиционни модули/; 

− Експониране на военна техника в лапидариум;

− Осъвременяване на експозиция /включително консервация и 
реставрация на експонати и на военна тех

− Оборудване на зала за образователни програми;
Дейност 4: Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 

лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни 
презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация 
съществуващите зали; 

Дейност 5: Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, 
алеи, алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и 
озеленяване; 

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с 
опазването на военните гробища от времето на Първата световна война 
под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

510/555 

 

музей със състоянието на 
самия обект като такъв на недвижимото културно наследство, като едновременно с 
това допринася за повишаване на популярността и атрактивността на музейната 

Мярка № 

МЯРКА 2.3: Развитие на 
инфраструктурата в сферата 
на културата 

Работен  
проект 

не 

Обектите, включени в настоящия комплексен проект са предвидени за ново 

Дейност 1: Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно-
ремонтните дейности; 

Дейност 2: Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни 
цел създаване на условия за дълготрайното й 

съхраняване и опазване и разширяване на възможностите за нейната 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” 
/включително направа на дренажна система/; 

ходни помещения; 

Консервация и реставрация на бетонни кръстове; 

Изработка на каменни стели с имената на всички погребани в обекта; 
създаване на лапидариум и осъвременяване на 

реставрация на движимите 
културни ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на 

Експониране на военна техника в лапидариум; 

Осъвременяване на експозиция /включително консервация и 
реставрация на експонати и на военна техника/; 

Оборудване на зала за образователни програми; 
Дейност 4: Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 

лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни 
презентации. Изграждане на нова система за отопление и вентилация на 

Дейност 5: Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, 
алеи, алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и 

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с 
опазването на военните гробища от времето на Първата световна война 
под мотото “Работа за мир” с цел споделяне на добри практики, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Дейност 7: Реализиране на образователна и рекламна кампания;

12. Устройствена 
планова обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на 
ПУП 

да 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

•

•

•

•

•

Рискове за реализация на проекта: описани като част от предпроектните проучвания;

14.Възможности за 
интегриране на проекта 
с други проекти на 
Община Добрич 

Проектът има възможност да се реализира в силна интеграция с проект 
IUI(Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство). 
Подобряването на достъпността до Военното гробище 
очаквания повишен местен, национален

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 

Социалната подкрепа за реализация на проекта е продиктувана от високата 
обществена значимост за жителите на града на Военното гробище 
Допълнителен фактор е и значим
над-локално значение;

16. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 

•

•

•

•

•

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

• Подобрена среда:

• Проведена младежка кръгла маса;

• Проведена кампания за информация и популяризиране на обекта;

18. Стойност на проекта – 

общ размер (хил. лв.) 

420 000 лв.

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

генериране на идеи за реализиране на съвместни програм
и създаване на мрежа за партньорство; 

Дейност 7: Реализиране на образователна и рекламна кампания;

Липса на 
 

Наличие на стар ПУП 

не 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Много висока значимост на Военното гробище 
обект за гр. Добрич; 

• Висока историческа значимост на обекта в национален план;

• Необходимост от спешна намеса за подобряване състоянието на част от 
обектите, част от недвижимата културна ценност;

• Предстоящо през 2016 г. отбелязване на 100 годишнината от създаването на 
гробището; 

• Отличната основа, която Гробището-музей предлага за развитието на между 
културен диалог; 

 
Рискове за реализация на проекта: описани като част от предпроектните проучвания;

Проектът има възможност да се реализира в силна интеграция с проект 
(Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство). 

Подобряването на достъпността до Военното гробище –
очаквания повишен местен, национален и международен интерес към обекта; 

Социалната подкрепа за реализация на проекта е продиктувана от високата 
обществена значимост за жителите на града на Военното гробище 
Допълнителен фактор е и значимостта на обекта като културна ценност с подчертано 

локално значение; 

• Подобрено състояние на недвижимата културна ценност;

• Подобрена материална база на музея; 

• Благоустроени пространства на гробищата; 

• Повишена популярност на обекта; 

• Реализирани на културни и образователни събития на територията на 
Военното гробище – музей; 

Подобрена среда: 

- Консервирани и реставрирани всички елементи на обекта НКЦ;

- Изграден лапидариум; 

- Обособена и оборудвана зала за обучения;

- Преустроена експозиционна зала; 

- Цялостно благоустрояване на терена; 

- Реконструирана ограда 

Проведена младежка кръгла маса; 

Проведена кампания за информация и популяризиране на обекта;

000 лв. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

511/555 

генериране на идеи за реализиране на съвместни програми и инициативи 

Дейност 7: Реализиране на образователна и рекламна кампания; 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

Много висока значимост на Военното гробище – музей, като исторически 

национален план; 

Необходимост от спешна намеса за подобряване състоянието на част от 
обектите, част от недвижимата културна ценност; 

Предстоящо през 2016 г. отбелязване на 100 годишнината от създаването на 

й предлага за развитието на между 

Рискове за реализация на проекта: описани като част от предпроектните проучвания; 

Проектът има възможност да се реализира в силна интеграция с проект 
(Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство). 

– музей е задължително при 
и международен интерес към обекта;  

Социалната подкрепа за реализация на проекта е продиктувана от високата 
обществена значимост за жителите на града на Военното гробище – музей. 

остта на обекта като културна ценност с подчертано 

Подобрено състояние на недвижимата културна ценност; 

Реализирани на културни и образователни събития на територията на 

Консервирани и реставрирани всички елементи на обекта НКЦ; 

Обособена и оборудвана зала за обучения; 

Проведена кампания за информация и популяризиране на обекта; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I01 в зона с потенциал за 

No 

Превръщане на Военно гробище 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество

1. 
Дейност 1: Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за 
реставрационните и строително

2. 

Дейност 2: Извършване на консервация и реставрация и на строително
дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и 
опазване и разширяване на 

− Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително 
направа на дренажна система/;

− Консервация и реставрация на входни помещения;

− Консервация и реставрация на бетонни кръстове;

− Изработка на каменни

3. 

Дейност 3: Експониране на НКЦ 
съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите културни 
ценности, изработване на нов втори експозиционен
модули/; 

− Експониране на военна техника в лапидариум;

− Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/;

− Оборудване на зала за образователни програми;

 4. 
Дейност 4: Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 
лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. 
Изграждане на нова система за отопление и вентилация на съществуващите зали

5. 
Дейност 5: Благоустрояване на 
алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване;

6. 

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от 
военните гробища от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” 
с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни 
програми и инициативи и създаване на мрежа за па

7. Дейност 7: Реализиране на образователна и рекламна кампания

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискв

за проектиране и изграждане на достъпна среда.

 

Проектът следва да бъде съгласуван с НИНКН към МК, по реда на 

културното наследство

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I01 в зона с потенциал за 
икономическо развитие  

Дейност 

Превръщане на Военно гробище – музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 
полза на изграждането на гражданското общество 

Дейност 1: Изработване, съгласуване и одобряване на проекти за консервационно
реставрационните и строително-ремонтните дейности 

Дейност 2: Извършване на консервация и реставрация и на строително-ремонтни 
дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и 
опазване и разширяване на възможностите за нейната социализация: 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително 
направа на дренажна система/; 

Консервация и реставрация на входни помещения; 

Консервация и реставрация на бетонни кръстове; 

Изработка на каменни стели с имената на всички погребани в обекта;

Дейност 3: Експониране на НКЦ – създаване на лапидариум и осъвременяване на 
съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите културни 
ценности, изработване на нов втори експозиционен пояс и на експозиционни 

Експониране на военна техника в лапидариум; 

Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 
експонати и на военна техника/; 

Оборудване на зала за образователни програми; 

Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 
лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. 
Изграждане на нова система за отопление и вентилация на съществуващите зали

Дейност 5: Благоустрояване на гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, 
алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване;

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
представители на институции и НПО от Европейския съюз, ангажирани с опазването на 
военните гробища от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” 
с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни 
програми и инициативи и създаване на мрежа за партньорство 

Дейност 7: Реализиране на образователна и рекламна кампания 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ  

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. 

Проектът следва да бъде съгласуван с НИНКН към МК, по реда на 

културното наследство 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

512/555 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I01 в зона с потенциал за 

Стойност 

музей в съвременен форум за познание на миналото и 
общуване между различните поколения, народи, етноси, вероизповедания и култури в 

Обща стойност 
на проекта  
420 000 лв. 

консервационно-
20 000 

ремонтни 
дейности на НКЦ с цел създаване на условия за дълготрайното й съхраняване и 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” /включително 

стели с имената на всички погребани в обекта; 

200 000 

създаване на лапидариум и осъвременяване на 
съществуваща експозиция /консервация и реставрация на движимите културни 

пояс и на експозиционни 

Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация на 

40 000 

Преустройство на прилежаща към експозицията зала в помещение за 
лекции, образователни програми и аудиовизуални и мултимедийни презентации. 
Изграждане на нова система за отопление и вентилация на съществуващите зали 

15 000 

гробищния парк, включително ремонт на ограда, алеи, 
алейно осветление, парково обзавеждане, вертикална планировка и озеленяване; 

90 000 

Дейност 6: Организиране и провеждане на международна младежка кръгла маса на 
Европейския съюз, ангажирани с опазването на 

военните гробища от времето на Първата световна война под мотото “Работа за мир” 
с цел споделяне на добри практики, генериране на идеи за реализиране на съвместни 

45 000 

10 000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

анията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

Проектът следва да бъде съгласуван с НИНКН към МК, по реда на Закон за 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

части №4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

5.Основни функционални 

и композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

5.1.2. Функционални параметри на проекта:

19.4.2. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I02. ГРАДСКА СРЕДА

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Към Комплексния проект I02 ГРАДСКА СРЕДА се присъединяват общо дванадесет подпроекта, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда и поставящи акцент върху транспортната 

система в рамките на зоната с потенциал за икономическо развитие. Предвиде

конкретен начин за въвеждането на устройствени и организационни мерки, осигуряващи 

безпроблемното придвижване и обслужване на производствените и складови дейности в зоната. 

Оптимизирането на транспортна система е задължително условие за

икономическата зона. Включените инициативи осигуряват свързаността на социалната зона с 

останалите градски части, както и автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. 

Транспортната обезпеченост е предпоставка за инвес

нови икономически инициативи в Индустриална зона „Север”.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на проект за консервационно-реставрационни работи;
- Изготвяне на проект за строително-монтажни работи;
- Проект за благоустрояване на откритите пространства на гробището с 

подходяща настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и 
прилежащо озеленяване и осветление; 

- Проект за реставрация и, при необходимост, реконструкция на ограда;
5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 12 610 м
2
 

- Етажност – 1 
- ЗП – около 195 м

2
 

- РЗП – около 195 м
2
. 

5.1.2. Функционални параметри на проекта: 

- Проектиране и съгласуване; 

- Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” 

/включително дренаж/; 

- Консервация и реставрация на входни помещения;

- Консервация и реставрация на бетонни кръстове;

- Изработка на каменни стели с имената на всички погребани в обекта;

- Експониране на военна техника в лапидариум;

- Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация 

на експонати и на военна техника/; 

- Оборудване на зала за образователни програми;

- Ремонт зала; 

- Създаване на система за вентилация и отопление на двете зали /всяка е с 

квадратура около 40 кв. м/; 

- Ремонт ограда /включително изработка и монтаж на липсващи пана/;

- Ремонт пешеходни алеи и парково обзавеждане;

- Ремонт алейно осветление; 

- Вертикална планировка - изравняване на терен;

- Озеленяване на открити пространства; 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I02. ГРАДСКА СРЕДА 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Към Комплексния проект I02 ГРАДСКА СРЕДА се присъединяват общо дванадесет подпроекта, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда и поставящи акцент върху транспортната 

система в рамките на зоната с потенциал за икономическо развитие. Предвиде

конкретен начин за въвеждането на устройствени и организационни мерки, осигуряващи 

безпроблемното придвижване и обслужване на производствените и складови дейности в зоната. 

Оптимизирането на транспортна система е задължително условие за ефективното функциониране на 

икономическата зона. Включените инициативи осигуряват свързаността на социалната зона с 

останалите градски части, както и автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. 

Транспортната обезпеченост е предпоставка за инвестиционната привлекателност и стимулиране на 

нови икономически инициативи в Индустриална зона „Север”. 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

513/555 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  

реставрационни работи; 
монтажни работи; 

пространства на гробището с 
подходяща настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и 

Проект за реставрация и, при необходимост, реконструкция на ограда; 

Консервация и реставрация на параклис “Св. Архангел Михаил” 

Консервация и реставрация на входни помещения; 

Консервация и реставрация на бетонни кръстове; 

Изработка на каменни стели с имената на всички погребани в обекта; 

Експониране на военна техника в лапидариум; 

Осъвременяване на експозиция /включително консервация и реставрация 

Оборудване на зала за образователни програми; 

Създаване на система за вентилация и отопление на двете зали /всяка е с 

Ремонт ограда /включително изработка и монтаж на липсващи пана/; 

и парково обзавеждане; 

изравняване на терен; 

Към Комплексния проект I02 ГРАДСКА СРЕДА се присъединяват общо дванадесет подпроекта, 

допринасящи за цялостното подобряване на градската среда и поставящи акцент върху транспортната 

система в рамките на зоната с потенциал за икономическо развитие. Предвидените подпроекти са 

конкретен начин за въвеждането на устройствени и организационни мерки, осигуряващи 

безпроблемното придвижване и обслужване на производствените и складови дейности в зоната.  

ефективното функциониране на 

икономическата зона. Включените инициативи осигуряват свързаността на социалната зона с 

останалите градски части, както и автомобилната и пешеходната достъпност в границите й. 

тиционната привлекателност и стимулиране на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подобряването на уличната мрежа включва въвеждането на енергийноефективно публично 

осветление и озеленяване, които ще повишат сигурността, комфорта и екол

зоната. Изброените положителни въздействия убедително аргументират включването на проекта в 

Програмата за реализация на зоната и определянето му като ключова предпоставка за 

оползотворяването на икономическия й потенциал.

1.2. Характеристика и описание на комплексния проект

Физическото обновяване на зоната обединява необходимите дейности за реконструкция и 

благоустрояване на девет улици и цялостната рехабилитация на два съществуващи подлеза. 

Предвидени са всички необходими дейности за 

на подпроектите, съобразно изискванията на българското законодателство. Конкретното изпълнение 

включва рехабилитация на уличните платна и тротоарите, обособяването на паркинги и 

организирането на достъпни с

полагане на хоризонтална маркировка на уличните платна. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергийноефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата 

зона чрез подходящо улично озеленяване. Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира 

безконфликтно пресичане на автомобилните и пешеходните потоци и ще ограничи риска от пътно

транспортни произшествия.   

Необходимите организационни мерки намират израз в

указателни табели в зоната. Предвидените приблизително седемдесет указателни табели са 

средствата за безпроблемно ориентиране и организация на движението в рамките на промишлената 

зона. 

1.3. Критерии за избор на обектит

Изборът на отделните обекти се основава на няколко основни критерии:

� Актуално състояние на улиците и подлезите;

� Значение на транспортните връзки за обвързаността на зоната с останалите градски части и 

републиканската и общи

� Обслужване на ключови обекти с производствени и складови функции;

� Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението;

� Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежа за избор на 

обвързани и допълващ

� Съответствие с интервенциите от обхвата на „Интегрирания проект за подобряване на водния 

сектор 2012-2014”; 

� Резултати от проведените обществени обсъждания.

1.4. Цели пред проекта: 

Проектът е насочен към постигането на следните основни цели:

� Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на икономическата 
зона; 

� Оптимизирана организация на движението и осигурен достъп до основните производствени и 
складови терени; 

� Добра обвързаност на територията с ключови градски и извънградски комуникации;
� Пълноценно озеленени улични пространства;

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подобряването на уличната мрежа включва въвеждането на енергийноефективно публично 

осветление и озеленяване, които ще повишат сигурността, комфорта и екол

зоната. Изброените положителни въздействия убедително аргументират включването на проекта в 

Програмата за реализация на зоната и определянето му като ключова предпоставка за 

оползотворяването на икономическия й потенциал. 

ристика и описание на комплексния проект 

Физическото обновяване на зоната обединява необходимите дейности за реконструкция и 

благоустрояване на девет улици и цялостната рехабилитация на два съществуващи подлеза. 

Предвидени са всички необходими дейности за качественото разработване и последваща реализация 

на подпроектите, съобразно изискванията на българското законодателство. Конкретното изпълнение 

включва рехабилитация на уличните платна и тротоарите, обособяването на паркинги и 

организирането на достъпни спирки на градския транспорт. Посочени са необходимите ресурси за 

полагане на хоризонтална маркировка на уличните платна. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергийноефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата 

на чрез подходящо улично озеленяване. Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира 

безконфликтно пресичане на автомобилните и пешеходните потоци и ще ограничи риска от пътно

Необходимите организационни мерки намират израз в подпроект за развитие на система от 

указателни табели в зоната. Предвидените приблизително седемдесет указателни табели са 

средствата за безпроблемно ориентиране и организация на движението в рамките на промишлената 

1.3. Критерии за избор на обектите, включени в комплексния проект 

Изборът на отделните обекти се основава на няколко основни критерии: 

Актуално състояние на улиците и подлезите; 

Значение на транспортните връзки за обвързаността на зоната с останалите градски части и 

републиканската и общинската пътна мрежа; 

Обслужване на ключови обекти с производствени и складови функции;

Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението;

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежа за избор на 

обвързани и допълващи се улици, формиращи завършена транспортна система;

Съответствие с интервенциите от обхвата на „Интегрирания проект за подобряване на водния 

Резултати от проведените обществени обсъждания. 

постигането на следните основни цели: 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на икономическата 

Оптимизирана организация на движението и осигурен достъп до основните производствени и 

територията с ключови градски и извънградски комуникации;
Пълноценно озеленени улични пространства; 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Подобряването на уличната мрежа включва въвеждането на енергийноефективно публично 

осветление и озеленяване, които ще повишат сигурността, комфорта и екологичната обстановка в 

зоната. Изброените положителни въздействия убедително аргументират включването на проекта в 

Програмата за реализация на зоната и определянето му като ключова предпоставка за 

Физическото обновяване на зоната обединява необходимите дейности за реконструкция и 

благоустрояване на девет улици и цялостната рехабилитация на два съществуващи подлеза. 

качественото разработване и последваща реализация 

на подпроектите, съобразно изискванията на българското законодателство. Конкретното изпълнение 

включва рехабилитация на уличните платна и тротоарите, обособяването на паркинги и 

пирки на градския транспорт. Посочени са необходимите ресурси за 

полагане на хоризонтална маркировка на уличните платна. Съпътстващото благоустрояване поставя 

акцент върху енергийноефективното публично осветление и създаването на зелени връзки за цялата 

на чрез подходящо улично озеленяване. Реконструкцията на избраните подлези ще гарантира 

безконфликтно пресичане на автомобилните и пешеходните потоци и ще ограничи риска от пътно-

подпроект за развитие на система от 

указателни табели в зоната. Предвидените приблизително седемдесет указателни табели са 

средствата за безпроблемно ориентиране и организация на движението в рамките на промишлената 

Значение на транспортните връзки за обвързаността на зоната с останалите градски части и 

Обслужване на ключови обекти с производствени и складови функции; 

Съществуващи рискове по отношение безопасността на движението; 

Местоположение, съобразено с границите на зоната за въздействие и стремежа за избор на 

и се улици, формиращи завършена транспортна система; 

Съответствие с интервенциите от обхвата на „Интегрирания проект за подобряване на водния 

Подобрени условия за пешеходно и автомобилно движение в рамките на икономическата 

Оптимизирана организация на движението и осигурен достъп до основните производствени и 

територията с ключови градски и извънградски комуникации; 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

� Повишена инвестиционна привлекателност на Индустриална зона „Север”.

1.5. Очаквани резултати от проекта

Транспортната обезпеченост на зоната с потенциал за 

за нейното ефективно функциониране. Подобренията ще окажат пряко положително въздействие 

върху работния процес на съществуващите предприятия. Същевременно, по

индустриална зона има потенциала да

цялостната икономическа ситуация в града и равнището на заетостта.

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на проекта 

2. Компоненти на проекта 
(подпроекти) 
 

3. Кратко описание на проекта – 
цел, необходимост от проекта и 
др. 
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Повишена инвестиционна привлекателност на Индустриална зона „Север”.

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Транспортната обезпеченост на зоната с потенциал за икономическо развитие е основна предпоставка 

за нейното ефективно функциониране. Подобренията ще окажат пряко положително въздействие 

върху работния процес на съществуващите предприятия. Същевременно, по

индустриална зона има потенциала да привлече нови икономически инициативи, подобряващи 

цялостната икономическа ситуация в града и равнището на заетостта. 

Комплексен проект I02 ГРАДСКА СРЕДА
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на 

Г.Кантарджиев” 
обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25
изграждане на мостово съоръжение

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 
бирена фабрика”  
Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м
обхват от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов”
обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25
към Ветеринарен техникум 
на север от бул. „25-ти септември” до Ветеринарен техникум

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър 
Калъчлията” 
Обхват от бул. „25-ти септември” до обиколен път, 
включително отклонение към Тролейбусно депо

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
ти септември” към „Битова техника”
Обхват на север от бул. „25-ти септември” до "Битова 
техника" 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
обхват от ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, 
включително отклонение към Добруджански хляб

Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в Индустриална 
зона „Север“ - поставяне на около 70 табели

Подпроект 11: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л
Г.Кантарджиев” 

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода 
Димитър Калъчлията” 

Комплексен проект с код I02, обединява общо дванадесет броя подпроекти 
– реконструкция на девет улици, цялостна рехабилитация на два подлеза и 
развитие на система от указателни табели в Индустриална зона „Север”. 
Предвидени са необходимите дейности по изграждането и обновяването 
на част от уличната мрежа, както и благоустрояване и обзавеждане на 
прилежащото пространство на улиците. Посочените по
дейности са допустими по ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, 
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Повишена инвестиционна привлекателност на Индустриална зона „Север”. 

