
Приоритет

Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание Територия/ 

зона за 

прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

 Индикативен бюджет  Източник 

на финанси-

ране

Срок за 

изпълнение

Административна 

структура (звено в 

общината), отговорно 

за реализация на 

мярката 

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.1.  Развитие на 

индустриална инфраструктура и 

интелигентна индустрия с 

потенциал за растеж. 

Развитие на инд. Зона Запад - техническа инфраструктура. Изготвяне на специализиран 

кадастрален план ПУП на Зона 

Запад. 

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.1.  Развитие на 

индустриална инфраструктура и 

интелигентна индустрия с 

потенциал за растеж. 

Осигуряване на достъп до вътрешната част на Зона Запад, 

улици и съпътстваща инфраструктура

Изготвяне на инвестиционен 

проект за осигуряване на 

достъп до вътрешната част на 

Зона Запад, улици и 

съпътстваща инфраструктура

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.1.  Развитие на 

индустриална инфраструктура и 

интелигентна индустрия с 

потенциал за растеж. 

Създаване и поддържане на съвместни бази данни с 

бизнеса. Създаване на многоезична платформа и интернет 

сайт за промотиране на Добрич като място за инвестиции и 

намаляване на сроковете за изпълнение на 

административни услуги от страна на общината, с цел 

улесняване на бизнеса и потенциалните инвеститори

Подкрепа за внедряване на 

цифровите технологии от 

бизнеса

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.1.  Развитие на 

индустриална инфраструктура и 

интелигентна индустрия с 

потенциал за растеж. 

Изграждане на довеждаща до терените на индустриалните 

зони общинска инфраструктура - улично осветление, 

паркоместа, спирки на обществения транспорт, места за 

отдих  и т.нар. 

Извършване на 

прединвестиционни 

проучвания. Изготвяне на 

проектна документация и 

извършване на СМР.

Зона за 

икономическо 

развитие

10 000 000,00 лв.               Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА, ОБСЛУЖВАЩА 

ТУРИЗМА   

Изграждане и поддържане на 

общински туристически 

информационни центрове и 

други ремонтни дейности. 

Подобряване качеството на 

услугите в национални и 

общински туристически 

обекти

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приложение № 1

Програма за реализация на ПИРО на община град Добрич за периода 2021-2027 г. :

описание на предвидените мерки и дейности



Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Разработване на стратегия за развитие на туризма 21-27 Събиране на данни, 

проучвания и анализ, 

включване на 

заинтересованите страни, 

формулирани цели, 

приоритети и дейности.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Разработване на стратегия за развитие на културната в град 

Добрич  21-27

Събиране на данни, 

проучвания и анализ,  

обобщения и препоръки. 

Формулиране на цели, 

приоритети и дейности.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Изработване на съвместен интегриран туристически продукт 

с общини от региона. 

Създаване на работни групи. 

Набиране на идейни проекти. 

Разработване на проектните 

идеи и търсене на 

възможности за тяхното 

реализиране.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Инвестиции в реклама и маркетинг за промотирането на 

туристическия потенциал и интегрирани регионални 

туристическите  продукти

Използване на нови методи за 

промотиране с помощта на 

цифровите технологии

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Организиране на събития, фестивали и мероприятия с 

принос в развитието на туризма.

Организиране на събития и 

мероприятия с местно, 

регионално и национално 

значение, които имат принос 

в развитието на туризма

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Реставрация, консервация, ремонт и социализация на 

Военно гробище музей

Реставрация, консервация, 

ремонт и социализация на 

Военно гробище музей

Зона за 

икономическо 

развитие

1 500 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет  1    

„Подкрепа за 

развитие на 

местната 

икономика“

Мярка 1.2. Развитие на туризма Създаване на археологически парк „Римска баня“ и зона за 

рекреация с парково пространство, в т.ч. реализиране на 

археологически фестивал и подобряване на околната 

инфраструктура

Реставрация, консервация на 

археологически разкопки и 

създаване на довеждаща 

инфраструктура

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

1 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

12 500 000,00 лв.             



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Основен ремонт на сграден фонд в двора на Професионална 

гимназия за аграрно стопанство  – Шлосерна и учителско 

общежитие и промяна на предназначението за обособяване 

на ученическо общежитие. 

Ремонт на училищна сграда, 

шлосерна и обособяване на 

ученическо общежитие.

Зона за 

икономическо 

развитие

2 400 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Подпомагане развитието на дуалната система за обучение. Разширяване на дуалното 

обучение и увеличаване на 

възможностите за 

осъществяването му по 

различни професии, което да 

е съобразено с потребностите 

на бизнеса на регионално и 

местно ниво в ПГАС и ПГВМ

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Подпомагане  на достъпа до програми за активиране, 

ориентиране, обучение и заетост

Създаване на партньорства в 

различни сектори за 

реализация на програми.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции                                  

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Подпомагане  активното включване на организациите на 

бизнеса в определянето на изискванията към специфични 

умения и познания. 

Проучване, обмен на 

информация, форуми за 

обсъждане на условията и др.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции                                  

Зона за 

икономическо 

развитие

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Подобряване на  образователната инфраструктура за 

предучилищно и училищно образование, включително 

обзавеждане и оборудване на ДГ №17 "Първи юни" ; ДГ 

№25 "Весела",ДГ 18, ДГ 23, ДГ 32, ДГ - 24, ДГ - 27 И ДР.  

СУ"Л.Каравелов", ОбУ"Йордан Йовков", ОУ"Ст.Караджа", 

Спортно училище "Г.С.Раковски" и на ЦПЛР - Общежитие,  

сградата на бившия Медицински колеж,   спортните 

площадки и съоръжения, залите за спорт в детските градини 

и училищата, Изграждане на физкултурен салон в ОУ"Хан 

Аспарух".

Извършване на всички 

дейности - СМР, СН, АН във 

връзка с реконструкция и 

обновяване на сградите.

11 500 000,00 лв.             Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Зона с жилищна 

и социална 

функция                                                                               

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.1.ИНВЕСТИЦИИ В 

ОБРАЗОВАНИЕ И  УМЕНИЯ

Подпомагане  на образователна среда за равноправен 

достъп до учене през целия живот, реинтеграция на 

преждевременно напуснали образователната система. 

Подобряване на знанията и уменията на педагогическите 

специалисти, образова-телни медиатори и др.  за работа с 

деца и ученици. Подобряване на пригодността за заетост на 

уязвимите групи

Изграждане на център за 

учене през целия живот. 

Подобряване на пригодността 

за заетост на уязвимите групи 

чрез интегрирана подкрепа в 

сферата на образованието, 

здравеопазването, заетостта и 

социалните услуги

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Създаване на Център за социални услуги в домашна среда Изграждане на център за 

социални услуги в домашна 

среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

500 000,00 лв.                    Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Основен ремонт/обновяване/ на Комплекс за социални 

услуги - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за 

деца без увреждания, ЦОП и ПЖ. 

Основен ремонт на 

съществуващи сгради.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

2 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Основен ремонт на Комплекс за социални услуги - ЦНСТ за 

деца и младежи с увреждания и околна инфраструктура

Основен ремонт на 

съществуващи сгради.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Основен ремонт на Дома за стари хора Обновяване на сградата, 

мерки за ЕЕ, прилежащи 

пространства 

Зона със 

специфични 

характерис-

тики

1 300 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Изграждане на хоспис Основен ремонт на 

съществуващи сгради.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

4 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни 

междусекторни услуги с цел превенция на социалното 

изключване

Основен ремон на 

съществуващи сгради и/или 

изграждане на нови.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Осигуряването на модерни и достъпни общински жилища за 

настаняване на уязвими групи от населението. 