икономическо развитие е основна предпоставка 

за нейното ефективно функциониране. Подобренията ще окажат пряко положително въздействие 

върху работния процес на съществуващите предприятия. Същевременно, по-добре устроената 

привлече нови икономически инициативи, подобряващи 

Комплексен проект I02 ГРАДСКА СРЕДА 
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л-т 

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” с 
изграждане на мостово съоръжение 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 

ат на запад от ул. „Калиакра” до края 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”  

обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м-р Ст. Попов” 

„Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 
Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов” 

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” 
Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25-ти септември” 

ти септември” до Ветеринарен техникум 
Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър 

ти септември” до обиколен път, 
включително отклонение към Тролейбусно депо 

Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-
ти септември” към „Битова техника” 

ти септември” до "Битова 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември” 
джиев” до ж.п. линия, 

включително отклонение към Добруджански хляб 
Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в Индустриална 

поставяне на около 70 табели 
Подпроект 11: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-

септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л-т 

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-
ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода 

Комплексен проект с код I02, обединява общо дванадесет броя подпроекти 
реконструкция на девет улици, цялостна рехабилитация на два подлеза и 

развитие на система от указателни табели в Индустриална зона „Север”.  
са необходимите дейности по изграждането и обновяването 

на част от уличната мрежа, както и благоустрояване и обзавеждане на 
прилежащото пространство на улиците. Посочените по-горе редица от 

подобрение на физическото, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

4. Организация, носител на 
проекта (бенефициент) 
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6. Принадлежност на проекта към 
Зона за въздействие  

7. Насоченост на проекта към:  
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естетическо  и екологично състояние на средата.
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние 
на съществуващата улична мрежа и във връзка с реализацията на проект 
„Интегриран проект за подобряване на водния
Проектът е  елемент на решение от фаза „Избор на зони за въздействие”, 
приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, целящо 
вписването му в комплексността на ИПГВР. 

Община град Добрич 

5. Проблеми, които се решават с Комплексният проект се явява като средство за повишаване 
привлекателността на градската среда, модернизиране на транспортната 
инфраструктура чрез изграждане, обновяване, модернизация и 
осигуряване на достъпна среда, както и за постигане на „Зелена, 
екологична или природосъобразна регенерация” чрез въвеждане на 
енергоспестяващо улично осветление.  
Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се 
създаде възможност за допълнителна трудова зае

6. Принадлежност на проекта към зона с потенциал за икономическо развитие 

Стратегическа цел №... 
на ИПГВР 

Приоритетна 
тематична област№...

СЦ2 ПО1 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не не 

Подпроект 1:Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л
Г.Кантарджиев” 

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” с изграждане на 
мостово съоръжение 

Дейност 1.1.: проектиране 
Дейност 1.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 1.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 2:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към 

„Нова бирена фабрика”  
Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края 
Дейност 2.1.: проектиране 
Дейност 2.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 

на достъпна среда и маркировка)
Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 3:Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев”
Дейност 3.1.: проектиране 
Дейност 3.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 3.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м
обхват от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев”
Дейност 4.1.: проектиране 
Дейност 4.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
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естетическо  и екологично състояние на средата. 
Реализацията на проекта се налага поради незадоволителното състояние 
на съществуващата улична мрежа и във връзка с реализацията на проект 
„Интегриран проект за подобряване на водния сектор 2012-2014г.” 
Проектът е  елемент на решение от фаза „Избор на зони за въздействие”, 
приоритизиране на проекти и идеи за конкретната зона, целящо 

Комплексният проект се явява като средство за повишаване 
привлекателността на градската среда, модернизиране на транспортната 
инфраструктура чрез изграждане, обновяване, модернизация и 

а среда, както и за постигане на „Зелена, 
екологична или природосъобразна регенерация” чрез въвеждане на 

Не на последно място чрез реализацията на конкретните проекти ще се 
създаде възможност за допълнителна трудова заетост.  

тематична област№... 
Мярка №..... 

М1.2/М1.3/М1.4 

Работен  
проект 

не 

Подпроект 1:Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л-т 

ти септември” с изграждане на 

Дейност 1.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 2:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към 

.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 2.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 3:Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”  
т Г.Кантарджиев” 

Дейност 3.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

стяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м-р Ст. Попов” 
т Г.Кантарджиев” 

екта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 4.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
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10. Устройствена планова 
обезпеченост на територията, в 
която ще се реализира  проекта 

11. Предпоставки и рискове за 
реализация на проекта 
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Подпроект 5:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов”
обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември”
Дейност 5.1.: проектиране 
Дейност 5.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 5.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 6:Реконструкция и благоустрояване на бул. „25

към Ветеринарен техникум 
на север от бул. „25-ти септември” до Ветеринарен техникум
Дейност 6.1.: проектиране 
Дейност 6.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 6.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димит

Калъчлията” 
Обхват от бул. „25-ти септември” до обиколен път, включително 

отклонение към Тролейбусно депо
Дейност 7.1.: проектиране 
Дейност 7.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 7.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25

ти септември” към „Битова техника”
Обхват на север от бул. „25-ти септември” до "Битова
Дейност 8.1.: проектиране 
Дейност 8.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 

осигуряване на достъпна среда и маркировка)
Дейност 8.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

обхват от ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, 
включително отклонение към Добруджански хляб

Дейност 9.1.: проектиране 
Дейност 9.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, 

на достъпна среда и маркировка)
Дейност 9.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 

прилежащо озеленяване и обзавеждане)
Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в 

Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70
Дейност 10.1: Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с 

потенциал за икономическо развитие
Дейност 10.2: Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната 

мрежа в Зона с потенциал за икономическо развитие
Подпроект 11: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 

"25-ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л
Г.Кантарджиев” 

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
"25-ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода 
Димитър Калъчлията” 

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

не да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Резултат от обществени форуми; 
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Подпроект 5:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов” 
ти септември” 

Дейност 5.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 5.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 6:Реконструкция и благоустрояване на бул. „25-ти септември” 

ти септември” до Ветеринарен техникум 

проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 6.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 7:Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър 

ти септември” до обиколен път, включително 
отклонение към Тролейбусно депо 

Дейност 7.2.: реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

ст 7.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 8:Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-
ти септември” към „Битова техника” 

ти септември” до "Битова техника" 

Дейност 8.2.: реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, 
осигуряване на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 8.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 
Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември” 

т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, 
включително отклонение към Добруджански хляб 

Дейност 9.2.: реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване 
на достъпна среда и маркировка) 

Дейност 9.3.: Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, 
прилежащо озеленяване и обзавеждане) 

Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в 
поставяне на около 70 табели 

Дейност 10.1: Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с 
потенциал за икономическо развитие 

Дейност 10.2: Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната 
мрежа в Зона с потенциал за икономическо развитие 

литация на съществуващ подлез на бул. 
ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л-т 

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. 
ти септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 

12.Възможности за интегриране 
на проекта с други проекти, 
включени в ИПГВР  
 

13. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

14. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

15. Стойност на проекта – общ 
размер (хил. лв.) 

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I02 Градска среда

No 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

• Заложен в стратегически и планови документи на община град 
Добрич; 

• Подкрепен от заинтересованите страни;

• Отговаря на допустимите дейности по ОП;
Рискове за реализация на проекта: 

• Забавяне, породено от отчуждителни 
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие.
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и 
съдействие за бързо придвижване на процедурата.

• Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 
планове; 
Оценка: Риск със средно ниво на негативно въздействие.
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти 
от общината и обучение. 

• Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск 
от забавяне при неговото процедиране
Оценка: Средна вероятност с голям ефект
Мярка за противодействие: Висок професионализъм, възможност 
за компетентна бърза реакция.  

• Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
предложени адекватни изпълнители 
Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие
Мярка за противодействие: Пълно окомпектовани, съгласно 
нормативните изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с 
доклад на надзорни фирми. 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
ИПГВР. Интегрираният подход е приложен при обосноваването и 
параметрирането на девет броя подпроекти , включени в комплексния 
проект. 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
фокус групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на 
зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реа
идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите 
насоки за изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и н
си богат професионален опит. 

• подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност;

• валоризация на средата; 

• социален ефект – гражданите пряко използват подобрената среда;

• възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните 
услуги; 

• подобряване параметрите на публични обекти и социалната 
инфраструктура. 

По предварителен вариант на бюджета 18 317

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I02 Градска среда
в зона с потенциал за икономическо развитие 

Дейност 
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2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Заложен в стратегически и планови документи на община град 

Подкрепен от заинтересованите страни; 

Отговаря на допустимите дейности по ОП; 

 процедури; 
Оценка: Слабо вероятен риск със средно въздействие. 
Мярка за противодействие: решения на Общински съвет и 
съдействие за бързо придвижване на процедурата. 

Недостатъчен административен капацитет и опит в този вид 

ниво на негативно въздействие. 
Мярка за противодействие:включване на допълнителни експерти 

Наложена необходимост от актуализация на действащ ПУП и риск 
от забавяне при неговото процедиране 
Оценка: Средна вероятност с голям ефект 

ка за противодействие: Висок професионализъм, възможност 

Изготвянето на достатъчно качествени инвестиционни проекти и 
 

Оценка на риска: Слабо вероятен със слабо въздействие 
твие: Пълно окомпектовани, съгласно 

нормативните изисквания инвестиционни проекти, подкрепени с 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на 
ИПГВР. Интегрираният подход е приложен при обосноваването и 
параметрирането на девет броя подпроекти , включени в комплексния 

ите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, 
фокус групи, обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на 
зони за въздействие и конкретни проекти са гаранция за социалната 
подкрепа на цялостния проект, който трябва да отговори с реализацията на 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения 

подобряване на градската среда, чрез мероприятия, целящи 
социална, естетическа и екологическа ефективност; 

пряко използват подобрената среда; 

възможност за увеличаване броя и качеството на предоставяните 

подобряване параметрите на публични обекти и социалната 

8 317 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I02 Градска среда 
в зона с потенциал за икономическо развитие  

Обща стойност на 
договора 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 
Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25
мостово съоръжение

1.1. Проектиране 

1.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

1.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 
бирена фабрика” 
Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края

2.1. проектиране 

2.2. 
реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
маркировка) 

2.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 
Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л

3.1. проектиране 

3.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, 
среда и маркировка) 

3.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 
Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м

обхват от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л

4.1. проектиране 

4.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

4.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 
Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов”

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25

5.1. проектиране 

5.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

5.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25
Ветеринарен техникум
на север от бул. „25

6.1. проектиране 

6.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

6.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода 
Калъчлията” 
Обхват от бул. „25
отклонение към Тролейбусно депо

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л-т Г.Кантарджиев”
ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” с изграждане на 

мостово съоръжение 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова 
бирена фабрика”  
Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”  
обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м-р Ст. Попов” 
от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов” 
обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25-ти септември” към 
Ветеринарен техникум 
на север от бул. „25-ти септември” до Ветеринарен техникум 

(улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър 

Обхват от бул. „25-ти септември” до обиколен път, включително 
отклонение към Тролейбусно депо 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 
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т Г.Кантарджиев” 
ти септември” с изграждане на 

Обща стойност на 
подпроекта 2 690 000 

 7000 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
 2 204000 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
 479 000 

Обща стойност на 
подпроекта 2811000 

 1000 
 

реализация на проекта (улично платно, тротоари, осигуряване на достъпна среда и 
 2,300,000 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и   
510000 

Обща стойност на 
подпроекта 630 000 

2500 лв. 
 

тротоари, осигуряване на достъпна 535 000 лв. 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 92,500 лв. 
 

Обща стойност на 
подпроекта 1648000 

4500лв. 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
1479000 

(енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 164,500 лв. 
 

Обща стойност на 
подпроекта 4,715,000 

15300 лв. 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 4 150 000 лв. 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 549 700 лв. 
 

ти септември” към 
Обща стойност на 
подпроекта 1 708 000 

10,640 лв. 

(улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
1 485 000 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
212,360 

ти септември” до обиколен път, включително 
Обща стойност на 
подпроекта 885000 
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Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

7.1. проектиране 

7.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на 
среда и маркировка) 

7.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25
септември” към „Битова 
Обхват на север от бул. „25

8.1. проектиране 

8.2. 
реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

8.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 
обзавеждане) 

 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6
обхват от ул. „Ген. л
отклонение към 

9.1. проектиране 

9.2. 
реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 
среда и маркировка) 

9.3. 
Благоустрояване (енергоспестяващо улично 
обзавеждане) 

Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
- поставяне на около 70 табели 

10.1 
Рехабилитация на съществуващи пътни 
развитие 

10.2 
Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал 
за икономическо развитие 

Подпроект 11: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25
септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода Димитър Калъчлията”

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна ср

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходим

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1: Реконструкция и благоустр

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти 
септември” към „Битова техника” 
Обхват на север от бул. „25-ти септември” до "Битова техника" 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември” 
обхват от ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, включително 
отклонение към Добруджански хляб 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 

Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 

Рехабилитация на съществуващи пътни знаци в Зона с потенциал за икономическо 

Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал 

Подпроект 11: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти 
септември" между ул. "Ангел Стоянов" и ул.”Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

Подпроект 12: Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти 
септември" между ул. "Ангел Стоянов" и  ул. „Войвода Димитър Калъчлията” 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Подпроект 1: Реконструкция и благоустрояване на ул.”Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

520/555 

2500  лв. 

достъпна 793,400 лв. 
 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 89,100 лв. 
 

 

Обща стойност на 
подпроекта 1 709 000 

10,640 лв. 

реализация на проекта (улично платно, спирки, тротоари, осигуряване на достъпна 
1 485 000 

Благоустрояване (енергоспестяващо улично осветление, прилежащо озеленяване и 213 360 
 

т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, включително 
Обща стойност на 
подпроекта 1,288,000 

4400лв.. 

реализация на проекта (улично платно, паркинги, тротоари, осигуряване на достъпна 1,106,100 лв. 
 

осветление, прилежащо озеленяване и 177,500 лв. 
 

Подпроект 10: Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ Обща стойност на 
подпроекта 43,000 

знаци в Зона с потенциал за икономическо 
15,000 

Поставяне на нови пътни знаци и маркировка по уличната мрежа в Зона с потенциал 
28,000 

Обща стойност на 
подпроекта  106 000 

Обща стойност на 
подпроекта  84 000 

отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

еда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство и 

ите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25

5.1.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.1.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика” 

Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края

5.2.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.2.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6

обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. 

5.3.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.3.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м

обхват от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л

5.4.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” с изграждане на мостово съоръжение

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 759м. 
- Улично платно – 5313кв.м./ площ по очакван профил 7м./
- Тротоари – 3474кв.м./ -„-/ 
- Паркинги –1900 кв.м./-„-/ 
- Спирки на МГТ –не се очакват. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – очаквано-частично. 
- Обезщетение – не 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика” 

Обхват на запад от ул. „Калиакра” до края 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – м. 
- Улично платно – кв.м. 
- Тротоари – кв.м. 
- Паркинги – кв.м. 
- Спирки на МГТ – кв.м. 
- Улично осветление 
- Озеленяване – м. 
- Обезщетение – кв.м. 

Подпроект 3: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември”  

обхват от ул. „Поп Богомил” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –284  м. 
- Улично платно –2272 кв.м. 
- Тротоари – 1420кв.м. 
- Паркинги – 400/очаквани/кв.м. 
- Спирки на МГТ – не се очакват 
- Улично осветление- липсва, да се предвиди
- Озеленяване –не се очаква 
- Обезщетение -няма 

Подпроект 4: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ген. м-р Ст. Попов” 

обхват от ул. „Ангел Стоянов” до ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

521/555 

ти септември” с изграждане на мостово съоръжение 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

5313кв.м./ площ по очакван профил 7м./ 

Подпроект 2: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Калиакра” към „Нова бирена фабрика”  

рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

липсва, да се предвиди 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
пейки, кошчета за отпадъци, 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

5.4.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов”

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25

5.5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.5.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25

на север от бул. „25-ти септември” до Ветеринарен техникум

5.6.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.6.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър Калъчлията”

Обхват от бул. „25-ти септември” до обиколен път, включително отклонение към Тролейбусно депо

5.7.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.7.2. Технически 

показатели за обекта: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Дължина – 503м. 
- Улично платно –3521 кв.м./очакван профил 7 м./
- Тротоари – 3018 кв.м./очакван/ 
- Паркинги – 41250кв.м./очаквани/ 
- Спирки на МГТ – не се очакват 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – очаквано частично 
- Обезщетение -няма 

Подпроект 5: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Ангел Стоянов” 

обхват от ул. „Калиакра” до бул. „25-ти септември” 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 1684м. 
- Улично платно –15156 кв.м./очакван профил 9м./
- Тротоари – 13472кв.м./очаквани/ 
- Паркинги – 1500кв.м /очаквани/. 
- Спирки на МГТ –1500кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – очаквано частично 
- Обезщетение -няма 

Подпроект 6: Реконструкция и благоустрояване на бул. „25-ти септември” към Ветеринарен техникум

ти септември” до Ветеринарен техникум 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –651 м. 
- Улично платно – 4557кв.м. 
- Тротоари –3255 кв.м. 
- Паркинги – няма. 
- Спирки на МГТ –300 кв.м. 
- Улично осветление-метални високи 
- Озеленяване -няма 
- Обезщетение – няма. 

7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър Калъчлията”

ти септември” до обиколен път, включително отклонение към Тролейбусно депо

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина – 274м. 
- Улично платно – 3288/очакван профил 12м./кв.м.
- Тротоари –2192 кв.м /очакван/. 
- Паркинги –600 кв.м./очаквани/ 
- Спирки на МГТ – няма 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване – частично 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

522/555 

3521 кв.м./очакван профил 7 м./ 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

15156 кв.м./очакван профил 9м./ 

ти септември” към Ветеринарен техникум 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

7: Реконструкция и благоустрояване на ул. „Войвода Димитър Калъчлията” 

ти септември” до обиколен път, включително отклонение към Тролейбусно депо 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

3288/очакван профил 12м./кв.м. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25

Обхват на север от бул. „25-ти септември” до "Битова техника"

5.8.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация

5.8.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване 

обхват от ул. „Ген. л-т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, включително отклонение към Добруджански хляб

5.9.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

Необходима документация:

5.9.2. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 10:Развитие на системата от указателни табели

70 табели 

Подпроект 11:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25

Стоянов" и ул.”Ген. л

5.11.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.11.1. Необходима документация:

5.11.2. Технически показатели за обекта:

Подпроект 12:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25

Стоянов" и  ул. „Войвода Димитър Калъчлията”

5.12.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за проекта 

5.12.1. Необходима документация:

5.12.2. Технически показатели за обекта:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Обезщетение – няма 

Подпроект 8: Реконструкция и благоустрояване на отклонение от бул. „25-ти септември” към „Битова техника”

ти септември” до "Битова техника" 

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –653 м. 
- Улично платно – 4571кв.м. 
- Тротоари – 3265кв.м. 
- Паркинги – няма 
- Спирки на МГТ – 300 кв.м. 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване -няма 
- Обезщетение – няма 

Подпроект 9: Реконструкция и благоустрояване на ул. „6-ти септември” 

т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, включително отклонение към Добруджански хляб

Необходима документация: 

- Инвестиционен проект за рехабилитация на ул
прилежащите й елементи 

- Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 
енергоспестяващи осветителни тела. 

- Дължина –545 м. 
- Улично платно – 4360кв.м./очакван профил 8м./
- Тротоари –2724 кв.м. 
- Паркинги –не се очакват 
- Спирки на МГТ – не се очакват 
- Улично осветление- метални високи 
- Озеленяване –не се очаква 
- Обезщетение - няма 

Подпроект 10:Развитие на системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 

Подпроект 11:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" между ул. "Ангел 

Стоянов" и ул.”Ген. л-т Г.Кантарджиев” 

5.11.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.11.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 422 кв.м. 

Подпроект 12:Цялостна рехабилитация на съществуващ подлез на бул. "25-ти септември" между ул. "Ангел 

Стоянов" и  ул. „Войвода Димитър Калъчлията” 

5.12.1. Необходима документация: 

- Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез
- Проект за обзавеждане на подлез 
- Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство 

5.12.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на подлез – 422 кв.м. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

523/555 

ти септември” към „Битова техника” 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

т Г.Кантарджиев” до ж.п. линия, включително отклонение към Добруджански хляб 

Инвестиционен проект за рехабилитация на уличната мрежа и 

Проект за благоустрояване с прилежащо озеленяване, подходяща 
тротоарна настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци, 

4360кв.м./очакван профил 8м./ 

в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 

ти септември" между ул. "Ангел 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  

ти септември" между ул. "Ангел 

Инвестиционен проект  за рехабилитация на подлез 

Проект за благоустрояване на подходите и околното пространство  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

19.4.3. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I03. ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО  НА ПРИНЦИПА НА ПЧП

Самостоятелен обект в зона с потенциал за икономическо развитие

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГРВ 

Добрич, отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

проучване. Проектът се отнася за изграждането на 

квалификация и партньорство с бизнес инкубатор

Мотивите за избор на проекта са, че град Добрич се характеризира с многоотраслова икономика, а 

териториите за производствени и складови дейности съставляват 38% от селищната територия. В 

концентрирани над 90% от производствените дейности. В същото време в града не съществува център 

/сграда/, който да спомага на представителите на бизнеса да контактуват помежду си, а 

потенциалните им клиенти да се запознаят с продукцията им. 

Реализацията на проекта ще спомогне за постигане на целта заложена в приоритетна област 3, а 

именно пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие

в която да се срещат бизнес, образование и администрация. Изпълнението му по

фирмите участващи в него, както и на цялата индустриална зона, ще позволи обучението на кадри, 

които са необходими на местния бизнес и има възможност да е превърне в катализатор за привличане 

на нови производствени мощности не само на терито

„Запад“. 

1.2. Характеристика и описание на проекта

Информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство с бизнес инкубатор 

следва да бъде 4 етажна сграда със ЗП около 300 м

2012/27/ЕС за  по отношение на енергийната ефективност.  

Проектът цели да отговори на съвременните предизвикателства и нуждите на днешната бизнес среда, 

като съчетае в себе си функциите бизнес и обслужване.  Основното предназначение н

са деловите функции, но се предвижда те да се допълват от елементи на общественото обслужване, 

като по този начин обогатяват цялостното влияние на сградата в градската среда. 

Предвидените дейности, които ще се осъществяват в Информационно

обезпечени с предложения за подходящи помещения с различни функции.

Съчетанието на разнообразни помещения и функции позволява отдаването под наем на част от 

площите за извършване на обслужващи дейности, който да спомогне за самостоя

издръжка на сградата. 

1.3. Критерии за избор на обекта, предмет на проекта

Значимостта и необходимостта от проекта се обуславят от следните факти:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I03. ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННО

ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО  НА ПРИНЦИПА НА ПЧП

Самостоятелен обект в зона с потенциал за икономическо развитие 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГРВ 

Добрич, отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

проучване. Проектът се отнася за изграждането на информационно-обслужва

квалификация и партньорство с бизнес инкубатор.  

Мотивите за избор на проекта са, че град Добрич се характеризира с многоотраслова икономика, а 

териториите за производствени и складови дейности съставляват 38% от селищната територия. В 

концентрирани над 90% от производствените дейности. В същото време в града не съществува център 

/сграда/, който да спомага на представителите на бизнеса да контактуват помежду си, а 

потенциалните им клиенти да се запознаят с продукцията им.  

цията на проекта ще спомогне за постигане на целта заложена в приоритетна област 3, а 

пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие

в която да се срещат бизнес, образование и администрация. Изпълнението му по

фирмите участващи в него, както и на цялата индустриална зона, ще позволи обучението на кадри, 

които са необходими на местния бизнес и има възможност да е превърне в катализатор за привличане 

на нови производствени мощности не само на територията на СИЗ, но и на производствена зона 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство с бизнес инкубатор 

следва да бъде 4 етажна сграда със ЗП около 300 м2и РЗП около 1200 м2, отг

2012/27/ЕС за  по отношение на енергийната ефективност.   

Проектът цели да отговори на съвременните предизвикателства и нуждите на днешната бизнес среда, 

като съчетае в себе си функциите бизнес и обслужване.  Основното предназначение н

са деловите функции, но се предвижда те да се допълват от елементи на общественото обслужване, 

като по този начин обогатяват цялостното влияние на сградата в градската среда. 

Предвидените дейности, които ще се осъществяват в Информационно

обезпечени с предложения за подходящи помещения с различни функции. 

Съчетанието на разнообразни помещения и функции позволява отдаването под наем на част от 

площите за извършване на обслужващи дейности, който да спомогне за самостоя

1.3. Критерии за избор на обекта, предмет на проекта 

Значимостта и необходимостта от проекта се обуславят от следните факти: 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 
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ИНФОРМАЦИОННО-ОБСЛУЖВАЩ 

ЦЕНТЪР ЗА БИЗНЕС, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО  НА ПРИНЦИПА НА ПЧП 

Настоящият проект е част от групата предложени проекти, които в процеса на разработка на ИПГРВ 

Добрич, отчетени като приоритетни за града, поради което е необходимо тяхното задълбочено 

обслужващ център за бизнес, 

Мотивите за избор на проекта са, че град Добрич се характеризира с многоотраслова икономика, а 

териториите за производствени и складови дейности съставляват 38% от селищната територия. В тях са 

концентрирани над 90% от производствените дейности. В същото време в града не съществува център 

/сграда/, който да спомага на представителите на бизнеса да контактуват помежду си, а 

цията на проекта ще спомогне за постигане на целта заложена в приоритетна област 3, а 

пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие, чрез създаване на среда, 

в която да се срещат бизнес, образование и администрация. Изпълнението му повиши имиджа на 

фирмите участващи в него, както и на цялата индустриална зона, ще позволи обучението на кадри, 

които са необходими на местния бизнес и има възможност да е превърне в катализатор за привличане 

рията на СИЗ, но и на производствена зона 

обслужващ център за бизнес, квалификация и партньорство с бизнес инкубатор 

, отговаряща на Директива 

Проектът цели да отговори на съвременните предизвикателства и нуждите на днешната бизнес среда, 

като съчетае в себе си функциите бизнес и обслужване.  Основното предназначение на бизнес центъра 

са деловите функции, но се предвижда те да се допълват от елементи на общественото обслужване, 

като по този начин обогатяват цялостното влияние на сградата в градската среда.  

Предвидените дейности, които ще се осъществяват в Информационно-обслужващия център, са 

 

Съчетанието на разнообразни помещения и функции позволява отдаването под наем на част от 

площите за извършване на обслужващи дейности, който да спомогне за самостоятелната финансова 
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• интерес от страна на бизнеса за активно участие в процесите на изграждане на обекта;

• наличието на множество и различни по вид предприятия в определената зона за въздействие с 

концентрация на икономическа активност; 

• централна позиция на гр. Добрич в икономическото развитие на областта;

• липса друг на информационно

• наличието на подходящи общински имоти в СИЗ /северна индустриална зона/, в които да бъде 

реализиран проекта;  

• подходяща локация на УПИ, в близост до важни комуникационни оси 

бул. „Русия“; 

• генералните изводи за икономическата ситуация в града, опи

настоящия ИПГРВ. 

1.4. Цели пред проекта 

Основната цел, която реализацията на проекта следва да изпълни е 

партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху развитиет

на местната икономика. За постигането й са поставените следните конкретни цели:

• Създаване на форум за дискусия между представителите на бизнеса;

• Обучение на кадри според нуждите на частния сектор;

• По-добро представяне на производствените предприятия в гр. Добрич пред потенциални 

клиенти и партньори.  

1.5. Очаквани резултати от проекта

Изпълнението на проекта ще окаже непосредствено влияние върху цялата община. Според 

спецификата на фирмите, които ще

се очаква, че обхвата на влияние ще се разпростре и извън общинските граници. Пряко засегнати от 

реализацията на проекта ще бъдат фирмите имащи офис в сградата, както и служителите, участващи в 

предвидените за провеждане на обучения сесии.  Непряко /косвено/ влияние ще се окаже върху 

целия частен сектор в гр. Добрич, който при интерес ще бъде включен в базата данни на 

информационния център. 

Проектът ще допринесе за обогатяването на СИЗ с допълните

производствени. В същото време ще се осъществи активна връзка между образование и бизнес с 

оглед потребностите на града. Всичко това ще създаде предпоставки за привличане на допълнителни 

инвеститори и развитие на конгрес

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование 
на проекта 
 

Проект I03. Информационно
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП

2. Компоненти 
на проекта 

Компонент 1: 
Компонент 2: 
Компонент 3: 
Компонент 4: 
център и фирмите опериращи в гр. Добрич

3. Кратко 
описание на 

Проект за изграждане на 
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП цели създаване на работещ модел за 
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интерес от страна на бизнеса за активно участие в процесите на изграждане на обекта;

ето на множество и различни по вид предприятия в определената зона за въздействие с 

концентрация на икономическа активност;  

централна позиция на гр. Добрич в икономическото развитие на областта;

липса друг на информационно-обслужващ център 

дходящи общински имоти в СИЗ /северна индустриална зона/, в които да бъде 

подходяща локация на УПИ, в близост до важни комуникационни оси 

генералните изводи за икономическата ситуация в града, описани в аналитичната част на 

Основната цел, която реализацията на проекта следва да изпълни е създаване на работещ модел за 

партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху развитиет

. За постигането й са поставените следните конкретни цели:

Създаване на форум за дискусия между представителите на бизнеса;

Обучение на кадри според нуждите на частния сектор; 

добро представяне на производствените предприятия в гр. Добрич пред потенциални 

 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на проекта ще окаже непосредствено влияние върху цялата община. Според 

спецификата на фирмите, които ще използват активно информационно-обслужващия център, може да 

се очаква, че обхвата на влияние ще се разпростре и извън общинските граници. Пряко засегнати от 

реализацията на проекта ще бъдат фирмите имащи офис в сградата, както и служителите, участващи в 

редвидените за провеждане на обучения сесии.  Непряко /косвено/ влияние ще се окаже върху 

целия частен сектор в гр. Добрич, който при интерес ще бъде включен в базата данни на 

Проектът ще допринесе за обогатяването на СИЗ с допълнителни функции, освен характерните й 

производствени. В същото време ще се осъществи активна връзка между образование и бизнес с 

оглед потребностите на града. Всичко това ще създаде предпоставки за привличане на допълнителни 

инвеститори и развитие на конгресния туризъм в гр. Добрич. 

Проект I03. Информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП

Компонент 1: Изграждане на подходяща сграда за информационно
 Обзавеждане на изградената сграда 
 Благоустрояване и озеленяване  на прилежащото пространство
 Създаване на интернет-портал с информация за информационно

център и фирмите опериращи в гр. Добрич 

Проект за изграждане на Информационно-обслужващ център за бизнес, квалифика
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП цели създаване на работещ модел за 
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интерес от страна на бизнеса за активно участие в процесите на изграждане на обекта; 

ето на множество и различни по вид предприятия в определената зона за въздействие с 

централна позиция на гр. Добрич в икономическото развитие на областта; 

дходящи общински имоти в СИЗ /северна индустриална зона/, в които да бъде 

подходяща локация на УПИ, в близост до важни комуникационни оси - бул. „25 септември“  и 

сани в аналитичната част на 

създаване на работещ модел за 

партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху развитието 

. За постигането й са поставените следните конкретни цели: 

Създаване на форум за дискусия между представителите на бизнеса; 

добро представяне на производствените предприятия в гр. Добрич пред потенциални 

Изпълнението на проекта ще окаже непосредствено влияние върху цялата община. Според 

обслужващия център, може да 

се очаква, че обхвата на влияние ще се разпростре и извън общинските граници. Пряко засегнати от 

реализацията на проекта ще бъдат фирмите имащи офис в сградата, както и служителите, участващи в 

редвидените за провеждане на обучения сесии.  Непряко /косвено/ влияние ще се окаже върху 

целия частен сектор в гр. Добрич, който при интерес ще бъде включен в базата данни на 

лни функции, освен характерните й – 

производствени. В същото време ще се осъществи активна връзка между образование и бизнес с 

оглед потребностите на града. Всичко това ще създаде предпоставки за привличане на допълнителни 

обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП 

сграда за информационно-обслужващ център 

Благоустрояване и озеленяване  на прилежащото пространство 
портал с информация за информационно-обслужващия 

обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП цели създаване на работещ модел за 
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проекта – цел, 
необходимост 
от проекта и др. 
 

партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху 
развитието на местната икономика. Той предвижда дейности, като проектиране, изг
внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане на помещенията, 
благоустрояване на околното пространство.
Реализацията на проекта е обоснована от липсата по подобен център в гр. Добрич и ясната 
индикация на бизнеса, че ще подкрепи реализ
приоритетна област 3 в обхвата на зоната с потенциал за икономическо развитие.

4. Източник на 
финансиране 

Публично-частно партньорство

5. Бенефициент 
 

Община Добрич; частен бизнес, разположен на територията на 
както и целият частен сектор в града

6. Проблеми, 
които се 
решават с 
проекта 
 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 
модернизиране на зоните с икономическа активност чрез обогатяване на
производствените зони. Не на последно място, чрез реализацията на конкретните проекти ще 
се създаде възможност за допълнителна трудова заетост

7. 
Принадлежност 
на проекта към 
Зона за 
въздействие  

зона с потенциал за икономическо развитие

8. Насоченост на 
проекта към:  

Стратегическа 
цел №1 на 
ИПГВР 

Оптимизиране 
на градския 
потенциал за 
постигане на 
икономически 
растеж с 
основни 
показатели по
високи от 
средните за 
страната 

9. Проектна 
готовност  
(техническа 
документация) 
на проекта 

Предпроектни
проучвания 

Настоящите 
проучвания 

10. Текущо 
състояние на 
обекта 

Няма изграден обект

11. Дейности за 
изпълнение в 
рамките на 
проекта 
 

Компонент 1: Изграждане на подходяща сграда за информационно
Дейност 1: Проектиране на сградата на информационно
Дейност 2: Извършване на СМР
Дейност 3: Внедряване на мерки за енергийна ефективност
Компонент 2: Обзавеждане на сгр
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на информационно
център 
Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата на информационно

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху 
развитието на местната икономика. Той предвижда дейности, като проектиране, изг
внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане на помещенията, 
благоустрояване на околното пространство. 
Реализацията на проекта е обоснована от липсата по подобен център в гр. Добрич и ясната 
индикация на бизнеса, че ще подкрепи реализацията му. Осъществяването му е част от 
приоритетна област 3 в обхвата на зоната с потенциал за икономическо развитие.

частно партньорство 

Община Добрич; частен бизнес, разположен на територията на промишлена зона „Север”, 
както и целият частен сектор в града 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 
модернизиране на зоните с икономическа активност чрез обогатяване на
производствените зони. Не на последно място, чрез реализацията на конкретните проекти ще 
се създаде възможност за допълнителна трудова заетост 

зона с потенциал за икономическо развитие 

Стратегическа Приоритетна тематична област №3 

Оптимизиране 

икономически 

показатели по-

Пълноценноизползваненапотенциалазаикономическо 
развитие 

Предпроектни Идеен проект 

не 

Няма изграден обект 

1: Изграждане на подходяща сграда за информационно
Дейност 1: Проектиране на сградата на информационно-обслужващия център
Дейност 2: Извършване на СМР 
Дейност 3: Внедряване на мерки за енергийна ефективност 
Компонент 2: Обзавеждане на сграда на информационно-обслужващия център
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на информационно

Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата на информационно
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партньорство между бизнеса, образованието, който да постигне синергичен ефект върху 
развитието на местната икономика. Той предвижда дейности, като проектиране, изграждане, 
внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане на помещенията, 

Реализацията на проекта е обоснована от липсата по подобен център в гр. Добрич и ясната 
ацията му. Осъществяването му е част от 

приоритетна област 3 в обхвата на зоната с потенциал за икономическо развитие. 

промишлена зона „Север”, 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската среда, 
модернизиране на зоните с икономическа активност чрез обогатяване на функциите на 
производствените зони. Не на последно място, чрез реализацията на конкретните проекти ще 

Мярка №3.2; 3.3; 
3.4; 3.5 

Пълноценноизползваненапотенциалазаикономическо Превръщане на 
иновативните 
идеи в нови 
продукти и 
услуги; 
Нисковъглеродна 
икономика; 
Подобряване на 
бизнес средата, 
по-специално за 
МСП; 
Учене през целия 
живот за 
повишаване 
участието в 
трудовия живот 

Работен  
проект 

не 

1: Изграждане на подходяща сграда за информационно-обслужващ център 
обслужващия център 

обслужващия център 
Дейност 1: Проектиране на интериорното обзавеждане на информационно-обслужващия 

Дейност 2: Доставка и същинско обзавеждане на сградата на информационно-обслужващия 
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център 
Компонент 3: Благоустрояване и озеленя
Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата на информационно
обслужващия център
Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата на 
информационно
Дейност 3: Озеленяване на прилежащите пространства
Компонент 4: Създаване на интернет

Дейност 1: Набиране на информация и създаване на база данни за фирмите опериращи на 

Дейност 2: Създаване на интернет

12. Устройствена 
планова 
обезпеченост на 
територията, в 
която ще се 
реализира  
проекта 

Липса на ПУП 

не 

13. 
Предпоставки и 
рискове за 
реализация на 
проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

• Резултат от обществени форуми;

• Подкрепен от заинтересованите страни;

• Наличие на достатъчно потенциални ползватели на обекта
 

Рискове за реализация на

• Рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе до 
невъзможност за реализацията на проекта

• Отказ или невъзможност на общината да предостави терен за реализация на 
проекта

• Засилване икономическите позиции на останалите голем

14.Възможности 
за интегриране 
на проекта с 
други проекти 
на Община 
Добрич 
 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
възможност да се изпълни 
системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ 
и Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство)

15. Социална 
подкрепа/ 
инициативи на 
проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който трябва да 
отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от изготвянето на 
ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат проф

16. Очаквани 
резултати от 
реализацията на 
проекта 
 

o валоризация на средата;

• по-добро представяне на местните икономически субекти;

• създаване на атрактивно място за бизнес

• създаване на предпоставки за привличане на нови инвеститори

17. Индикатори 

за проследяване 

реализацията на 

проекта 

• Повишаване на инвестиционната активност в града;

• Повишаване на квалификацията на заетите в предприятията от града;

• Провеждани ежегодни събития за реклама на местната продукция и привличане на 

инвеститори;

18. Стойност на 
проекта – общ 

1,467 хил. лв. 
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Компонент 3: Благоустрояване и озеленяване на прилежащото пространство
Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата на информационно
обслужващия център 
Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата на 
информационно-обслужващия център 

ост 3: Озеленяване на прилежащите пространства 
Компонент 4: Създаване на интернет-портал с информация за информационно

център и фирмите опериращи в гр. Добрич 
Дейност 1: Набиране на информация и създаване на база данни за фирмите опериращи на 

територията на гр. Добрич 
Дейност 2: Създаване на интернет-портал и интеграцията му с базата данни

 Наличие на стар ПУП 

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

Резултат от обществени форуми; 

Подкрепен от заинтересованите страни; 

Наличие на достатъчно потенциални ползватели на обекта

Рискове за реализация на проекта: 

Рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе до 
невъзможност за реализацията на проекта; 

Отказ или невъзможност на общината да предостави терен за реализация на 
проекта; 

Засилване икономическите позиции на останалите голем

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
възможност да се изпълни съвместно с  предвидените проекти с шифър 
системата от указателни табели в Индустриална зона „Север“ - поставяне на около 70 табели

Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство)

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който трябва да 
отговори с реализацията на идеите си. 

оектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от изготвянето на 
ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат проф

валоризация на средата; 

добро представяне на местните икономически субекти;

създаване на атрактивно място за бизнес-срещи; 

създаване на предпоставки за привличане на нови инвеститори

Повишаване на инвестиционната активност в града; 

Повишаване на квалификацията на заетите в предприятията от града;

Провеждани ежегодни събития за реклама на местната продукция и привличане на 

инвеститори; 
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ване на прилежащото пространство 
Дейност 1: Създаване на достъпна среда до входовете на сградата на информационно-

Дейност 2: Рехабилитация на тротоарните площи в непосредствена близост до сградата на 

портал с информация за информационно-обслужващия 

Дейност 1: Набиране на информация и създаване на база данни за фирмите опериращи на 

портал и интеграцията му с базата данни 

Наличие на 
други 
устройствени 
планове 

ОУП 

Наличие на достатъчно потенциални ползватели на обекта 

Рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе до 

Отказ или невъзможност на общината да предостави терен за реализация на 

Засилване икономическите позиции на останалите големи градове в района 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. Проектът има 
предвидените проекти с шифър I02(Развитие на 

поставяне на около 70 табели 
Рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото им пространство) 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който трябва да 

оектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от изготвянето на 
ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат професионален опит. 

добро представяне на местните икономически субекти; 

създаване на предпоставки за привличане на нови инвеститори 

Повишаване на квалификацията на заетите в предприятията от града; 

Провеждани ежегодни събития за реклама на местната продукция и привличане на 
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размер (хил. 
лв.) 

 

Подробен бюджет на проект: Проект I03 

No 

Подпроект 1: Изграждане на информационно
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП

1.1. проектиране на информационно

1.2. 
 изграждане на информационно
енергийна ефективности надзор в строителството

1.3.  обзавеждане на информационно

1.4. благоустрояване и озеленяване на околното пространство
 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и дейст

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда.

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на ре

5.Основни функционални 

и композиционни 

параметри за проекта 

5.1.1. Необходима документация:

5.1.2. Технически показатели за обекта:

5.1.3. Функционални параметри на проекта
Бизнес функциите на сградата трябва да бъдат реализирани чрез проектиране на 

следните помещения:
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Подробен бюджет на проект: Проект I03 - проект за финансиране чрез публично 
частнопартньорство в зона с потенциал за икономическо 
развитие 

Дейност 

Изграждане на информационно-обслужващ център за бизнес, квалификация и 
партньорство с бизнес инкубатор, на принципа на ПЧП 

проектиране на информационно-обслужващ център 

информационно-обслужващ център с внедряване на мерки за 
енергийна ефективности надзор в строителството 

обзавеждане на информационно-обслужващ център 

благоустрояване и озеленяване на околното пространство 

  

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и дейст

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството 

5.1.1. Необходима документация: 

- Изготвяне на технически инвестиционен проект за сградата
- Проект за обзавеждане на сградата с необходимите мебели и 

оборудване 
- Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 

настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и прилежащо 
озеленяване и осветление 

5.1.2. Технически показатели за обекта: 

- Площ  на УПИ – 721 м
2
 

- Етажност – 4 
- ЗП – около 300 м

2
 

- РЗП – около 1200 м
2
. 