Изграждане, реконструкция, 

ремонт и разширяването на 

достъпни жилища за 

настаняване на представители 

на целевите групи и 

рехабилитация на 

прилежащите пространства.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Стимулиране на социалното включване на уязвимите 

общности и рисковите групи на областно и общинско ниво

Развитие на междусекторното 

сътрудничество и 

взаимодействие за намиране 

на устойчиви решения за 

стимулиране на социалното 

включване на уязвимите 

общности и рисковите групи 

на областно и общинско ниво

Зона с жилищна 

и социална 

функция

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.2. Изграждане на нова 

и модернизация на 

съществуваща социалната 

инфраструктура и разширяване 

на обхвата на предоставяни 

социални услуги. 

Обучение на работещите в социалните услуги Разработване и прилагане на 

програми за въвеждащи и 

надграждащи обучения и за 

квалификация на работещите 

на различните нива в 

социалните услуги за 

подобряване на 

ефективността на системата за 

грижа

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

Мярка 2.3.  Модернизиране и 

развите на здравните услуги

Обновяване на сградите, извършване на всички  дейности  -ен 

ефективност, обзавеждане и благоустрояване на прилежащите 

дворни пространства на и околната инфраструктура на  Детска 

ясла 1,2,3,4 , 5, 6, и Детска млечна кухня. 

Извършване на всички 

дейности - СМР, СН, АН във 

връзка с реконструкция и 

обновяване на сградите

Зона с жилищна 

и социална 

функция

10 000 000,00 лв.               Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.3.  Модернизиране и 

развите на здравните услуги

 Доставка на медицинско оборудване и апаратура, 

внедряване на мерки по енергийна ефективност и 

изпълнение хигиенно-нормативните изисквания за лечебно 

заведение и медицинските стандарти за МБАЛ, ДКЦ I, ДКЦ II 

и ЦПЗ

Подобряване на здравната 

инфраструктура. Развитие на 

здравната инфраструктура и 

оборудване за предоставяне 

на качествени здравни грижи 

за населението. Осигуряване 

на достъп на всеки гражданин 

до здравна помощ и услуги

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.4.  Подобряване и 

разширяване на спортната 

инфраструктура

Реконструкция и изграждане на нови,  спортни площадки и 

игрища , модернизация  и поддържане на спортна 

инфраструктура и оборудване  за насърчаване на масов 

спорт. 

Зала „Добротица”: 

проектиране и изграждане на 

пожаро-известителна 

система, подмяна на 

осветление и ламперии на 

лекоатлетическата писта, 

ремонт на съблекални и 

възстановителния център.                                                                    

Стадион „Дружба”: 

проектиране и изграждане на 

две нови тоалетни за 

публиката, довършване на 

трибуните и изграждане на 

осветителна система. 

Изграждане на спортно-

тренировъчно игрище с 

естествен терен за футбол и 

съблекални в парк „Св.  

Георги“ в град Добрич“ - 

Стадион Пионер. изготвяне на 

инвестиционен проект и 

извършване на СМР, 

Пространства около и във ск 

"Русалка" и други

Зелена зона с 

рекреационни 

функции

6 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

Мярка 2.4.  Подобряване и 

разширяване на спортната 

инфраструктура

Стратегия за развитие на спорта на територията на град 

Добрич за периода 21-27 г.

Изработване на актуална 

стратегия

Зелена зона с 

рекреационни 

функции

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на културна 

инфраструктура - на НЧ "Йордан Йовков", на ДКТ „Дора 

Габе“,  на ДТ „Йордан Йовков“, НЧ „Пробуда“, на  Читалище 

"Романо дром";

Реконструкция и модернизация на залата с витражно пано в 

РБ „Дора Габе“;

 Основен ремонт 

/обновяване/, внедряване на 

мерки за енергийна 

ефективност, обзавеждане

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

8 000 000,00 лв.               2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Реконструкция на Регионална библиотека "Дора Габе" - 

ремонти на залите хранилището и останалите пространства; 

преосмисляне на пространствата. 

Реконструкция на Регионална 

библиотека "Дора Габе" - 

ремонти на залите 

хранилището и останалите 

пространства; преосмисляне 

на пространствата. 