5.1.3. Функционални параметри на проекта 
Бизнес функциите на сградата трябва да бъдат реализирани чрез проектиране на 

следните помещения: 

- Зала за срещи /конференции/, напълно оборудвана за провеждане на 
събрания от около 20 човека; 

- Зала за презентации, която да може да настани поне 40 човека, 
оборудвана с мултимедия, озвучителна система и кабинка за 
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проект за финансиране чрез публично 
частнопартньорство в зона с потенциал за икономическо 

Стойност 

обслужващ център за бизнес, квалификация и 
Обща стойност 
на подпроекта 
1,467,000 

 19,000 

обслужващ център с внедряване на мерки за 
 1,236,000 

 200,000 

12,000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 

гионалното развитие и благоустройството  

Изготвяне на технически инвестиционен проект за сградата 
Проект за обзавеждане на сградата с необходимите мебели и 

Проект за благоустрояване на дворното пространство с подходяща 
настилка, обзавеждане с пейки, кошчета за отпадъци и прилежащо 

Бизнес функциите на сградата трябва да бъдат реализирани чрез проектиране на 

Зала за срещи /конференции/, напълно оборудвана за провеждане на 

резентации, която да може да настани поне 40 човека, 
оборудвана с мултимедия, озвучителна система и кабинка за 
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фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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Елементите на обслужването, които трябва да се вземат под внимание при 

проектирането и да се осигурят 

За  експлоатацията на сградата трябва да се предвидят следните обслужващи 

помещения:

 

19.4.4. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I04. РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПОДВИЖЕН СЪСТАВ

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Изборът на проекта е продиктуван от комплексния подход в планирането, заявен за прилагане от 
интегрираните планове за градско развитие и възстановяване в България. По отношение 
стратегическата рамка на настоящия ИПГВР, проектът се явява средство за модерни
икономическа активност и предлага възможност за осъществяване на интегрирани намеси с цел 
трайно подобрение на физическото и естетическото състояние на градската среда. 

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът с кодI04предвижда дейности, насочени към обновяване на сградата на пожарната: ремонт 
на покрива; фасадата; вертикалните технически инсталации на водоснабдяването, канализацията, 
електричеството, топлофикацията, телекомуникациите; локалните инсталации и газоснабдителните 
връзки. Предвижда се и обследване на енергийна ефективност, което има за цел да установи 
съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи 
енергоспестяващи мерки, чието внедряване да гарантира значително понижение 
енергопотреблението. 

Осъществяване на проект I04
бюджет. 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Изборът на конкретния проект се обуславя от факта,че:

• служба "Пожарна безопаснос
в обхвата на общините Добрич и Добричка;

• територията на двете общини се явява силно пожароопасен район;
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финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 
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симултантен превод; 
- Офиси с безгредова  конструкция, която да дават възможност за 

моделиране на различни конфигурации на пространството;

- Зала за обучения, която да позволява едновременното обучение на 
поне 15 човека, оборудвана с мултимедия, екран /или плазмен 
телевизор/ и компютърна конфигурация;

лементите на обслужването, които трябва да се вземат под внимание при 

проектирането и да се осигурят необходимите площи за тях са:

- Банков клон; 
- Офис за куриерска служба; 
- Информационен център; 
- Кафе-бар с ресторант и кухня към него ; 
- Библиотека за специализирана литература и периодични издания;
- Стаи за настаняване на бизнес-гости; 
- Вътрешна и външна изложбена площ; 

За  експлоатацията на сградата трябва да се предвидят следните обслужващи 

помещения: 

- Място за охрана; 
- Санитарни възли на всеки етаж; 
- Асансьор за хора с намалени опорно-двигателни способности.

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I04. РЕМОНТ НА СГРАДАТА НА ПОЖАРНАТА, ОБОРУДВАНЕ И 

ЗАКУПУВАНЕ НА ПОДВИЖЕН СЪСТАВ 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Изборът на проекта е продиктуван от комплексния подход в планирането, заявен за прилагане от 
интегрираните планове за градско развитие и възстановяване в България. По отношение 
стратегическата рамка на настоящия ИПГВР, проектът се явява средство за модерни
икономическа активност и предлага възможност за осъществяване на интегрирани намеси с цел 
трайно подобрение на физическото и естетическото състояние на градската среда. 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

дейности, насочени към обновяване на сградата на пожарната: ремонт 
на покрива; фасадата; вертикалните технически инсталации на водоснабдяването, канализацията, 
електричеството, топлофикацията, телекомуникациите; локалните инсталации и газоснабдителните 

зки. Предвижда се и обследване на енергийна ефективност, което има за цел да установи 
съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи 
енергоспестяващи мерки, чието внедряване да гарантира значително понижение 

I04 ще се търси по линия на финансиране със средства от общинския 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Изборът на конкретния проект се обуславя от факта,че: 

служба "Пожарна безопасност и защита на населението“, гр.Добрич е единствената действаща 
в обхвата на общините Добрич и Добричка; 

територията на двете общини се явява силно пожароопасен район; 
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Офиси с безгредова  конструкция, която да дават възможност за 
моделиране на различни конфигурации на пространството; 

обучения, която да позволява едновременното обучение на 
поне 15 човека, оборудвана с мултимедия, екран /или плазмен 
телевизор/ и компютърна конфигурация; 

лементите на обслужването, които трябва да се вземат под внимание при 

необходимите площи за тях са: 

 
Библиотека за специализирана литература и периодични издания; 

За  експлоатацията на сградата трябва да се предвидят следните обслужващи 

двигателни способности. 

ПОЖАРНАТА, ОБОРУДВАНЕ И 

Изборът на проекта е продиктуван от комплексния подход в планирането, заявен за прилагане от 
интегрираните планове за градско развитие и възстановяване в България. По отношение 
стратегическата рамка на настоящия ИПГВР, проектът се явява средство за модернизиране на зони с 
икономическа активност и предлага възможност за осъществяване на интегрирани намеси с цел 
трайно подобрение на физическото и естетическото състояние на градската среда.  

дейности, насочени към обновяване на сградата на пожарната: ремонт 
на покрива; фасадата; вертикалните технически инсталации на водоснабдяването, канализацията, 
електричеството, топлофикацията, телекомуникациите; локалните инсталации и газоснабдителните 

зки. Предвижда се и обследване на енергийна ефективност, което има за цел да установи 
съществуващото състояние по отношение на енергопотреблението на сградата и да посочи подходящи 
енергоспестяващи мерки, чието внедряване да гарантира значително понижение в 

ще се търси по линия на финансиране със средства от общинския 

т и защита на населението“, гр.Добрич е единствената действаща 
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• състоянието на базата на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 
автомобилния й парк са влошени.

Допълнителен критерий при избора на настоящия проект е възможността  с него да се адресират: 

•  необходимостта от намаляване на енергийното потребление в града, пряко отношение към 
което имат дейностите по привеждане на сградата на 
енергийна ефективност; 
• необходимост да се информира населението по подходящ начин при усложняване на пожарната 
обстановка; 

• необходимост от предприемане на адекватни мерки за недопускане на пожари.

В допълнение на това, реализацията на проекта отговаря на: 

•  предвижданията на действащите подробни устройствени планове;
•   допустимите дейности по ОП;

 
1.4. Цели пред проекта 

Проектът има за цел да гарантира защита при бедствия и аварии за населението, чрез 
на базата на пожарната и изготвяне съответно на необходимата проектна документация.
Част от приоритетите пред проекта имат хоризонтален характер. С  тях се цели осигуряване на 
пожарна безопасност при извършване на дейности както в обхвата на 
земи.   
Допълнителна цел е засилването на гражданското участие чрез провеждане на обучителни кампании 
и привличане на доброволци за сътрудничество със спасителните отряди.
 
1.5. Очаквани резултати от проекта 

Изпълнението на дейностите по проекта  ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на 
населението на гр. Добрич. 

На първо място се очаква разработването на инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 
пожарната и привеждането на същата в съответствие с но
пряко отношение към Мярка 4.1: „
допълнително ще допринесе за оптимизацията на наличния сграден фонд и намаляване на разходите 
по неговата издръжка. Адресирайки и 
закупено оборудване, включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари.

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за изграждане готовност за адекватна и 
навременна реакция при бедствия, аварии и пожари на територията на градската и селска общини.
 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 
закупуване на подвижен състав.

2. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 

Основна цел на проекта е, чрез рехабилитация на базата на пожарната, да 
гарантира защита при бедствия за населението, главно с оглед на това, че 
пожарната обслужва общините Добрич и Добричка.
Реализацията на проекта е част от 
енергопотреблението“

настоящия план.
 

3. Източник на 
финансиране 

Публично финансиране 
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състоянието на базата на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 
ния й парк са влошени. 

Допълнителен критерий при избора на настоящия проект е възможността  с него да се адресират: 

необходимостта от намаляване на енергийното потребление в града, пряко отношение към 
което имат дейностите по привеждане на сградата на пожарната в съответствие с изискванията за 

необходимост да се информира населението по подходящ начин при усложняване на пожарната 

необходимост от предприемане на адекватни мерки за недопускане на пожари.

на това, реализацията на проекта отговаря на:  

•  предвижданията на действащите подробни устройствени планове; 
•   допустимите дейности по ОП; 

гарантира защита при бедствия и аварии за населението, чрез 
и изготвяне съответно на необходимата проектна документация.

Част от приоритетите пред проекта имат хоризонтален характер. С  тях се цели осигуряване на 
пожарна безопасност при извършване на дейности както в обхвата на града, така и в земеделските 

Допълнителна цел е засилването на гражданското участие чрез провеждане на обучителни кампании 
и привличане на доброволци за сътрудничество със спасителните отряди. 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

йностите по проекта  ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на 

На първо място се очаква разработването на инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 
пожарната и привеждането на същата в съответствие с нормите за енергийна ефективност. Това има 

Мярка 4.1: „Енергийна ефективност в административни сгради
допълнително ще допринесе за оптимизацията на наличния сграден фонд и намаляване на разходите 
по неговата издръжка. Адресирайки и Мярка5.3: „Превенция на риска“, в резултат от проекта ще бъде
закупено оборудване, включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари.

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за изграждане готовност за адекватна и 
реакция при бедствия, аварии и пожари на територията на градската и селска общини.

Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 
закупуване на подвижен състав. 

Основна цел на проекта е, чрез рехабилитация на базата на пожарната, да 
гарантира защита при бедствия за населението, главно с оглед на това, че 
пожарната обслужва общините Добрич и Добричка. 
Реализацията на проекта е част от Приоритетни области 
енергопотреблението“ и 5.“Градски метаболизъм и предпазване т рискове“

настоящия план. 

Публично финансиране – ОП и общински бюджет 
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състоянието на базата на служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и 

Допълнителен критерий при избора на настоящия проект е възможността  с него да се адресират:  

необходимостта от намаляване на енергийното потребление в града, пряко отношение към 
пожарната в съответствие с изискванията за 

необходимост да се информира населението по подходящ начин при усложняване на пожарната 

необходимост от предприемане на адекватни мерки за недопускане на пожари. 

гарантира защита при бедствия и аварии за населението, чрез рехабилитация 
и изготвяне съответно на необходимата проектна документация. 

Част от приоритетите пред проекта имат хоризонтален характер. С  тях се цели осигуряване на 
града, така и в земеделските 

Допълнителна цел е засилването на гражданското участие чрез провеждане на обучителни кампании 

йностите по проекта  ще носи преки и непреки ползи, както на община, така и на 

На първо място се очаква разработването на инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 
рмите за енергийна ефективност. Това има 

Енергийна ефективност в административни сгради“, и 
допълнително ще допринесе за оптимизацията на наличния сграден фонд и намаляване на разходите 

, в резултат от проекта ще бъде 
закупено оборудване, включително пожарни коли, за предотвратяване на рискове от пожари. 

Не на последно място, реализацията на проекта ще спомогне за изграждане готовност за адекватна и 
реакция при бедствия, аварии и пожари на територията на градската и селска общини. 

Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и 

Основна цел на проекта е, чрез рехабилитация на базата на пожарната, да 
гарантира защита при бедствия за населението, главно с оглед на това, че 

ни области 4.“Намаляване на 

5.“Градски метаболизъм и предпазване т рискове“ от 
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обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган
 

4. Организация, носител 
на проекта (бенефициент) 

Община
 

5. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Успешната реализация на проекта ще подобри влошеното към момента състояние 
на базата на пожарната в гр. Добрич. Ще се обезпечи възможността за навременна 
реакция на спасителните групи както в обхвата на градската, така и в обхвата на 
селската община. Същев

населението. 

6. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с потенциал за икономическо развитие

7. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел №... на 
ИПГВР

СЦ1/СЦ2/СЦ4

8. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на проекта 

Предпроектни
проучвания

не 
 

9. Текущо състояние на 
обектите  

Сградата е в добро конструктивно състояние, 
дограмата е подменена с PVC дограма. Във влошено състояние, с необходимост от 
ремонт, е покривът. Фасадите и оградите са с частично компрометирани 
показатели по отношение на конструктивните и естетическите си параметри и се 
нуждаят от освежаване. Свързочната техника е в задоволително състояние. 
Достъпността до сградата за хора с увреждания е затруднена.
 

10. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 
 

Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата
Дейност 2: 
Дейност 3: Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и 
съгласуване по части
Дейност 4: Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда
Дейност 5: Извършване на СМР
Дейнос
Дейност 7: Осигуряване на достъпна среда
Дейност 8: Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк
Дейност 9: Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас 
Дейност 10: Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки отряд  по защита от 
катастрофи и пожари
Дейност 11: Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
годишна възраст
Дейност 12: Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни
 

11. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

да 

12. Предпоставки и 
рискове за реализацията 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта (описани и като част от предпроектните 
проучвания):

• отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

• отговаря на допустимите дейности по ОП;

• ненеобходимост да се информира населението по подходящ начин при 
усложняване на пожарната обстановка;

• необходимост от предприемане на 

Рискове за реализация на проекта:

• Продължаване на практиката за палене на открит огън в горите и земите с 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Община гр. Добрич 

Успешната реализация на проекта ще подобри влошеното към момента състояние 
на базата на пожарната в гр. Добрич. Ще се обезпечи възможността за навременна 
реакция на спасителните групи както в обхвата на градската, така и в обхвата на 
селската община. Същевременно ще се повиши и противопожарната култура на 

населението.  

зона с потенциал за икономическо развитие 

Стратегическа цел №... на 
ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област №... 

СЦ1/СЦ2/СЦ4 ПО4/ПО5 

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не 

Сградата е в добро конструктивно състояние, като в последните годинистарата 
дограмата е подменена с PVC дограма. Във влошено състояние, с необходимост от 
ремонт, е покривът. Фасадите и оградите са с частично компрометирани 
показатели по отношение на конструктивните и естетическите си параметри и се 
нуждаят от освежаване. Свързочната техника е в задоволително състояние. 
Достъпността до сградата за хора с увреждания е затруднена.

Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата
Дейност 2: Изготвяне на техническа паспортизация на сградата
Дейност 3: Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и 
съгласуване по части 
Дейност 4: Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда
Дейност 5: Извършване на СМР 
Дейност 6: Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата
Дейност 7: Осигуряване на достъпна среда 
Дейност 8: Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк
Дейност 9: Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас 
Дейност 10: Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки отряд  по защита от 
катастрофи и пожари 
Дейност 11: Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
годишна възраст 
Дейност 12: Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове

да не

Предпоставки за реализация на проекта (описани и като част от предпроектните 
проучвания): 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове;

отговаря на допустимите дейности по ОП; 

ненеобходимост да се информира населението по подходящ начин при 
усложняване на пожарната обстановка; 

необходимост от предприемане на адекватни мерки за недопускане на пожари.

Рискове за реализация на проекта: 

Продължаване на практиката за палене на открит огън в горите и земите с 
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фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Успешната реализация на проекта ще подобри влошеното към момента състояние 
на базата на пожарната в гр. Добрич. Ще се обезпечи възможността за навременна 
реакция на спасителните групи както в обхвата на градската, така и в обхвата на 

ременно ще се повиши и противопожарната култура на 

Приоритетна тематична Мярка №..... 

М4.1/М5.4 

Работен  
проект 

не 

като в последните годинистарата 
дограмата е подменена с PVC дограма. Във влошено състояние, с необходимост от 
ремонт, е покривът. Фасадите и оградите са с частично компрометирани 
показатели по отношение на конструктивните и естетическите си параметри и се 
нуждаят от освежаване. Свързочната техника е в задоволително състояние. 
Достъпността до сградата за хора с увреждания е затруднена. 

Дейност 1: Обследване за енергийна ефективност на сградата 
Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 

Дейност 3: Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и 

Дейност 4: Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда 

т 6: Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата 

Дейност 8: Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк 
Дейност 9: Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас  
Дейност 10: Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки отряд  по защита от бедствия, 

Дейност 11: Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16-

Дейност 12: Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни 

Наличие на други 
устройствени планове 

не 

Предпоставки за реализация на проекта (описани и като част от предпроектните 

отговаря на предвижданията на действащите подробни устройствени планове; 

ненеобходимост да се информира населението по подходящ начин при 

адекватни мерки за недопускане на пожари. 

Продължаване на практиката за палене на открит огън в горите и земите с 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

площни посеви;

• Възникване на природни бедствия;

• Липса на силен обществен интерес към проекта, поради лоша 
проекта и недобро представянето на същия пред обществеността

 

13.Възможности за 
интегриране на проекта с 
други проекти, включени 
в ИПГВР Добрич. 
 

Дейностите по този проект са съгласувани с намеренията, заявени в 
стратегическия пакет от цели на 
параметрирането е приложен интегриран подход. С оглед на това към 
рехабилитацията и изпълнението на проекта за енергийна ефективност на 
сградата на пожарната са предвидени и дейности от типа „меки мерки“, които да
допринесат за изграждане готовност за адекватна и навременна реакция при 
бедствия, аварии и пожари.
Интегриране с други проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 
идентифицирани с  код
 

14. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Към момента от Пожарна гр. Добрич са заявени намерения за провеждане на 
обучителни курсове с превантивна цел за населението. Очаква се това да намери 
широката социална подкрепа на няколко главни целеви групи: членовете на щаба 
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, служителите в 
кризисните центрове, кметовете и кметските наместници на населените места в 
общината, а не на последно място и 
 

15. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

• 

• 

• 

 

15. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

975 хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, 

 
No 

Ремонт на сградата на пожарната, 

1.1. Обследване за енергийна ефективност на сградата

1.2. Изготвяне на техническа паспортизация на сградата

1.3. 
Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата
съгласуване по части

1.4. Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда

1.5. Извършване на СМР

1.6. Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата

1.7. Осигуряване на достъпна среда

1.8. Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк

1.9. 
Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

площни посеви; 

Възникване на природни бедствия; 

Липса на силен обществен интерес към проекта, поради лоша 
проекта и недобро представянето на същия пред обществеността

Дейностите по този проект са съгласувани с намеренията, заявени в 
стратегическия пакет от цели на настоящия ИПГВР, като при обосноваването и 
параметрирането е приложен интегриран подход. С оглед на това към 
рехабилитацията и изпълнението на проекта за енергийна ефективност на 
сградата на пожарната са предвидени и дейности от типа „меки мерки“, които да
допринесат за изграждане готовност за адекватна и навременна реакция при 
бедствия, аварии и пожари. 
Интегриране с други проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

ентифицирани с  кодове I02.1 до I02.9 в настоящия план.

Към момента от Пожарна гр. Добрич са заявени намерения за провеждане на 
обучителни курсове с превантивна цел за населението. Очаква се това да намери 

роката социална подкрепа на няколко главни целеви групи: членовете на щаба 
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, служителите в 
кризисните центрове, кметовете и кметските наместници на населените места в 
общината, а не на последно място и местните земеделски стопани и предприятия.

 Разработване на Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 
пожарната; 

 Разработване и изпълнение на проект за енергийна ефективност за сградата на 
пожарната; 

 Цялостно повишаване на информираността и капацитета на населението за 
навременна реакция в кризисни ситуации, чрез провеждане на превантивни 
дейности като: 
- обучителни курсове за всички възрасти; 
- организиране на доброволни противопожарни 

975 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, 
оборудване и закупуване на подвижен състав.

Дейност 

Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав.

Обследване за енергийна ефективност на сградата 

Изготвяне на техническа паспортизация на сградата 

Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната и 
съгласуване по части 

Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда 

Извършване на СМР 

Обзавеждане на ремонтираните етажи от сградата 

Осигуряване на достъпна среда 

Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк

Провеждане на информационна кампания за повишаване 
противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 
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Липса на силен обществен интерес към проекта, поради лоша реклама на 
проекта и недобро представянето на същия пред обществеността 

Дейностите по този проект са съгласувани с намеренията, заявени в 
настоящия ИПГВР, като при обосноваването и 

параметрирането е приложен интегриран подход. С оглед на това към 
рехабилитацията и изпълнението на проекта за енергийна ефективност на 
сградата на пожарната са предвидени и дейности от типа „меки мерки“, които да 
допринесат за изграждане готовност за адекватна и навременна реакция при 

Интегриране с други проекти в ИПГВР на Добрич може да се търси и по отношение 
комплексните проекти за рехабилитация и реконструкцията на уличната мрежа, 

в настоящия план. 

Към момента от Пожарна гр. Добрич са заявени намерения за провеждане на 
обучителни курсове с превантивна цел за населението. Очаква се това да намери 

роката социална подкрепа на няколко главни целеви групи: членовете на щаба 
за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, служителите в 
кризисните центрове, кметовете и кметските наместници на населените места в 

местните земеделски стопани и предприятия. 

Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на 

Разработване и изпълнение на проект за енергийна ефективност за сградата на 

Цялостно повишаване на информираността и капацитета на населението за 
навременна реакция в кризисни ситуации, чрез провеждане на превантивни 

организиране на доброволни противопожарни формирования. 

Подробен бюджет на проект: Проект I04. Ремонт на сградата на пожарната, 
оборудване и закупуване на подвижен състав. 

Стойност 

оборудване и закупуване на подвижен състав. 
Обща стойност за 
компонента 975,000 

12000 

5000 

на пожарната и 
8000 

 7000 

480000 

45000 

8000 

Закупуване на нови автомобили за нуждите на автомобилния парк 150000 

противопожарната култура на децата от първи до единадесети клас  
35000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.10. 
Провеждане на целогодишно обучение в практика и 
съществуващия към пожарната Младежки по защита от бедствия, 
катастрофи и пожари

1.11. 
Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11
годишна възраст

1.12. Сформиране на доброволни противопожарни отряди за 

 

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими 

за проектиране и 

одобряване на проекта – 

от Възложителя 

1.1. Скица
 

2.Изисквания към 

проекта 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 
за проектиране и изграж

3.Фази на проектиране Еднофазно 

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав.

5.1.Основни 

функционални и 

композиционни 

параметри за 

компонента 

5.1.1. Необходима 

• Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната, по части:

• Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда

• Проект за 

• Проект за благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 
осигуряване на достъпна среда

5.1.2. Технически показатели за обекта:

•  Площ  на УПИ IV, кв. 10:   8751 м

•  ЗП: 2643 м

•  Площ на покрива: 2378 м

 

5.1.3.

С оглед осъществяване на превантивните дейности по комплексния проект (т.н. 
меки мерки), с проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната 
следва: 

• Да се предвиди организиране и оборудване на специализиран ка

• С оглед подобряването на физическите, естетически и екологични параметри,  с 
проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната следва:

• Проектът за енергийна ефективност да предвиди изпълнение на

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Провеждане на целогодишно обучение в практика и теория на 
съществуващия към пожарната Младежки по защита от бедствия, 
катастрофи и пожари 

Сформиране на младежки противопожарен отряд за деца от 11-  до 16
годишна възраст 

Сформиране на доброволни противопожарни отряди за възрастни

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 
за проектиране и изграждане на достъпна среда.  

Еднофазно - Технически инвестиционен проект  

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав.

5.1.1. Необходима документация: 

Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната, по части:
- Архитектура 
- Конструкции 
- ОВК 
- ВиК  
- ЕЛ  
- ПБЗ  
- ПБ  
- Технология  
- Пожарогасене  
- Пожароизвестяване  

Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда

Проект за строително – монтажни работи 

Проект за благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 
осигуряване на достъпна среда 

 
5.1.2. Технически показатели за обекта: 

•  Площ  на УПИ IV, кв. 10:   8751 м
2  

•  ЗП: 2643 м
2
 

•  Площ на покрива: 2378 м
2
 

5.1.3. Функционални параметри на обекта: 

С оглед осъществяване на превантивните дейности по комплексния проект (т.н. 
меки мерки), с проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната 
следва:  

Да се предвиди организиране и оборудване на специализиран ка

С оглед подобряването на физическите, естетически и екологични параметри,  с 
проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната следва:

Проектът за енергийна ефективност да предвиди изпълнение на

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

533/555 

съществуващия към пожарната Младежки по защита от бедствия, 75000 

до 16-
75000 

възрастни 75000 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 
документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 
проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 
№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр.51 
от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Ремонт на сградата на пожарната, оборудване и закупуване на подвижен състав. 

Инвестиционен проект за рехабилитация на сградата на пожарната, по части: 

Проект за внедряване на енергийна ефективност за цялата сграда 

Проект за благоустрояване и озеленяване на околното пространство и 

С оглед осъществяване на превантивните дейности по комплексния проект (т.н. 
меки мерки), с проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната 

Да се предвиди организиране и оборудване на специализиран кабинет 

С оглед подобряването на физическите, естетически и екологични параметри,  с 
проектното решение за рехабилитация на сградата на пожарната следва: 

Проектът за енергийна ефективност да предвиди изпълнение на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

• Да се предвиди цялостен ремонт на покрива на сградата;

• Да се предвидят ремонтни и/или освежителни работи по отношение:

• Да се отчете необходимостта от осигуряване на достъпна среда за 
увреждания и предвиди изграждането на рампи.

 

19.4.5. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I05. КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ ПО 

ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТАЗИ НА ПГ ПО АРХИТЕКТУРА И 

СТРОИТЕЛСТВО 

Самостоятелен обект в зона с потенциал за 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

период интервенции на територията на гр. Добрич за които е необходимо допълни

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 

формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

точната функция и обхват на инвестиционната инициатива в ра

Проектът акцентира върху изследване на възможностите за трансформация на сградите на двете 

училища и прилежащите им терени, които са разположени на стратегически за града място в 

северната индустриална зона. 

Определянето на този проект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от редица 

фактори: 

• Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

територията; 

• Доброто състояние на сградите на професионалните гимназии;

• Възможност за реализаци

• Потенциален източник на преки и непреки приходи за Община град Добрич.

Реализацията на проекта е в подкрепа на следните мерки: Мярка 2.2 „Реконструкция, ремонт и 

оборудване на общински образователни институции“

привлекателна градска среда и социална инфраструктура“; Мярка 3.2 „Превръщане на иновативните 

идеи в нови продукти и услуги“; и Мярка 3.4„Подобряване на бизнес средата, по

част от Приоритетна област 3 „Пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие“, 

дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на 

община, така и на населението на гр. Добрич.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- топлоизолацията на сградата; 
- ремонт на отоплителната и ел. инсталации; 

Да се предвиди цялостен ремонт на покрива на сградата;

Да се предвидят ремонтни и/или освежителни работи по отношение:
- фасадата на сградата; 
- оградата на парцела; 

Да се отчете необходимостта от осигуряване на достъпна среда за 
увреждания и предвиди изграждането на рампи. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I05. КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ ПО 

ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТАЗИ НА ПГ ПО АРХИТЕКТУРА И 

Самостоятелен обект в зона с потенциал за икономическо развитие 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

период интервенции на територията на гр. Добрич за които е необходимо допълни

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 

формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

точната функция и обхват на инвестиционната инициатива в рамките на посочения терен.

Проектът акцентира върху изследване на възможностите за трансформация на сградите на двете 

училища и прилежащите им терени, които са разположени на стратегически за града място в 

 

роект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от редица 

Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

Доброто състояние на сградите на професионалните гимназии; 

Възможност за реализация на проект/и от висока обществена значимост;

Потенциален източник на преки и непреки приходи за Община град Добрич.

Реализацията на проекта е в подкрепа на следните мерки: Мярка 2.2 „Реконструкция, ремонт и 

оборудване на общински образователни институции“ – част от Приоритетна област 2 „Благоустроена и 

привлекателна градска среда и социална инфраструктура“; Мярка 3.2 „Превръщане на иновативните 

идеи в нови продукти и услуги“; и Мярка 3.4„Подобряване на бизнес средата, по

тна област 3 „Пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие“, 

дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на 

община, така и на населението на гр. Добрич. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

534/555 

ителната и ел. инсталации;  

Да се предвиди цялостен ремонт на покрива на сградата; 

Да се предвидят ремонтни и/или освежителни работи по отношение: 

Да се отчете необходимостта от осигуряване на достъпна среда за хората с 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ I05. КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ ПО 

ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТАЗИ НА ПГ ПО АРХИТЕКТУРА И 

Настоящият проект е част от потенциалните за развитие и реализация през следващия програмен 

период интервенции на територията на гр. Добрич за които е необходимо допълнително проучване на 

общественото мнение и изследване на различни възможности за реализацията му. Проектът е 

формулиран като неинвестиционен поради необходимостта, на първо време, да бъде определена 

мките на посочения терен. 

Проектът акцентира върху изследване на възможностите за трансформация на сградите на двете 

училища и прилежащите им терени, които са разположени на стратегически за града място в 

роект като ключов за развитието на гр. Добрич е обезпечено от редица 

Разнообразният потенциал, който предлагат техническите и устройствени параметри на 

я на проект/и от висока обществена значимост; 

Потенциален източник на преки и непреки приходи за Община град Добрич. 

Реализацията на проекта е в подкрепа на следните мерки: Мярка 2.2 „Реконструкция, ремонт и 

част от Приоритетна област 2 „Благоустроена и 

привлекателна градска среда и социална инфраструктура“; Мярка 3.2 „Превръщане на иновативните 

идеи в нови продукти и услуги“; и Мярка 3.4„Подобряване на бизнес средата, по-специално за МСП“, 

тна област 3 „Пълноценно използване на потенциала за икономическо развитие“, 

дефинирани в настоящия ИПГВР. Изпълнението на проекта ще носи преки и непреки ползи, както на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.2. Характеристика и описание на проект

Проектът обхваща терените на УПИ III и IX,в кв. 5,по плана на "Промишлена зона Север“, с обща площ 

13558 кв. м. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

бъдеще това е предпоставка за реализацията на предпочете

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

които предлага публично-частното партн

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

точка на рентабилността и възвръщаемостта на направената инвестиция.

1.3. Критерии за избор на обектите, п

Ключовата позиция на разглежданите имоти, разположени в близост до значима градска артерия 
бул. „25ти септември“ - и жп гарата и в близост до Военното гробище музей, е основателна причина за 
включването на проекта в Интегрирания план на
към ИПГВР са: 

• Сградата на ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост „Г. Бенковски“ в момента е 
празна; 

• ПГ по архитектура и строителство „Пеньо Пенев“изпитва все по
ученици и през изминалата година беше обявена нулева година. Ако продължи тенденцията за 
липса на интерес сред учениците да се записват в нея, съществува реална възможност сградата 
да бъде опразнена. Също така, съществува вероятност, с оглед повишаване на атрактивно
на училището, гимназията да бъде преместена в сградата на ОУ „Отец Паисий“;

• Конструктивното състояние на сградите е добро, но има опасност, ако те останат неизползвани, 
силно да се наруши добрия им вид и състояние;

• Пространството дава възможност да се
който да определи визията му за развитие и да бъде припознато от всички граждани на 
Добрич. 

1.4. Цели пред проекта 

Основни цели /Какви проблеми решава?/

Основната цел при реализацията на настоящия проект е 

икономически изгодна функция за разглежданите сгради и прилежащите им територии, както и 

постигането на обществен консенсус за нея.

Конкретните цели, които са заложени в проекта са:

• Конкретизиране на възможните за реали

• Привличане на инвеститорски интерес;

• Въвличане на населението по проблемите на градските територии и насърчаване на 

гражданското участие в тях;

• Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в б

на Община град Добрич.

1.5. Очаквани резултати от проекта 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът обхваща терените на УПИ III и IX,в кв. 5,по плана на "Промишлена зона Север“, с обща площ 

13558 кв. м. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

бъдеще това е предпоставка за реализацията на предпочетената инвестиция на принципа на ПЧП.

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

частното партньорство. За целта е необходимо проектните идеи да бъдат 

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

точка на рентабилността и възвръщаемостта на направената инвестиция. 

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Ключовата позиция на разглежданите имоти, разположени в близост до значима градска артерия 
и жп гарата и в близост до Военното гробище музей, е основателна причина за 

включването на проекта в Интегрирания план на гр. Добрич. Други съображения за включването му 

Сградата на ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост „Г. Бенковски“ в момента е 

ПГ по архитектура и строителство „Пеньо Пенев“изпитва все по-големи трудности да набере 
през изминалата година беше обявена нулева година. Ако продължи тенденцията за 

липса на интерес сред учениците да се записват в нея, съществува реална възможност сградата 
да бъде опразнена. Също така, съществува вероятност, с оглед повишаване на атрактивно
на училището, гимназията да бъде преместена в сградата на ОУ „Отец Паисий“;

Конструктивното състояние на сградите е добро, но има опасност, ако те останат неизползвани, 
силно да се наруши добрия им вид и състояние; 

Пространството дава възможност да се развие широк обществен дебат за неговата съдба, 
който да определи визията му за развитие и да бъде припознато от всички граждани на 

Основни цели /Какви проблеми решава?/ 

Основната цел при реализацията на настоящия проект е определянето на обществено полезна и 

икономически изгодна функция за разглежданите сгради и прилежащите им територии, както и 

постигането на обществен консенсус за нея. 

Конкретните цели, които са заложени в проекта са: 

Конкретизиране на възможните за реализация инвестиционни инициативи;

Привличане на инвеститорски интерес; 

Въвличане на населението по проблемите на градските територии и насърчаване на 

гражданското участие в тях; 

Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в б

на Община град Добрич. 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Проектът обхваща терените на УПИ III и IX,в кв. 5,по плана на "Промишлена зона Север“, с обща площ 

13558 кв. м. За осъществяването на проекта са предвидени проучвателни и съгласувателни дейности. В 

ната инвестиция на принципа на ПЧП. 

Предвижда се финансирането на конкурса да бъде осигурено от бюджета на Община град Добрич, а 

бъдещата реализация на предложената инвестиционна инициатива, да използва възможностите, 

ьорство. За целта е необходимо проектните идеи да бъдат 

оценявани едновременно от гледна точка на обществения ефект от тяхната реализация и от гледна 

Ключовата позиция на разглежданите имоти, разположени в близост до значима градска артерия - 
и жп гарата и в близост до Военното гробище музей, е основателна причина за 

гр. Добрич. Други съображения за включването му 

Сградата на ПГ по транспорт, обслужване и лека промишленост „Г. Бенковски“ в момента е 

големи трудности да набере 
през изминалата година беше обявена нулева година. Ако продължи тенденцията за 

липса на интерес сред учениците да се записват в нея, съществува реална възможност сградата 
да бъде опразнена. Също така, съществува вероятност, с оглед повишаване на атрактивността 
на училището, гимназията да бъде преместена в сградата на ОУ „Отец Паисий“; 

Конструктивното състояние на сградите е добро, но има опасност, ако те останат неизползвани, 

развие широк обществен дебат за неговата съдба, 
който да определи визията му за развитие и да бъде припознато от всички граждани на 

определянето на обществено полезна и 

икономически изгодна функция за разглежданите сгради и прилежащите им територии, както и 

зация инвестиционни инициативи; 

Въвличане на населението по проблемите на градските територии и насърчаване на 

Осигуряване на условия за генериране на допълнителни преки и непреки приходи в бюджета 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Реализацията на проекта ще окаже влияние върху няколко целеви групи. Първата са  жителите на 

Добрич, на които ще даде възможност да участват в решенията за бъдещето на тези територии. 

Следващата група, върху която ще се окаже влияние, са потенциалните бизнес субекти, които ще бъдат 

предварително информирани за желанието на жителите на града, преди да предприемат своето 

инвестиционно намерение. Третата група е Общината, която ще има възможност

доброто решение за развитие на разглежданите територии, което да бъде обществено и 

икономическо изгодно. 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект IO5.КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ 
ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА 
ПГ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО

2. Компоненти на проекта 

(подпроекти) 

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, 

обслужване и лека промишленост

Компонент 2: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на 

строителство

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от проекта 
и др. 

Проектът се стреми на базата на обществен консенсус, да определи бъдещите 
функции на разглежданите сгради и прилежащите им територии, което е 
необходимо с 
индустриалната зона и сегашната им обществена значимост в сферата на 
образованието.

4. Източник на 
финансиране 

Публично 

5. Организация, носител 
на проекта (бенефициент) 

Община град 

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 
среда, модернизиране на зоните с икономическа активност чрез широк обществен 
дебат и участие в процесите на планиране.

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона с потенциал за икономическо развитие

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел на ИПГВР

Стратегическа цел 1
Стратегическа цел 2

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

не 

10. Текущо състояние на 

обектите 

Състоянието на обектите, включени в настоящия 

добро в конструктивно отношение. Подменена е дограмата на една от сградите.

11. Дейности за 
изпълнение в рамките на 
проекта 

Компонент 1: 

Дейност 1.1:
Дейност 1.2 :

Дейност 1.3: 

Компонент 2:

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Реализацията на проекта ще окаже влияние върху няколко целеви групи. Първата са  жителите на 

Добрич, на които ще даде възможност да участват в решенията за бъдещето на тези територии. 

щата група, върху която ще се окаже влияние, са потенциалните бизнес субекти, които ще бъдат 

предварително информирани за желанието на жителите на града, преди да предприемат своето 

инвестиционно намерение. Третата група е Общината, която ще има възможност

доброто решение за развитие на разглежданите територии, което да бъде обществено и 

Проект IO5.КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ 
ПО ТРАНСПОРТ, ОБСЛУЖВАНЕ И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ТАЗИ НА 
ПГ ПО АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО 
Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, 

обслужване и лека промишленост 

Компонент 2: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на 

строителство 

Проектът се стреми на базата на обществен консенсус, да определи бъдещите 
функции на разглежданите сгради и прилежащите им територии, което е 
необходимо с оглед на тяхното ключово разположение в рамките на 
индустриалната зона и сегашната им обществена значимост в сферата на 
образованието. 

Публично – Община град Добрич 

Община град Добрич 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 
среда, модернизиране на зоните с икономическа активност чрез широк обществен 
дебат и участие в процесите на планиране. 

зона с потенциал за икономическо развитие 

Стратегическа цел на ИПГВР Приоритетна 
тематична област 

Стратегическа цел 1 
Стратегическа цел 2 

Приоритетна област 2
Приоритетна област 3

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект 

не 

Състоянието на обектите, включени в настоящия комплексен проект, е много 

добро в конструктивно отношение. Подменена е дограмата на една от сградите.

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, 
обслужване и лека промишленост 

Дейност 1.1:Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи
Дейност 1.2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

избраната в рамките на конкурса идея 
Дейност 1.3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение
Компонент 2:Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и 

строителство 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Реализацията на проекта ще окаже влияние върху няколко целеви групи. Първата са  жителите на 

Добрич, на които ще даде възможност да участват в решенията за бъдещето на тези територии. 

щата група, върху която ще се окаже влияние, са потенциалните бизнес субекти, които ще бъдат 

предварително информирани за желанието на жителите на града, преди да предприемат своето 

инвестиционно намерение. Третата група е Общината, която ще има възможност да избере най-

доброто решение за развитие на разглежданите територии, което да бъде обществено и 

Проект IO5.КОНКУРС ЗА ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СГРАДАТА НА ПГ 
ПРОМИШЛЕНОСТ И ТАЗИ НА 

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, 

Компонент 2: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и 

Проектът се стреми на базата на обществен консенсус, да определи бъдещите 
функции на разглежданите сгради и прилежащите им територии, което е 

оглед на тяхното ключово разположение в рамките на 
индустриалната зона и сегашната им обществена значимост в сферата на 

Проектът се явява като средство за повишаване привлекателността на градската 
среда, модернизиране на зоните с икономическа активност чрез широк обществен 

Мярка № 

Приоритетна област 2 
Приоритетна област 3 

Мярка 2.2 
Мярка 3.2 
Мярка 3.4 

Работен  
проект 

не 

комплексен проект, е много 

добро в конструктивно отношение. Подменена е дограмата на една от сградите. 

Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, 

Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 
Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
я на инвестиционното намерение 

Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Дейност 2.1:
Дейност 2.2 :

Дейност 2.3: 

 

12. Устройствена планова 
обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация на 
проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:

•

•

•

Рискове за реализация на проекта:

•

•

•

14.Възможности за 

интегриране на проекта с 

други проекти на Община 

Добрич 

Проектът е обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени в зоната 
икономическо развитие. Той има възможност да допълва или да подчертава 
съществуващите и новопредвидените функции в зоната на ИПГВР.

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на
ИПГВР консултации със заинтересованите страни. 

16. Очаквани резултати от 
реализацията на проекта 
 

•

•

•

урбанизираната среда;

•

пространства.

17. Индикатори за 

проследяване 

реализацията на проекта 

•

•

прилежащите им територии;

•

18. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

80хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I05 в зона с с потенциал за 

No 

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, обслужване и 
лека промишленост 

1.1. Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи

1.2. 
Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
рамките на конкурса идея

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейност 2.1:Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи
Дейност 2.2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

избраната в рамките на конкурса идея 
Дейност 2.3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП

да 

Предпоставки за реализация на проекта: 

• Наличие на необходимия финансов ресурс от страна на общината;

• Осигуряване на максимално широко обществено участие при 
реализацията на проекта; 

• Добро състояния на сградния фонд. 
 

Рискове за реализация на проекта: 

• Липса на обществен интерес към проекта; 

• Липса на инвеститорски интерес / подкрепа за бъдещатареализация на 
инвестиционните намерения, обосновани с проекта;

• Влошаване на макроикономическата обстановка в страната, респ. 
Общината. 

Проектът е обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени в зоната 
икономическо развитие. Той има възможност да допълва или да подчертава 
съществуващите и новопредвидените функции в зоната на ИПГВР.

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на
ИПГВР консултации със заинтересованите страни.  

• Валоризация на средата; 

• Придаване на нови функции на сградите на професионалните гимназии;

• Активно включване на гражданите на Добрич по проблемите в 
урбанизираната среда; 

• Установяване на нов подход, чрез дебат, при планиране на градските 
пространства. 

• Проведени конкурси за разглежданите обекти;

• Генерирани идеи за сградите на професионалните 

прилежащите им територии; 

• Привлечени инвеститори за реализация на избраната идея

80хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I05 в зона с с потенциал за 
икономическо развитие 

Дейност 

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, обслужване и 

Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 

Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
рамките на конкурса идея 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

537/555 

Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 
Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 

Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
реализация на инвестиционното намерение 

Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени 
планове 

ОУП 

Наличие на необходимия финансов ресурс от страна на общината; 

широко обществено участие при 

Липса на инвеститорски интерес / подкрепа за бъдещатареализация на 
намерения, обосновани с проекта; 

Влошаване на макроикономическата обстановка в страната, респ. 

Проектът е обвързан с реализацията на другите проекти, предвидени в зоната за 
икономическо развитие. Той има възможност да допълва или да подчертава 
съществуващите и новопредвидените функции в зоната на ИПГВР. 

Проектът е получил подкрепа в рамките на проведените при разработването на 

Придаване на нови функции на сградите на професионалните гимназии; 

Активно включване на гражданите на Добрич по проблемите в 

Установяване на нов подход, чрез дебат, при планиране на градските 

Проведени конкурси за разглежданите обекти; 

Генерирани идеи за сградите на професионалните гимназии и 

Привлечени инвеститори за реализация на избраната идея 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект I05 в зона с с потенциал за 

Стойност 

Компонент 1: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по транспорт, обслужване и 
Обща стойност 
на компонента 

40 000 лв. 