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

2 000 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Създаване и обзавеждане на интерактивен културен и 

образователен детски център в Добрич, вкл. Обучение на 

персонала

Ремонт и обзавеждане на 

интерактивен културен и 

образователен детски център 

в Добрич, вкл. Обучение на 

персонала

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

1 500 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Изграждане на консервационно-реставрационен център за 

съхраняване на културното наследство на Южна Добруджа

Изграждане на 

консервационно-

реставрационен център за 

съхраняване на културното 

наследство на Южна 

Добруджа

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

1 800 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"



Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Изграждане на археологическа база за реализиране на 

теренни археологически проучвания и консервационно-

реставрационни дейности на археологически обекти на 

територията на Община град Добрич и Област Добрич 

Изграждане на 

археологическа база за 

реализиране на теренни 

археологически проучвания и 

консервационно-

реставрационни дейности на 

археологически обекти на 

територията на Община град 

Добрич и Област Добрич 

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка 2.5. Модернизация и 

рехабилитация на културната 

инфраструктура

Реставрация на фасадите на Художествена галерия и 

околната инфраструктура и реализиране на пленер 

„Добруджа“.

Реставрация на фасадите на 

Художествена галерия и 

околната инфраструктура и 

реализиране на пленер 

„Добруджа“.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

450 000,00 лв.                    Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  до 

качествено  

образование, 

здравеопазване, 

култура, социални 

дейности, спорт и 

младежки 

дейности“

Мярка2.6. Подкрепа за 

развитие на изкуствата, 

културните програми и услуги И 

МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 

Популяризиране и устойчивост на обществени събития и 

фестивали, подпомагане развитието на младежки дейности.  

Организиране на обществени 

събития и фестивали, 

подпомагане развитието на 

младежки дейности.  

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции  

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Хуманитарни 

дейности"

52 450 000,00 лв.             

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Нов облик на Централен пазар, гр. Добрич и прилежащата 

му територия“

Реконструкция на зоната на 

пазара и прилежащите 

терени, в т. ч. обособяване на 

паркоместа. 

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

4 818 396,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр.

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Извършване на обследване,  изготвяне на инвестиционни 

проекти и  рехабилитация на съществуващи подлези - по 

бул. "Добруджа" (в района на КАТ и 2-ро РПУ; при ул. "Отец 

Паисий"; при ул. "Сава Огнянов"); по ул. "Цар Петър" (при 

бул. "Добруджа"); при ЖП "Гара Юг"; по бул. "25 Септември" 

(при паметник "Хан Аспарух"; при Градски парк зад 

паметник "Хан Аспарух"; в Индустриална зона "Север"); по 

бул. "3-ти Март" (при бул. "25 Септември"; при ул. "Панайот 

Хитов")  (при ЖП "Гара Юг; по ул. "Цар Петър" при бул. 

"Добруджа"; по бул. "25 Септември при паметник "Хан 

Аспарух"; по бул. "25 Септември при Градски парк зад 

паметник "Хан Аспарух")       

Извършване на обследване, 

съставяне на технически 

паспорти и изготвяне на 

инвестиционни проекти за 

привеждане на техническата 

инфраструктура в 

съответствие с изискванията 

на чл. 169, ал. 1 и 3 от ЗУТ  и 

рехабилитация.                                              

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции; Зона с 

жилищна и 

социална 

функция

2 100 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Извършване на обследване,  изготвяне на инвестиционни 

проекти  и  основен ремонт на мостови съоръжения  -   по 

ул. "Войнишка" над бул. "3-ти март"; по бул. "Добруджа" над 

бул. "Русия".

Извършване на обследване и 

изготвяне на инвестиционни 

проекти за основен ремонт. 

Извършване на СМР.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

2 400 000,00 лв.                 Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Извършване на обследване,  изготвяне на инвестиционен 

проект   и укрепвване на подпорни стени по бул. 

"Добруджа", в участъка от кръстовището при площад "Вица 

Попова" до ул. "Драва". Укрепване на подпорна стена по ул. 