10 000 

Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
10 000 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

1.3. 
Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение

Компонент 2: Конкурс за идеи за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и строителство

2.1. Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи

2.2. 
Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на 
рамките на конкурса идея

2.3. 
Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

Бъдещото задание за набиране на проектни идеи трябва да 

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

представяне на проектните идеи под различ

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 

представяне на идеите, с които борави инвестиционното проектиране.

 

19.5. Технически задания за проектиране на вел

Добрич на територията на града

19.5.1. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х05. ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ГРАД ДОБРИЧ

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Община Добрич разполага със „Схема за органи
крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и приета на ОбЕСУТ.
Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от тази схема 
велоалея  в обособената пешеходна зона 
велосипедните трасета на територията на град Добрич е много слабо застъпено и досега е 
пренебрегвано при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 
разрастващата се автомобилна инфраструктура. В същото време в процес на реализация е проект за 
платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат 
изградени стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа.
Като се има предвид казаното до тук, а също така и специфичните особености на града е необходимо 
сгъстяване и уплътняване на велоалейната мрежа.
Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич би подобрило 
достъпа на населението до публични, административни услуги, месторабота, спорт и рекреация.
Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на велосипедния 
транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и създаде условия за подобряване на 
екологичното състояние на средата. Постигането на качествена градска среда подобрява 
здравословното състояние и трудоспособността на населението, а също така привлича 
инвестиции и туристи в града.  

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение 

за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и строителство

Дейност 1: Организиране и провеждане на открит конкурс за идеи 

Дейност 2 : Разработване на предпроектни проучвания за реализация на избраната в 
рамките на конкурса идея 

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 

реализация на инвестиционното намерение 

 

Бъдещото задание за набиране на проектни идеи трябва да съдържа цялата необходима техническа 

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

представяне на проектните идеи под различни форми (например идеен инвестиционен проект или 

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 

представяне на идеите, с които борави инвестиционното проектиране. 

Технически задания за проектиране на велоалеи, включени в ИПГВР на гр. 

Добрич на територията на града 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х05. ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ГРАД ДОБРИЧ 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Община Добрич разполага със „Схема за организация на велосипедното движение в градските и 
крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и приета на ОбЕСУТ.
Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от тази схема 
велоалея  в обособената пешеходна зона в централна градска част. Може да се каже, че развитието на 
велосипедните трасета на територията на град Добрич е много слабо застъпено и досега е 
пренебрегвано при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 

обилна инфраструктура. В същото време в процес на реализация е проект за 
платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат 
изградени стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа.

се има предвид казаното до тук, а също така и специфичните особености на града е необходимо 
сгъстяване и уплътняване на велоалейната мрежа. 
Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич би подобрило 

публични, административни услуги, месторабота, спорт и рекреация.
Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на велосипедния 
транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и създаде условия за подобряване на 

огичното състояние на средата. Постигането на качествена градска среда подобрява 
здравословното състояние и трудоспособността на населението, а също така привлича 

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

538/555 

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
20 000 

за бъдещето на сградата на ПГ по архитектура и строителство 
Обща стойност 
на компонента 

40 000 лв. 

10 000 

избраната в 
10 000 

Дейност 3: Провеждане на кампания за привличане на частни инвеститори за 
20 000 

съдържа цялата необходима техническа 

информация и информация относно проведени до момента консултации за реализация на 

инвестиционни намерения в посочената територия. Заданието трябва да бъде гъвкаво и да позволява 

ни форми (например идеен инвестиционен проект или 

бизнес план). То не бива да бъде ограничавано единствено в рамките на техническите възможности за 

оалеи, включени в ИПГВР на гр. 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х05. ИЗГРАЖДАНЕ НА МРЕЖА ОТ ВЕЛОАЛЕИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

зация на велосипедното движение в градските и 
крайградските зони на гр. Добрич“, която е актуализирана и приета на ОбЕСУТ. 
Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от тази схема – изградена е 

в централна градска част. Може да се каже, че развитието на 
велосипедните трасета на територията на град Добрич е много слабо застъпено и досега е 
пренебрегвано при развитието на транспортната инфраструктура, за сметка на приоритетно 

обилна инфраструктура. В същото време в процес на реализация е проект за 
платено ползване и наемане на велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат 
изградени стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа. 

се има предвид казаното до тук, а също така и специфичните особености на града е необходимо 

Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич би подобрило 
публични, административни услуги, месторабота, спорт и рекреация. 

Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на велосипедния 
транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и създаде условия за подобряване на 

огичното състояние на средата. Постигането на качествена градска среда подобрява 
здравословното състояние и трудоспособността на населението, а също така привлича повече 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич
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1.2. Характеристика и описание на проекта

Комплексният проект, предвижда изграждането на балансирана мрежа от велосипедни трасета с 
различна степен на значимост и класификация, според категориите, които 
велотранспорт комбинира възможностите за градски и извънградски маршрути.
Предложената с проекта схема от трасета следва радиално
на града. Основният “гръбнак” от велосипедни алеи, които представляват главната част от мрежата 
имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на г
въздействие на ИПГВР –зоната с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидена 
мрежа от маршрути, която отвежда към главната велоалейна мрежа. Маршрутите в обособените зони 
са класифицирани според предназначението
спорт и тренировки.  
Структурата на предложените в комплексния проект подпроекти, осигурява в достатъчна степен 
връзките и достъпността между парковете, деловия център, индустриалните зони и жилищните 
райони. Това е предпоставка по 
вид транспорт за ежедневните си пътувания.
Предвидени са и междуселищни вело маршрути. 
Реализирането на този комплексен проект е предпоставка за обозначаване на местата на специални 
велоцентрове и зони, велокръстовища и велоподлези.  

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта

Предложената схема за велосипедно движение обхваща те
число и трите зони за въздействие, определени с ИПГВР. Обхватът е териториално разширен поради 
необходимостта от създаване на една непрекъсната система от трасета, която позволява достатъчно 
добра мобилност и не предизвиква ограничения в избора на дестинации.
Гъстата мрежа от велотрасета ще позволи на жителите на града по 
услуги в града, за достигане до месторабота, както и ще осигури възможност за бързо и екологично 
придвижване до спортните бази на града и до парковете за рекреация.
Предвид екологичните предимства на този вид транспорт ще се създадат условия за повишаване на 
спортната и здравословна активност на населението.
Основни принципи, които се залегнали в предложените трасета са:

• създаване на цялостна, относително непрекъсната веломрежа в градска среда;

• създаване на велосипеден ринг около центъра на града 

• добрата велоалейна мрежа в центъра на града е необходимо начало за стартиране на системата 
за платено ползване на велосипеди, чийто проект е в процес на реализация в града;

• изпълнение на велосипедни трасета едновременно с реконструкциите на улиците, предвидени 
за рехабилитация по ИПГВР;

• създаване на пилотни проекти за велосипедни маршрути и паркинги до у

• създаване на рекреационни маршрути и маршрути за спорт;

• използване на съществуващи алеи и широки тротоари с оглед бърза реализация;

• провеждане на маршрути в паркова среда

• поддръжка и обновяване на изградените велоалеи;

• обвързване на веломаршрутите 
комбиниране на велосипеден и масов градски транспорт;

• възможност за изграждане на охраняеми велосипедни паркинги в града във връзка със 
системата за платено ползване на велосипеди;

 
1.4. Цели пред проекта 

Проектът цели изграждането на система от велосипедни маршрути, позволяваща масово използване 
на по – екологичния велосипеден транспорт, с което ще се подобрят качествата на средата, а с
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1.2. Характеристика и описание на проекта 

проект, предвижда изграждането на балансирана мрежа от велосипедни трасета с 
различна степен на значимост и класификация, според категориите, които 
велотранспорт комбинира възможностите за градски и извънградски маршрути.

а с проекта схема от трасета следва радиално-кръговата ориентация на уличната мрежа 
на града. Основният “гръбнак” от велосипедни алеи, които представляват главната част от мрежата 
имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на г

зоната с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидена 
мрежа от маршрути, която отвежда към главната велоалейна мрежа. Маршрутите в обособените зони 

предназначението си - за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за 

Структурата на предложените в комплексния проект подпроекти, осигурява в достатъчна степен 
връзките и достъпността между парковете, деловия център, индустриалните зони и жилищните 
райони. Това е предпоставка по – голяма част от населението на града да започне да използва този 
вид транспорт за ежедневните си пътувания. 
Предвидени са и междуселищни вело маршрути.  
Реализирането на този комплексен проект е предпоставка за обозначаване на местата на специални 
велоцентрове и зони, велокръстовища и велоподлези.   

1.3. Критерии за избор на обектите, предмет на проекта 

Предложената схема за велосипедно движение обхваща територията на целия град Добрич, в това 
число и трите зони за въздействие, определени с ИПГВР. Обхватът е териториално разширен поради 
необходимостта от създаване на една непрекъсната система от трасета, която позволява достатъчно 

звиква ограничения в избора на дестинации. 
Гъстата мрежа от велотрасета ще позволи на жителите на града по – добър достъп до всички видове 
услуги в града, за достигане до месторабота, както и ще осигури възможност за бързо и екологично 

ните бази на града и до парковете за рекреация. 
Предвид екологичните предимства на този вид транспорт ще се създадат условия за повишаване на 
спортната и здравословна активност на населението. 
Основни принципи, които се залегнали в предложените трасета са: 

създаване на цялостна, относително непрекъсната веломрежа в градска среда;

създаване на велосипеден ринг около центъра на града – за по-бързо придвижване.

добрата велоалейна мрежа в центъра на града е необходимо начало за стартиране на системата 
о ползване на велосипеди, чийто проект е в процес на реализация в града;

изпълнение на велосипедни трасета едновременно с реконструкциите на улиците, предвидени 
за рехабилитация по ИПГВР; 

създаване на пилотни проекти за велосипедни маршрути и паркинги до у

създаване на рекреационни маршрути и маршрути за спорт; 

на съществуващи алеи и широки тротоари с оглед бърза реализация;

провеждане на маршрути в паркова среда 

поддръжка и обновяване на изградените велоалеи; 

обвързване на веломаршрутите със спирките на масовия градски транспорт 
комбиниране на велосипеден и масов градски транспорт; 

възможност за изграждане на охраняеми велосипедни паркинги в града във връзка със 
системата за платено ползване на велосипеди; 

Проектът цели изграждането на система от велосипедни маршрути, позволяваща масово използване 
екологичния велосипеден транспорт, с което ще се подобрят качествата на средата, а с

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

539/555 

проект, предвижда изграждането на балансирана мрежа от велосипедни трасета с 
различна степен на значимост и класификация, според категориите, които обслужва. Системата за 
велотранспорт комбинира възможностите за градски и извънградски маршрути. 

кръговата ориентация на уличната мрежа 
на града. Основният “гръбнак” от велосипедни алеи, които представляват главната част от мрежата 
имат радиална ориентация и осигуряват достъп от центъра към периферията на града. В трите зони за 

зоната с публични функции, социалната зона и бизнес зоната е предвидена 
мрежа от маршрути, която отвежда към главната велоалейна мрежа. Маршрутите в обособените зони 

за работа и училище, делови, за отдих и туризъм, за 

Структурата на предложените в комплексния проект подпроекти, осигурява в достатъчна степен 
връзките и достъпността между парковете, деловия център, индустриалните зони и жилищните 

голяма част от населението на града да започне да използва този 

Реализирането на този комплексен проект е предпоставка за обозначаване на местата на специални 

риторията на целия град Добрич, в това 
число и трите зони за въздействие, определени с ИПГВР. Обхватът е териториално разширен поради 
необходимостта от създаване на една непрекъсната система от трасета, която позволява достатъчно 

добър достъп до всички видове 
услуги в града, за достигане до месторабота, както и ще осигури възможност за бързо и екологично 

Предвид екологичните предимства на този вид транспорт ще се създадат условия за повишаване на 

създаване на цялостна, относително непрекъсната веломрежа в градска среда; 

бързо придвижване. 

добрата велоалейна мрежа в центъра на града е необходимо начало за стартиране на системата 
о ползване на велосипеди, чийто проект е в процес на реализация в града; 

изпълнение на велосипедни трасета едновременно с реконструкциите на улиците, предвидени 

създаване на пилотни проекти за велосипедни маршрути и паркинги до училища; 

на съществуващи алеи и широки тротоари с оглед бърза реализация; 

със спирките на масовия градски транспорт – възможност за 

възможност за изграждане на охраняеми велосипедни паркинги в града във връзка със 

Проектът цели изграждането на система от велосипедни маршрути, позволяваща масово използване 
екологичния велосипеден транспорт, с което ще се подобрят качествата на средата, а с това и 
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ще се създаде по – здравословен начин на живот.Поради 
развитието на велосипедния транспорт са организирането на събития и кампании за 
популяризирането му. 
Съществена цел пред проекта е бързото му изпълнение, свързано със стартирането на системата за 
платено ползване на велосипеди, чиято реализация е в процес.
Неразделна част от велосипедната инфраструктура е велосипедното паркиране. Наличието или 
липсата на места за паркиране на велосипеди може да повлияе съществено на избора на хората дали 
да пътуват с велосипед. Във връзка с 
паркиране. 
 
С осъществяването на този проект ще се позволи на хората да достигнат места, недостъпни за 
големите превозни средства. 
Възможно е комбиниране на велосипедния транспорт с масовия градск
използването на обществения транспорт по
придвижването с автомобил.  
Комбинирането на велосипед с градски транспорт може да представлява:

• пътуване с велосипед от жилището до спирката на г

• пътуване с масовия градски транспорт и смяна с обществен велосипед в центъра на града;

• качване с велосипеда в превозното средство;
 

1.5. Очаквани резултати от проекта 

• повишаване на спортната и здравословна активност на населението;

• подобряване на достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация;

• подобряване на достъпа до публични и административни услуги;

• ефективно намаляване на използването на личен автомобил;

• постигане на екологичен и здравословен начин на придвижване;

• предотврати бъдещи пътни инциденти;
 

2. ПРОЕКТЕН ФИШ 

1.Наименование на 
проекта 
 

Проект Х05. Изграждане на мрежа от велоалеи на територията на 
град Добрич

2. Компоненти на 
проекта 
/Подпроекти/ 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"

Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"

Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея"

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

Подпроект 

Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия"

Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"

Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"
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здравословен начин на живот.Поради това от изключително значение за 
развитието на велосипедния транспорт са организирането на събития и кампании за 

Съществена цел пред проекта е бързото му изпълнение, свързано със стартирането на системата за 
еди, чиято реализация е в процес. 

Неразделна част от велосипедната инфраструктура е велосипедното паркиране. Наличието или 
липсата на места за паркиране на велосипеди може да повлияе съществено на избора на хората дали 
да пътуват с велосипед. Във връзка с това с проекта трябва да се осигури възможност за безопасно 

С осъществяването на този проект ще се позволи на хората да достигнат места, недостъпни за 

Възможно е комбиниране на велосипедния транспорт с масовия градски транспорт. С това прави 
използването на обществения транспорт по-привлекателно, гъвкаво и по

 
Комбинирането на велосипед с градски транспорт може да представлява: 

пътуване с велосипед от жилището до спирката на градския транспорт;

пътуване с масовия градски транспорт и смяна с обществен велосипед в центъра на града;

качване с велосипеда в превозното средство; 

1.5. Очаквани резултати от проекта  

повишаване на спортната и здравословна активност на населението; 

бряване на достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация;

подобряване на достъпа до публични и административни услуги; 

ефективно намаляване на използването на личен автомобил; 

постигане на екологичен и здравословен начин на придвижване; 

предотврати бъдещи пътни инциденти; 

Проект Х05. Изграждане на мрежа от велоалеи на територията на 
град Добрич 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"

От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток
Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември"
Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея"

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 
Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

гара 

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара
Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север
Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25-ти септември"

по целия булевард 
Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия" 

От бул. "25-ти септември" до ул. "Ген. Попов"
Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска" 
Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"
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това от изключително значение за 
развитието на велосипедния транспорт са организирането на събития и кампании за 

Съществена цел пред проекта е бързото му изпълнение, свързано със стартирането на системата за 

Неразделна част от велосипедната инфраструктура е велосипедното паркиране. Наличието или 
липсата на места за паркиране на велосипеди може да повлияе съществено на избора на хората дали 

това с проекта трябва да се осигури възможност за безопасно 

С осъществяването на този проект ще се позволи на хората да достигнат места, недостъпни за 

и транспорт. С това прави 
привлекателно, гъвкаво и по-конкурентно на 

радския транспорт; 

пътуване с масовия градски транспорт и смяна с обществен велосипед в центъра на града; 

 

бряване на достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация; 

Проект Х05. Изграждане на мрежа от велоалеи на територията на 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа" 

"Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток 
Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март" 

ти септември" 
Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" 

 
Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара 
Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра" 

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север 
ти септември" 

ти септември" до ул. "Ген. Попов" 
Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков" 

Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов" 
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Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий"

Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул

Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"

Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 

Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа"

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил 

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки"

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"

Подпроект 1

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Подпроект 23:Изграждане на велоалея по у

Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"

Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"

Подпроект 27:Изграждане на велоалея по 

Подпроект 28:Изграж

Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"

Подпроект 30:Изграждане на велоалея по 

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията"

Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър"

3. Кратко описание на 
проекта – цел, 
необходимост от 
проекта и др. 

Комплексният проект представлява изграждане на мрежа от велоалеи на 
територията на град Добрич. Той обединява тридесет и два броя подпроекта 
мрежа от велоалеи в града.
Този комплексен проек

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

От бул. "Добруджа" до бул. "25-ти септември"
Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий"

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки"
Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост"

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември
Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Л. Каравелов"
Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 

"Княз Дондуков" 

От бул. "25-ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски"
Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа"

От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия" 
Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил 

Левски" и ул. "Цар Петър" 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 
Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки"

От бул. "Трети март" до ул. "България" 
Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"

От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков" 
Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батак" 
Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Никола Петков"
Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"

От бул. "25-ти септември" до бул. "Русия" 
Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"

От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа" 
Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток
Подпроект 27:Изграждане на велоалея по околовръстно

От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев" 
Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л-т Г. Кантарджиев"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"
Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"
Подпроект 30:Изграждане на велоалея по околовръстно

От ул. "Калиакра" до Топливо 
Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията"

От бул. "25-ти септември" до околовръстно шосе от север
Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър"

Парк "Св. Димитър" 

Комплексният проект представлява изграждане на мрежа от велоалеи на 
територията на град Добрич. Той обединява тридесет и два броя подпроекта 
мрежа от велоалеи в града. 
Този комплексен проект предвижда дейности по изграждане на велоалейната 
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ти септември" 
Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий" 

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки" 
. "Независимост" 

ти септември" 
Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България" 

ти септември" до ул. "Л. Каравелов" 
Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 

ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски" 
 

 
Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил 

 
Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки" 

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски" 

8:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий" 

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 1 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 2 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 3 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 4 

л. "Батовска" 

ти септември" до ул. "Никола Петков" 
Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав" 

 
Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев" 

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев" 

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток 
околовръстно шосе от изток 

 
т Г. Кантарджиев" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 
Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 
околовръстно шосе от север 

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията" 

ти септември" до околовръстно шосе от север 
Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър" 

Комплексният проект представлява изграждане на мрежа от велоалеи на 
територията на град Добрич. Той обединява тридесет и два броя подпроекта – 

т предвижда дейности по изграждане на велоалейната 
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 мрежа и благоустрояването на прилежащото й пространство. Посочените дейности 
са допустими по ОП.
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на среда
Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на 
велосипедния транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и 
създаде условия за подобряване на екологичното състояние на средата. Постигането 
на качествена градск
трудоспособността на населението, а също така привлича повече инвестиции и 
туристи в града. 
Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич 
би подобрило достъпа на населението до пу
месторабота, спорт и рекреация.
 

4. Източник на 
финансиране 

Инвестиционен приоритет 2 на приоритетна ос 1 на ОПРР;
 

5. Бенефициент 
 

Община Добрич

6. Проблеми, които се 
решават с проекта 
 

•

•

•

•

7. Принадлежност на 
проекта към Зона за 
въздействие  

зона на публични функции с висока обществена значимост
зона с преобладаващ социален характер
зона с потенциал за икономическо развитие

8. Насоченост на проекта 
към:  

Стратегическа цел 
№ 2 на ИПГВР

„Зелено”, 
природосъобразно 
градско 
възстановяване и 
развитие и 
предоставяне на 
ефикасни публични 
услуги

9. Проектна готовност  
(техническа 
документация) на 
проекта 

Предпроектни
проучвания

Настоящите 
проучвания

10. Текущо състояние на 
обекта 

Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от 
велоалейната мрежа, която е крайно недостатъчна за нуждите на населението. 
Съществуващата велоалея се намира в обособената пешеходна зона в централна 
градска част.
В същото време в процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на 
велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат изградени 
стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа.
 

11. Дейности за 
изпълнение в рамките 
на проекта 
 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"

Дейност 1.1.: проектиране на велоалея
Дейност 1.2.: изграждане на велоалея и надзор в 
Дейност 1.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"

Дейност 2.1.: проектиране на велоалея
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мрежа и благоустрояването на прилежащото й пространство. Посочените дейности 
са допустими по ОП. 
Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 
екологично състояние на средата. 
Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на 
велосипедния транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и 
създаде условия за подобряване на екологичното състояние на средата. Постигането 
на качествена градска среда подобрява здравословното състояние и 
трудоспособността на населението, а също така привлича повече инвестиции и 
туристи в града.  
Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич 
би подобрило достъпа на населението до публични, административни услуги, 
месторабота, спорт и рекреация. 

Инвестиционен приоритет 2 на приоритетна ос 1 на ОПРР;

Община Добрич 

• по – бързо и безопасно придвижване в градската среда

• по – лесен достъп до спорт, рекреация, услуги и месторабота

• намаляване интензивността на автомобилния транспорт

• повишаване чистотата на атмосферния въздух и подобряване цялостното 
екологично състояние на средата 

зона на публични функции с висока обществена значимост
зона с преобладаващ социален характер 
зона с потенциал за икономическо развитие 

Стратегическа цел 
на ИПГВР 

Приоритетна тематична 
област №1 и 2 

Мярка №1.3 и 2.1

„Зелено”, 
природосъобразно 
градско 
възстановяване и 
развитие и 
предоставяне на 
ефикасни публични 
услуги 

Устойчива градска 
мобилност 
 
Благоустроена и 
привлекателна градска 
среда и социална 
инфраструктура 

Предоставяне на предимство 
на немоторизираното 
придвижване 
 
Рехабилитация и изграждане 
на зони за обществен отдих

Предпроектни 
проучвания 

Идеен проект Работен 
проект

Настоящите 
проучвания 

не не

Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от 
велоалейната мрежа, която е крайно недостатъчна за нуждите на населението. 
Съществуващата велоалея се намира в обособената пешеходна зона в централна 
градска част. 
В същото време в процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на 
велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат изградени 
стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа.

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"

От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток
Дейност 1.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 1.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 1.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство

одпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември"
Дейност 2.1.: проектиране на велоалея 
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мрежа и благоустрояването на прилежащото й пространство. Посочените дейности 

Целта на комплексния проект е трайно подобрение на физическото, естетическо  и 

Реализирането на комплексния проект ще има положителен ефект за развитието на 
велосипедния транспорт в град Добрич, като подобри градската мобилност и 
създаде условия за подобряване на екологичното състояние на средата. Постигането 

а среда подобрява здравословното състояние и 
трудоспособността на населението, а също така привлича повече инвестиции и 

Изграждането на велоалейна мрежа в трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич 
блични, административни услуги, 

Инвестиционен приоритет 2 на приоритетна ос 1 на ОПРР; 

в градската среда 

лесен достъп до спорт, рекреация, услуги и месторабота 

намаляване интензивността на автомобилния транспорт 

повишаване чистотата на атмосферния въздух и подобряване цялостното 

зона на публични функции с висока обществена значимост 

Мярка №1.3 и 2.1. 

Предоставяне на предимство 
на немоторизираното 
придвижване  
 
Рехабилитация и изграждане 
на зони за обществен отдих 

Работен  
проект 

не 

Към настоящият момент в града е реализирана една много малка част от 
велоалейната мрежа, която е крайно недостатъчна за нуждите на населението. 
Съществуващата велоалея се намира в обособената пешеходна зона в централна 

В същото време в процес на реализация е проект за платено ползване и наемане на 
велосипеди, като велосипедите вече са налични и предстои да бъдат изградени 
стоянките за тяхното паркиране, но липсва необходимата велоалейна мрежа. 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа" 

От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток 

строителството 
Дейност 1.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

одпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март" 

ти септември" 
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Дейност 2.2.: изграждане на велоалея
Дейност 2.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея"

Дейност 3.1.: проектиране на велоалея
Дейност 3.2.: изграждане на вел
Дейност 3.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

Дейност 4.1.: проектиране на 
Дейност 4.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 4.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

Дейност 5.1.: проекти
Дейност 5.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 5.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25

Дейност 6.1.: проектиране на велоалея
Дейност 6.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 6.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия"

Дейност 7.1.: проектиране на велоалея
Дейност 7.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 7.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"

Дейност 8.1.: проектиране на велоалея
Дейност 8.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 8.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"

Дейност 9.1.: проектиране на велоале
Дейност 9.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 9.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий"

Дейност 10.1.: 
Дейност 10.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 10.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост"

Дейност 11.1.: проектиране на велоалея
Дейност 11.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 11.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"

Дейност 12.1.: проектиране на велоалея
Дейност 12.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 12.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 
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Дейност 2.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 2.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея"

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"
Дейност 3.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 3.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 3.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

гара 

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара
Дейност 4.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 4.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 4.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север
Дейност 5.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 5.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 5.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25-ти септември"

по целия булевард 
Дейност 6.1.: проектиране на велоалея 

ейност 6.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 6.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия" 

От бул. "25-ти септември" до ул. "Ген. Попов"
Дейност 7.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 7.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 7.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска" 
Дейност 8.1.: проектиране на велоалея 

ейност 8.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 8.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"

От бул. "Добруджа" до бул. "25-ти септември"
Дейност 9.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 9.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 9.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий"

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки"
Дейност 10.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 10.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 10.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост"

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември
Дейност 11.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 11.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 11.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Л. Каравелов"
Дейност 12.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 12.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 12.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 

"Княз Дондуков" 
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и надзор в строителството 
Дейност 2.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 

оалея и надзор в строителството 
Дейност 3.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП 

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара 

Дейност 4.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 4.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра" 

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север 

Дейност 5.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 5.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

ти септември" 

ейност 6.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 6.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

 

ти септември" до ул. "Ген. Попов" 

Дейност 7.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 7.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков" 

ейност 8.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 8.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов" 

ти септември" 

Дейност 9.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 9.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий" 

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки" 

Дейност 10.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 10.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост" 

ти септември" 

Дейност 11.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 11.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България" 

равелов" 

Дейност 12.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 12.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. 
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Дейност 13.1.: проектиране на велоалея
Дейност 13.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 13.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 14:Изграждане на 

Дейност 14.1.: проектиране на велоалея
Дейност 14.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 14.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 15:Изграждане на 

Дейност 15.1.: проектиране на велоалея
Дейност 15.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 15.3.: Благоустрояване на при
Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки"

Дейност 16.1.: проектиране на велоалея
Дейност 16.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 16.3.: Благоустрояване на 
Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"

Дейност 17.1.: проектиране на велоалея
Дейност 17.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 17.3.: 
Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий"

Дейност 18.1.: проектиране на велоалея
Дейност 18.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 18.3.: Бла
Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Дейност 19.1.: проектиране на велоалея
Дейност 19.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 19.3.:
Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Дейност 20.1.: проектиране на велоалея
Дейност 20.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 
Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Дейност 21.1.: проектиране на велоалея
Дейност 21.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейн
Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Дейност 22.1.: проектиране на велоалея
Дейност 22.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 22.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска"

Дейност 23.1.: проектиране на велоалея
Дейност 23.2.: изграждане на велоалея и надзор в 
Дейност 23.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
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От бул. "25-ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски"
Дейност 13.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 13.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 13.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа"

От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия"
Дейност 14.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 14.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 14.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил 

Левски" и ул. "Цар Петър" 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"
Дейност 15.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 15.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 15.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки"

От бул. "Трети март" до ул. "България" 
Дейност 16.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 16.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 16.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"

От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков" 
Дейност 17.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 17.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 17.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батак" 
Дейност 18.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 18.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 18.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Дейност 19.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 19.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 19.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Дейност 20.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 20.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 20.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Дейност 21.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 21.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 21.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 
Дейност 22.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 22.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 22.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Никола Петков"
Дейност 23.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 23.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 23.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
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ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски" 

Дейност 13.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 13.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

велоалея по ул. "Тунджа" 

От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия" 

Дейност 14.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 14.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 

Дейност 15.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
лежащото пространство 

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки" 

Дейност 16.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
прилежащото пространство 

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски" 

Дейност 17.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Благоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий" 

Дейност 18.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
гоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 1 

Дейност 19.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Благоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 2 

Дейност 20.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
20.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 3 

Дейност 21.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
ост 21.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 4 

Дейност 22.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 22.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска" 

ти септември" до ул. "Никола Петков" 

строителството 
Дейност 23.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
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Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"

Дейност 24.1.: проектиране на велоалея
Дейност 24.2.: изграждане на 
Дейност 24.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"

Дейност 25.1.: проектиране на велоалея
Дейност 25.2.: 
Дейност 25.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"

Дейност 26.1.: проектиране на велоалея
Дейност 26.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 26.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 27:Изграждане на велоалея по 

Дейност 27.1.: проектиране
Дейност 27.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 27.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л

Дейност
Дейност 28.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 28.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"

Дейност 29.1.: проектиране на велоалея
Дейност 29.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 29.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 30:Изграждане на велоалея по 

Дейност 30.1.: проектиране на велоалея
Дейност 30.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 30.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията"

Дейност 31.1.: проектиране на велоалея
Дейност 31.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 31.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "

Дейност 32.1.: проектиране на велоалея
Дейност 32.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 32.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
 

12. Устройствена 
планова обезпеченост на 
територията, в която ще 
се реализира  проекта 

Липса на ПУП

не 

13. Предпоставки и 
рискове за реализация 
на проекта 
 

Предпоставки за реализация на проекта:
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Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"

От бул. "25-ти септември" до бул. "Русия"
Дейност 24.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 24.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 24.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"

От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа" 
Дейност 25.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 25.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 25.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток
Дейност 26.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 26.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 26.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 27:Изграждане на велоалея по околовръстно

От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев"
Дейност 27.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 27.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 27.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л-т Г. Кантарджиев"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"
Дейност 28.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 28.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 28.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра
Дейност 29.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 29.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 29.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 30:Изграждане на велоалея по околовръстно

От ул. "Калиакра" до Топливо 
Дейност 30.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 30.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 30.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията"

От бул. "25-ти септември" до околовръстно шосе от север
Дейност 31.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 31.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 31.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство
Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "

Парк "Св. Димитър" 
Дейност 32.1.: проектиране на велоалея 
Дейност 32.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството
Дейност 32.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство

Липса на ПУП Наличие на стар ПУП Наличие на други 
устройствени планове

да ОУП

Предпоставки за реализация на проекта: 

• предстояща рехабилитация на част от уличната 
велосипедни трасета 

• заложен в стратегически документи на общината;

• наличие на схема, приета от ОбЕСУТ 
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Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав" 

ти септември" до бул. "Русия" 

велоалея и надзор в строителството 
Дейност 24.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев" 

изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 25.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев" 

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток 

Дейност 26.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 26.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

околовръстно шосе от изток 

От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев" 

Дейност 27.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 27.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

т Г. Кантарджиев" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 

Дейност 28.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 28.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 

Дейност 29.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 29.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

околовръстно шосе от север 

Дейност 30.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 30.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията" 

септември" до околовръстно шосе от север 

Дейност 31.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 31.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 
Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър" 

Дейност 32.2.: изграждане на велоалея и надзор в строителството 
Дейност 32.3.: Благоустрояване на прилежащото пространство 

Наличие на други 
устройствени планове 

ОУП 

предстояща рехабилитация на част от уличната мрежа, по която тангират 

заложен в стратегически документи на общината; 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Рискове за реализация на проекта:

14.Възможности за 
интегриране на проекта 
с други проекти на 
Община Добрич 

Това е основополагащ елемент в цяло
Проектът има възможност да се изпълни като се съчетае с изпълнението на 
предвидените проекти  за р
им пространство, които са елементи на трите зони за въздействие на И

15. Социална подкрепа/ 
инициативи на проекта 
 

Възприетите мерки за прозрачност и публичност 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за со
трябва да отговори с реализацията на идеите си.
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР.
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит.

16. Очаквани резултати 
от реализацията на 
проекта 
 

•

•

•

•

•

17. Индикатори за 
проследяване 
реализацията на проекта 

•

•

•

17. Стойност на проекта – 
общ размер (хил. лв.) 

5 755 хил. лв.

 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект Х05 на територията на град Добрич

No 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"
От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток

1.1. Проектиране на велоалея

1.2. Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"
От бул. "Добричка епопея" до бул. "25

2.1. Проектиране на велоалея

2.2. Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея"
От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"

3.1. Проектиране на велоалея

3.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара
от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара

4.1. Проектиране на велоалея

4.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

• стартиране на система за платено ползване на велосипеди, която е в 
процес на изпълнение 

 
Рискове за реализация на проекта: 

• рязко влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе 
до невъзможност за реализацията на проекта;

• липса на обществен интерес към проекта 

Това е основополагащ елемент в цялостния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Проектът има възможност да се изпълни като се съчетае с изпълнението на 
предвидените проекти  за рехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото 
им пространство, които са елементи на трите зони за въздействие на И

Възприетите мерки за прозрачност и публичност – анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 
конкретни проекти са гаранция за социалната подкрепа на цялостния проект, който 
трябва да отговори с реализацията на идеите си. 
Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 
изготвяне на ИПГВР. 
Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 
професионален опит. 

• повишаване на спортната и здравословна активност на населението

• подобряване на достъпа до наличните спортни бази, и паркове за рекреация

• подобряване на достъпа до публични и административни услуги

• ефективно намаляване на използването на личен автомобил

• постигане на екологичен и здравословен начин на придвижване 

• повишаване броя на придвижващите се с този вид транспорт

• повишаване броя на спортуващите 

• намаляване на вредните газове в атмосферата и подобряване на 
екологичните показатели за града 

755 хил. лв. 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект Х05 на територията на град Добрич

Дейност 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа" 
От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март" 
От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" 
От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 

велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара
от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

546/555 

стартиране на система за платено ползване на велосипеди, която е в 

влошава на икономическата ситуация в България, която да доведе 
до невъзможност за реализацията на проекта; 

стния подход при изпълнение на ИПГВР. 
Проектът има възможност да се изпълни като се съчетае с изпълнението на 

ехабилитация и реконструкция на улици и прилежащото 
им пространство, които са елементи на трите зони за въздействие на ИПГВР Добрич.. 

анкетни проучвания, фокус групи, 
обществени обсъждания, медийни изяви и др. при избора на зони за въздействие и 

циалната подкрепа на цялостния проект, който 

Проектът е спазил всички мерки и инициативи, залегнали в Методическите насоки за 

Колективът е разширил областта на иницииране, като е заимствал опит от 
изготвянето на ИПГВР на градове от Източна Европа, както и на собствения си богат 

повишаване на спортната и здравословна активност на населението 

ичните спортни бази, и паркове за рекреация 

подобряване на достъпа до публични и административни услуги 

ефективно намаляване на използването на личен автомобил 

постигане на екологичен и здравословен начин на придвижване  

повишаване броя на придвижващите се с този вид транспорт 

намаляване на вредните газове в атмосферата и подобряване на 

Подробен бюджет на проект: Комплексен проект Х05 на територията на град Добрич 

Стойност 

Обща стойност на 
проекта 382,920 

15000 

367,920 

Обща стойност на 
проекта 164,360 

5,000 

159,360 

Обща стойност на 
проекта 235,800 

9000 

226,800 

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара Обща стойност на 
проекта  52,680 

3,000 

49,680 

333,240 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север

5.1. Проектиране на велоалея

5.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25
по целия булевард 

6.1. Проектиране на велоалея

6.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия"
От бул. "25-ти септември" до ул. "Ген. Попов"

7.1. Проектиране на велоалея

7.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"
От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска"

8.1. Проектиране на велоалея

8.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"
От бул. "Добруджа" до бул. "25-ти септември"

9.1. Проектиране на велоалея

9.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. 
От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки"

10.1. Проектиране на велоалея

10.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. 
От бул. "Добричка епопея" до бул. "25

11.1. Проектиране на велоалея

11.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"
От бул. "25-ти септември" до ул. "Л. Каравелов"

12.1. Проектиране на велоалея

12.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от 
Дондуков" 
От бул. "25-ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски"

13.1. Проектиране на велоалея

13.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. 
От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия"

14.1. Проектиране на велоалея

14.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. 
и ул. "Цар Петър" 
От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"

15.1. Проектиране на велоалея

15.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. 
От бул. "Трети март" до ул. "България"

16.1. Проектиране на велоалея

16.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"
От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков"

17.1. Проектиране на велоалея

17.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25-ти септември" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия" 
ти септември" до ул. "Ген. Попов" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков" 
От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

велоалея по ул. "Ген. Попов" 
ти септември" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий" 
От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост" 
От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България" 
ти септември" до ул. "Л. Каравелов" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. "Княз 

ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа" 
От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил Левски" 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки" 
От бул. "Трети март" до ул. "България" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски" 
От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

547/555 

12,000 

321,240 

Обща стойност на 
проекта  885,560 

20,000 

865560 

Обща стойност на 
проекта 360,240 

12,000 

348,240 

Обща стойност на 
проекта 254,120  

8,000 

246,120 

Обща стойност на 
проекта 200,640 

6,000 

194,640 

Обща стойност на 
проекта 198,360 

6,000 

192,360 

Обща стойност на 
проекта 185,840 

5,000 

180,840 

Обща стойност на 
проекта 80,160  

3000 

77,160 

ул. "Княз 
Обща стойност на 

проекта  50,400 

3000 

47,400 

Обща стойност на 
проекта 46,200 

3,000 

43,200 

"Васил Левски" 
Обща стойност на 

проекта 148760 

5,000 

143,760 

Обща стойност на 
проекта 55,300 

2,500 

52,800 

Обща стойност на 
проекта 66,000 

3,000 

63,000 

Обща стойност на 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

От бул. "Добруджа" до ул. "Батак"

18.1. Проектиране на велоалея

18.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 
Градски парк "Свети Георги" 

19.1. Проектиране на велоалея

19.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 
Градски парк "Свети Георги" 

20.1. Проектиране на велоалея

20.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 
Градски парк "Свети Георги" 

21.1. Проектиране на велоалея

21.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 
Градски парк "Свети Георги" 

22.1. Проектиране на велоалея

22.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска"
От бул. "25-ти септември" до ул. "Никола Петков"

23.1. Проектиране на велоалея

23.2.  Изграждане на велоалея и 

Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"
От бул. "25-ти септември" до бул. "Русия"

24.1. Проектиране на велоалея

24.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"
От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа"

25.1. Проектиране на велоалея

25.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"
От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток

26.1. Проектиране на велоалея

26.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 27:Изграждане на велоалея по 
От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев"

27.1. Проектиране на велоалея

27.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л
От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"

28.1. Проектиране на велоалея

28.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"
От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"

29.1. Проектиране на велоалея

29.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

"Батак" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 1 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 2 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 3 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 4 

Проектиране на велоалея 

на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска" 
ти септември" до ул. "Никола Петков" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав" 
ти септември" до бул. "Русия" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев" 
От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев" 
От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 27:Изграждане на велоалея по околовръстно шосе от изток 
От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л-т Г. Кантарджиев" 
ти септември" до ул. "Калиакра" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов" 
ти септември" до ул. "Калиакра" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

548/555 

проекта 21,800 

2,000 

19,800 

Обща стойност на 
проекта 56,040 

3,000 

53,040 

Обща стойност на 
проекта 165,800 

5,000 

106,800 

Обща стойност на 
проекта 96,260 

3,500 

92760 

Обща стойност на 
проекта 59,160 

3,000 

56,160 

Обща стойност на 
проекта 79,220 

3,500 

75,720 

Обща стойност на 
Подпроекта 104,520 

4,000  

100,520  

Обща стойност на 
Подпроекта 262,080 

8000  

254 080  

Обща стойност на 
Подпроекта 179,040 

5000  

174 040  

Обща стойност на 
Подпроекта 180,840 

5000  

175 840  

Обща стойност на 
Подпроекта 152,400 

5000  

147 400  

Обща стойност на 
Подпроекта 202,680 

6000  

196 680  



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Подпроект 30:Изграждане на велоалея по 
От ул. "Калиакра" до Топливо 

30.1. Проектиране на велоалея

30.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията"
От бул. "25-ти септември" до околовръстно шосе от север

31.1. Проектиране на велоалея

31.2.  Изграждане на велоалея и надзор в 

Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър"
Парк "Св. Димитър" 

32.1. Проектиране на велоалея

32.2.  Изграждане на велоалея и надзор в строителството

3. ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ 

1.Изходни данни и 

документи, необходими за 

проектиране и одобряване 

на проекта – от 

Възложителя 

1.1. Скица

2.Изисквания към проекта Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграж

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и безопасност на площадките за игра.

 

3.Фази на проектиране Еднофазно

4.Необходими проектни 

части 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството.

5.Необходима проектна 

документация: 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа"

От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток

6.1. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март"

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25

6.2. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"

6.3. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Подпроект 30:Изграждане на велоалея по околовръстно шосе от север 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията" 
ти септември" до околовръстно шосе от север 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър" 

Проектиране на велоалея 

Изграждане на велоалея и надзор в строителството 

 

1.1. Скица-виза за проектиране по чл.140 от ЗУТ 

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

за проектиране и изграждане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

и безопасност на площадките за игра. 

Еднофазно-Технически инвестиционен проект 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

благоустройството. 

- Инвестиционен проект  за изграждане на велоалея
- Проект за благоустрояване на прилежащото пространство 

Подпроект 1:Изграждане на велоалея по бул. "Добруджа" 

От бул. "Добричка епопея" до околовръстното шосе от изток 

- Дължина –3066м. 

Подпроект 2: Изграждане на велоалея по бул. "Трети март" 

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември" 

- Дължина –1869м. 

Подпроект 3: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" 

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март" 

- Дължина –1328м. 

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара

от ул. "Клисура" до ЖП гара ЮГ в района на ЖП гара 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

549/555 

Обща стойност на 
Подпроекта 373,440 

12 000  

361 440  

Обща стойност на 
Подпроекта 105,000 

4000  

101 000  

Обща стойност на 
Подпроекта 16,200 

1500  

14 700  

Проектът трябва да отговарят на ЗУТ и неговите наредби и действащи нормативни 

документи в проектирането и строителството  като се осигури съответствие на 

проектните решения с изискванията към строежите по чл. 169 от ЗУТ, Наредба № 4 

дане на достъпна среда. Проектите за детски площадки 

трябва да отговарят и на Наредба 1/12.01.2009/ за условията и реда за устройство 

Необходимите части на проекта да се разработят съгласно „Наредба 

№4/21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, 

бр.51 от 05.06.2001г.) на Министерството на регионалното развитие и 

Инвестиционен проект  за изграждане на велоалея 
Проект за благоустрояване на прилежащото пространство  

Подпроект 4: Изграждане на велоалея по бул. "Добричка епопея" в района на ЖП гара 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

6.4. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра"

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север

6.5. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. 

по целия булевард 

6.6. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Ген. Попов"

6.7. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска"

6.8. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов"

От бул. "Добруджа" до бул. "25-ти септември"

6.9. Технически показатели 

за обекта: 

Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий"

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки"

6.10. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 11:Изграждане на велоалея по

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25

6.11. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Л. Каравелов"

6.12. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. "Княз Дондуков"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски"

6.13. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа"

От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия"

6.14. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил Левски" и ул. "Цар Петър"

От бул. "Добруджа" до бул. "Трети март"

6.15. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки"

От бул. "Трети март" до ул. "България"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Дължина –414м. 
 

Подпроект 5: Изграждане на велоалея по ул. "Калиакра" 

От бул. "Добруджа" до околовръстното шосе от север 

- Дължина –2677м. 
 

Подпроект 6:Изграждане на велоалея по бул. "25-ти септември" 

- Дължина –7213м. 
 

Подпроект 7:Изграждане на велоалея по бул. "Русия" 

ти септември" до ул. "Ген. Попов" 

- Дължина –2902м. 
 

8:Изграждане на велоалея по бул. "Никола Петков" 

От бул. "Добруджа" до ул. "Батовска" 

- Дължина –2051м. 
 

Подпроект 9:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Попов" 

ти септември" 

- Дължина –1622м. 
 

Подпроект 10:Изграждане на велоалея по ул. "Кирил и Методий" 

От бул. "Добричка епопея" до ул. "Максим Горки" 

- Дължина –1603м. 
 

Подпроект 11:Изграждане на велоалея по ул. "Независимост" 

От бул. "Добричка епопея" до бул. "25-ти септември" 

- Дължина –1507м. 
 

Подпроект 12:Изграждане на велоалея по ул. "България" 

ти септември" до ул. "Л. Каравелов" 

- Дължина –643м. 
 

Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. "Княз Дондуков"

ти септември" до ул. "Ал. Стамболийски" 

- Дължина –395м. 
 

14:Изграждане на велоалея по ул. "Тунджа" 

От ул. "Ал. Стамболийски" до бул. "Русия" 

- Дължина –360м. 
 

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил Левски" и ул. "Цар Петър"

"Добруджа" до бул. "Трети март" 

- Дължина –1198м. 
 

Подпроект 16:Изграждане на велоалея по ул. "Максим Горки" 

От бул. "Трети март" до ул. "България" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Подпроект 13:Изграждане на велоалея по ул. "Полковник Дрангов" и част от ул. "Княз Дондуков" 

Подпроект 15:Изграждане на велоалея по ул. "Сан Стефано", част от ул. "Васил Левски" и ул. "Цар Петър" 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

6.16. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски"

От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков"

6.17. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий"

От бул. "Добруджа" до ул. "Батак"

6.18. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 

6.19. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк 

Градски парк "Свети Георги" 

6.20. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 

6.21. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" 

Градски парк "Свети Георги" 

6.22. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Никола 

6.23. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав"

От бул. "25-ти септември" до бул. "Русия"

6.24. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 25:Изграждане на велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев"

От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа"

6.25. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев"

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток

6.26. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 27:Изграждане на велоалея по 

От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев"

6.27. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 28:Изграждане на велоалея по 

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Дължина –440м. 
 

17:Изграждане на велоалея по ул. "Александър Стамболийски" 

От ул. "Дунав" до ул. "Княз Дондуков" 

- Дължина –525м. 
 

Подпроект 18:Изграждане на велоалея по ул. "Отец Паисий" 

От бул. "Добруджа" до ул. "Батак" 

- Дължина –165м. 
 

Подпроект 19:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 1 

- Дължина –442м. 
 

Подпроект 20:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 2 

- Дължина –890м. 
 

Подпроект 21:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 3 

- Дължина –773м. 
 

Подпроект 22:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Георги" - 4 

- Дължина –468м. 
 

Подпроект 23:Изграждане на велоалея по ул. "Батовска" 

ти септември" до ул. "Никола Петков" 

- Дължина –631м. 
 

Подпроект 24:Изграждане на велоалея по ул. "Волга" и ул. "Дунав" 

ти септември" до бул. "Русия" 

- Дължина –871м. 
 

велоалея по ул. "Опълченец Димитър Ковачев" 

От ул. "Никола Петков" до ул. "Ружа" 

- Дължина –2184м. 
 

Подпроект 26:Изграждане на велоалея по ул. "Христо Ботев" 

От ул. "Ген. Попов" до околовръстно шосе от изток 

- Дължина –1492м. 
 

Подпроект 27:Изграждане на велоалея по околовръстно шосе от изток 

От бул. "Добруджа" до ул. "Христо Ботев" 

- Дължина –1507м. 
 

Подпроект 28:Изграждане на велоалея по ул. "Ген. Л-т Г. Кантарджиев" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

551/555 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

6.28. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов"

От бул. "25-ти септември" до ул. "Калиакра"

6.29. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 30:Изграждане на велоалея по 

От ул. "Калиакра" до Топливо 

6.30. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър 

От бул. "25-ти септември" до околовръстно шосе от север

6.31. Технически 

показатели за обекта: 

Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър"

Парк "Св. Димитър" 

6.32. Технически 

показатели за обекта: 

19.6. Технически задания за обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради

19.6.1. КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х06. ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ 

1. ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ

1.1. Аргументация за избор на проекта

Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в национален мащаб. 
Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и подзаконови нормативни 
актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на многоф
сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища. След проявена 
гражданска активност под очакваната, нивото на субсидиране е вдигнато на 75%. Индивидуално 
инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до 
жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, правните и 
организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на жилищните 
сгради все още не са осигурени. 

Новата ОП «Региони в растеж» (ОПРР) ще съдържа провизия за продължаване на обществено 
подпомогнатото саниране, но при значително по
колкото бяха заложени и в приетата от МС «Национална програма за обновяване на жилищните 
сгради», имаща период на действие до 2016 г. Предварителният проект на ОПРР съдържа следните 
легитимни за финансиране мерки във връзка със санирането:

 

Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в обществени (административни) и жилищни сгради”

Примерни допустими дейности:

 - Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради;

 - Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни 

източници в обществени административни сгради.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

- Дължина –1270м. 
 

Подпроект 29:Изграждане на велоалея по ул. "Ангел Стоянов" 

ти септември" до ул. "Калиакра" 

- Дължина –1689м. 
 

Подпроект 30:Изграждане на велоалея по околовръстно шосе от север 

- Дължина –3112м. 
 

Подпроект 31:Изграждане на велоалея по ул. "Войвода Димитър Калъчлията" 

ти септември" до околовръстно шосе от север 

- Дължина –875м. 
 

Подпроект 32:Изграждане на велоалея в градски парк "Свети Димитър" 

- Дължина –135м. 
 

Технически задания за обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х06. ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  

ПРОУЧВАНИЯ 

1.1. Аргументация за избор на проекта 

Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в национален мащаб. 
Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и подзаконови нормативни 
актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на многоф
сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища. След проявена 
гражданска активност под очакваната, нивото на субсидиране е вдигнато на 75%. Индивидуално 
инициирано и пазарно реализирано частично саниране, е довело до подмяна на дограма в 14370 
жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, правните и 
организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на жилищните 
сгради все още не са осигурени.  

они в растеж» (ОПРР) ще съдържа провизия за продължаване на обществено 
подпомогнатото саниране, но при значително по-ниски нива на субсидиране. Прогнозата е за 30%, 
колкото бяха заложени и в приетата от МС «Национална програма за обновяване на жилищните 

ради», имаща период на действие до 2016 г. Предварителният проект на ОПРР съдържа следните 
легитимни за финансиране мерки във връзка със санирането: 

Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в обществени (административни) и жилищни сгради”

дейности: 

Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради; 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни 

източници в обществени административни сгради. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

552/555 

Технически задания за обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ Х06. ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА 

Проблемът за енергийната ефективност е осъзнат и институционализиран в национален мащаб. 
Изработена е нова нормативна рамка (Закон за енергийна ефективност и подзаконови нормативни 
актове). От 2012 г. стартира национална схема по ОПРР за саниране на многофамилни жилищни 
сгради, осигуряваща 50% субсидия за собствениците на обновените жилища. След проявена 
гражданска активност под очакваната, нивото на субсидиране е вдигнато на 75%. Индивидуално 

подмяна на дограма в 14370 
жилища (35,6%) и външна изолация на около 7000 жилища (17%). Но финансовите, правните и 
организационните условия за масови практически действия по енергийното саниране на жилищните 

они в растеж» (ОПРР) ще съдържа провизия за продължаване на обществено 
ниски нива на субсидиране. Прогнозата е за 30%, 

колкото бяха заложени и в приетата от МС «Национална програма за обновяване на жилищните 
ради», имаща период на действие до 2016 г. Предварителният проект на ОПРР съдържа следните 

Подприоритет 1: „Енергийна ефективност в обществени (административни) и жилищни сгради” 

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 - Одити за енергопотребление и мерки за енергийна

сгради; 

 - Предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в многофамилни 

жилищни сгради и обществени адм

 

За разлика от други оси на ОПРР, които са „затворени” само в обхвата на ИПГВР, санирането ще бъде 
подкрепено в целия град. Затова проектът е от типа „хоризонтални”. По този признак адресът му е в 
бъдещия Общински план за развитие (ОПР
инвестиции, санирането е управляемо от частните общности на обитателите в етажна собственост. 
Това означава, че пространствените, количествените и времевите параметри на санирането ще се 
определят от случайни успехи в усилията на етажните собственици да покрият условията на схемата за 
субсидиране. По тази причина, калибрирането и финансовите разчети по този проект са базирани на 
хипотеза. Подобен сценарий не е в съзвучие с философията на ИПГВР за интегрирани де
синергиен ефект, но той е единствено възможния при сегашната национална рамка на санирането 
(правна, организационна и икономическа). За гр.Добрич се допуска, че през следващите 7 години ще 
могат да се организират и да реализират организирано сан
в многофамилни сгради . Следва да се отчете и фактът, че пазарно инициираните индивидуални 
намеси вече са осигурили топлинна изолация на около 20% от жилищата в гр.Добрич. Този процес ще 
продължи паралелно с усилията

1.2. Характеристика и описание на проекта

Проектът е параметриран в 3 стъпки. Първо е определено потенциалното количество жилища за 
публично подкрепено и регламентирано саниране 

Потенциални бенефициери по очакваната национална схема за саниране

  
КВАРТАЛИ 

1 ПЗ"СЕВЕР" 

2 СЕВЕР 3 

3 СЕВЕР 2 

4 СЕВЕР 1 

5 РУСИЯ 3-4 

6 ж.к."ИГЛИКА" 

7 ж.к."СТРОИТЕЛ" 

8 кв."ИЗГРЕВ" 

9 ж.к."БАЛИК" 

10 ж.к."ДРУЖБА" 

12 ж.к."ДОБРОТИЦА" 

14 РУСИЯ 2 

15 РУСИЯ 1 

16 ЦЕНТЪР  

17 ЗАПАД 

18 ПЗ"ЗАПАД" 

19 кв."РИЛЦИ" 

  ОБЩО
Източник: НСИ, преброяване ‘2011 г. 

етажа от конструктивните типове "панелни" и "стоманобетонни"

 

В гр. Добрич има около 19100 жилища в многофамилни сгради с РЗП около 952000 м2.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти в жилищните 

Предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в многофамилни 

жилищни сгради и обществени административни сгради. 

За разлика от други оси на ОПРР, които са „затворени” само в обхвата на ИПГВР, санирането ще бъде 
подкрепено в целия град. Затова проектът е от типа „хоризонтални”. По този признак адресът му е в 
бъдещия Общински план за развитие (ОПР) 2014-2020. Различно от публично инициираните 
инвестиции, санирането е управляемо от частните общности на обитателите в етажна собственост. 
Това означава, че пространствените, количествените и времевите параметри на санирането ще се 

успехи в усилията на етажните собственици да покрият условията на схемата за 
субсидиране. По тази причина, калибрирането и финансовите разчети по този проект са базирани на 
хипотеза. Подобен сценарий не е в съзвучие с философията на ИПГВР за интегрирани де
синергиен ефект, но той е единствено възможния при сегашната национална рамка на санирането 
(правна, организационна и икономическа). За гр.Добрич се допуска, че през следващите 7 години ще 
могат да се организират и да реализират организирано саниране до 30% от собствениците на жилища 
в многофамилни сгради . Следва да се отчете и фактът, че пазарно инициираните индивидуални 
намеси вече са осигурили топлинна изолация на около 20% от жилищата в гр.Добрич. Този процес ще 
продължи паралелно с усилията за организирано и субсидирано саниране. 

1.2. Характеристика и описание на проекта 

Проектът е параметриран в 3 стъпки. Първо е определено потенциалното количество жилища за 
публично подкрепено и регламентирано саниране – тези в многофамилни жилищни сгради. 

Потенциални бенефициери по очакваната национална схема за саниране

ЖИЛИЩА В МНОГОФАМИЛНИ 
СГРАДИ 

РЗП НА ЖИЛИЩА

506 

7 

103 

535 

67 

588 

963 

25 

7817 

3043 

530 

33 

1937 

2586 

343 

0 

9 

ОБЩО 19092 
2011 г. Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече 

етажа от конструктивните типове "панелни" и "стоманобетонни" 

В гр. Добрич има около 19100 жилища в многофамилни сгради с РЗП около 952000 м2.

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

553/555 

ефективност за всички проекти в жилищните 

Предоставяне на заеми и гаранции за възстановими инвестиции за въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници в многофамилни 

За разлика от други оси на ОПРР, които са „затворени” само в обхвата на ИПГВР, санирането ще бъде 
подкрепено в целия град. Затова проектът е от типа „хоризонтални”. По този признак адресът му е в 

2020. Различно от публично инициираните 
инвестиции, санирането е управляемо от частните общности на обитателите в етажна собственост. 
Това означава, че пространствените, количествените и времевите параметри на санирането ще се 

успехи в усилията на етажните собственици да покрият условията на схемата за 
субсидиране. По тази причина, калибрирането и финансовите разчети по този проект са базирани на 
хипотеза. Подобен сценарий не е в съзвучие с философията на ИПГВР за интегрирани действия със 
синергиен ефект, но той е единствено възможния при сегашната национална рамка на санирането 
(правна, организационна и икономическа). За гр.Добрич се допуска, че през следващите 7 години ще 

иране до 30% от собствениците на жилища 
в многофамилни сгради . Следва да се отчете и фактът, че пазарно инициираните индивидуални 
намеси вече са осигурили топлинна изолация на около 20% от жилищата в гр.Добрич. Този процес ще 

 

Проектът е параметриран в 3 стъпки. Първо е определено потенциалното количество жилища за 
тези в многофамилни жилищни сгради.  

Потенциални бенефициери по очакваната национална схема за саниране 

РЗП НА ЖИЛИЩА В МНОГОФАМИЛНИ 
СГРАДИ 

17501 

415 

5771 

28696 

3419 

26588 

46013 

6689 

370248 

150452 

30078 

3181 

98643 

144260 

19224 

0 

1015 

952192 
Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече 

В гр. Добрич има около 19100 жилища в многофамилни сгради с РЗП около 952000 м2. 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

Във втората стъпка е пресметната стойността на санирането на 30% от жилищата в многофамилни 
сгради, както и съответната субсидия (при 30% от стойността на инвестицията). С тези си параметри, 
хоризонталният проект за саниране следва да се включи в новия ОПР
разчетите за субсидията (около 15%) ще бъдат и фискално бреме за общината под формата на 
съфинансиране на фондовете по ОПРР 2014

 II. Хипотеза-разчет за вероятното количество жилища за саниране през периода 2014

  
КВАРТАЛИ МНОГОФАМИЛНИ 

1 ПЗ"СЕВЕР" 

2 СЕВЕР 3 

3 СЕВЕР 2 

4 СЕВЕР 1 

5 РУСИЯ 3-4 

6 ж.к."ИГЛИКА" 

7 ж.к."СТРОИТЕЛ" 

8 кв."ИЗГРЕВ" 

9 ж.к."БАЛИК" 

10 ж.к."ДРУЖБА" 

12 ж.к."ДОБРОТИЦА" 

14 РУСИЯ 2 

15 РУСИЯ 1 

16 ЦЕНТЪР  

17 ЗАПАД 

18 ПЗ"ЗАПАД" 

19 кв."РИЛЦИ" 

  ОБЩО 

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от конструктивните типове 

"панелни" и "стоманобетонни" 

 

Ако горният сценарий се реализира, ежегодно, за периода 2014
да се залагат по около 200 хиляди лева за съфинансиране на донорските фондове за саниране на 
жилища. 

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА В ОБХВАТА НА ИПГВР

В третата, последна стъпка, формално се обособява хипотезата за пространствено, количествено и 
стойностно параметриране на жилищното санир

III. Хипотеза-разчет за вероятното количество жилища за санране през периода 2014
обхвата на ИПГВР 

  
КВАРТАЛИ МНОГОФАМИЛНИ 

 СОЦИАЛНА ЗОНА 

6 ж.к."ИГЛИКА" 

7 ж.к."СТРОИТЕЛ" 

8 кв."ИЗГРЕВ" 

9 ж.к."БАЛИК" 

10 ж.к."ДРУЖБА" 

14 РУСИЯ 2 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

Във втората стъпка е пресметната стойността на санирането на 30% от жилищата в многофамилни 
сгради, както и съответната субсидия (при 30% от стойността на инвестицията). С тези си параметри, 
хоризонталният проект за саниране следва да се включи в новия ОПР Добрич 2014
разчетите за субсидията (около 15%) ще бъдат и фискално бреме за общината под формата на 
съфинансиране на фондовете по ОПРР 2014-2020 г.  

разчет за вероятното количество жилища за саниране през периода 2014
ЖИЛ. В 

МНОГОФАМИЛНИ 
СГРАДИ 

РЗП НА ЖИЛ. В 
МНОГОФАМИЛНИ 

СГРАДИ 
СТОЙНОСТ 

152 5250 551282

2 124 

31 1731 181780

161 8609 903908

20 1026 107699

176 7976 837522

289 13804 1449410

8 2007 210704

2345 111074 11662812

913 45136 4739238

159 9023 947457

10 954 100202

581 29593 3107242

776 43278 4544203

103 5767 605556

0 0 

3 305 

19092 952192 29994048

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от конструктивните типове 

Ако горният сценарий се реализира, ежегодно, за периода 2014-2020 г., в общинския бюджет следва 
200 хиляди лева за съфинансиране на донорските фондове за саниране на 

ПАРАМЕТРИ НА ПРОЕКТА В ОБХВАТА НА ИПГВР 

В третата, последна стъпка, формално се обособява хипотезата за пространствено, количествено и 
стойностно параметриране на жилищното саниране в обхвата на ИПГВР: 

разчет за вероятното количество жилища за санране през периода 2014

ЖИЛ. В 
МНОГОФАМИЛНИ 

СГРАДИ 

РЗП НА ЖИЛ. В 
МНОГОФАМИЛН

И СГРАДИ 
СТОЙНОСТ 

176 7976 

289 13804 

8 2007 

2345 111074 

913 45136 

10 954 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

554/555 

Във втората стъпка е пресметната стойността на санирането на 30% от жилищата в многофамилни 
сгради, както и съответната субсидия (при 30% от стойността на инвестицията). С тези си параметри, 

Добрич 2014-2020 г. Част от 
разчетите за субсидията (около 15%) ще бъдат и фискално бреме за общината под формата на 

разчет за вероятното количество жилища за саниране през периода 2014-2020 

СТОЙНОСТ - лв. СУБСИДИЯ - 30%, лв. 

551282 165384 

13063 3919 

181780 54534 

903908 271172 

107699 32310 

837522 251257 

1449410 434823 

210704 63211 

11662812 3498844 

4739238 1421771 

947457 284237 

100202 30060 

3107242 932173 

4544203 1363261 

605556 181667 

0 0 

31973 9592 

29994048 8998214 

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от конструктивните типове 

2020 г., в общинския бюджет следва 
200 хиляди лева за съфинансиране на донорските фондове за саниране на 

В третата, последна стъпка, формално се обособява хипотезата за пространствено, количествено и 

разчет за вероятното количество жилища за санране през периода 2014-2020 в 

СТОЙНОСТ - лв. 
СУБСИДИЯ - 

30%, лв. 

837522 251257 

1449410 434823 

210704 63211 

11662812 3498844 

4739238 1421771 

100202 30060 



 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

Този проект е изпълнен с финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007

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
 

 ЦЕНТРАЛНА ЗОНА 

16 ЦЕНТЪР  

  ОБЩО 

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от 

конструктивните типове "панелни" и "стоманобетонни"

 

Видно от резултата, около 78% от прогнозираните 
попадат в жилищната и централната зони на ИПГВР.

 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич

финансовата подкрепа по Оперативна програма «Регионално Развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

776 43278 

4517 224229 

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от 

конструктивните типове "панелни" и "стоманобетонни" 

Видно от резултата, около 78% от прогнозираните жилища и стойности за санирането им, 
попадат в жилищната и централната зони на ИПГВР. 

 
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич 

2013 г., съфинансирана от Европейския 

фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община град Добрич и при никакви 

да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

555/555 

4544203 1363261 

23544089 7063227 

Забележка: За многофамилни са приети всички жилища в сгради с 4 и повече етажа от 

жилища и стойности за санирането им, 