"Христо Ботев" и прилежащото стълбище, включително 

реконструкция на ул. „Христо Ботев”, в участъка между бул. 

„Русия” и бул. „Добруджа” гр. Добрич

Извършване на обследване и 

изготвяне на инвестиционни 

проекти за основен ремонт. 

Извършване на СМР.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

3 482 400,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Извършване на обследване и изготвяне на инвестиционен 

проект  и  основен ремонт на подземни съоръжения под пл. 

"Демокрация" 

Извършване на обследване и 

изготвяне на инвестиционни 

проекти за основен ремонт. 

Извършване на СМР.

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

1 400 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изготвяне на инвестиционни проекти   и   изграждане на 

техническа инфраструктура в местност  "Гаази баба". 

Проектиране и изграждане на 

туристическа инфраструктура.

Зелена зона с 

рекреационни 

функции

1 300 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изготвяне на технически проект и реконструкция на 

общински пътища. 

Проектиране и реконструкция 

на общински пътища.

Зелена зона с 

рекреационни 

функции; Зона с 

жилищна и 

социална 

функция

3 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изграждане на ул. "Любомир Бобевски" Изграждане на транспортна 

инфраструктура.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

876 882,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Проектиране и изграждане на улична мрежа в кв. 

"Добротица"

Проектиране и изграждане на 

улична мрежа в кв. 

"Добротица".

Зона с жилищна 

и социална 

функция

4 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Подмяна на подпорна стена, намираща се пред блок с адрес 

бул. „25-ти септември“ № 64“

Дейности по рехабилитация/ 

основен ремонт на 

транспортна инфраструктура и 

съоръжения

Зона с жилищна 

и социална 

функция

115 200,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Любен 

Каравелов", в това число прилежащи пространства както 

следва:

 ● Благоустрояване, озеленяване, изграждане на нова 

комбинирана детска и спортна площадка, между улиците 

"В. Левски", "А. Будевска" и "Л. Каравелов", зад кино 

Добрич, в кв. 27 УПИ I и III по плана на ЦГЧ, гр. Добрич; 

● Реконструкция на комб. дет. пл-ка, по ул. "Л. Каравелов", 

зад ресторант Марко Поло в кв. 65 УПИ XIII по плана на ЦГЧ, 

гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

1 116 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Генерал Колев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

754 718,40 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Захари Стоянов", 

в това число прилежащи пространства както следва:

 ● Благоустрояване и изграждане на нова детска площадка 

за деца от 6 до 12 г., между улиците "Кирил и Методий", 

"Сан Стефано", "Зах. Стоянов" и "П. Хитов", в кв. 57 УПИ VII 

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич; 

 ● Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова 

комбинирана детска площадка, между улиците "Кирил и 

Методий", "Сан Стефано", "Зах. Стоянов" и "П. Хитов", в кв. 

57 УПИ I и IX по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

1 624 315,20 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Независимост", от  

ул. "Л. Каравелов" до бул. "Добричка епопея"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

743 688,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Георги Бенковски" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

265 032,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Васил Петлешков" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

526 320,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Хан Омуртаг" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

379 108,80 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Иван Вазов", в 

това число прилежащи пространства както следва:

 ● Благоустрояване, озеленяване и нова фитнес площадка  

между улици "Л. Каравелов", "Ив. Вазов", "Независимост" и 

"Сан Стефано" в кв. 37 УПИ VI и V по плана на ЦГЧ, гр. 

Добрич; 

 ● Озеленяване и изграждане на нова комб. дет. площадка, 

тенис маса на открито по ул. "П. Хитов", бул. "Добричка 

епопея" и ул. "Ив. Вазов" (ЖК „Ст. Караджа”) в Кв. 60 УПИ XVI 

по плана на ЦГЧ, гр. Добрич;

 ● Благоустрояване и реконструкция на детска площадка за 

деца от 6 до 12 г., между улици "Л. Каравелов", "Кирил и 

Методий", "Ив. Вазов" и "Дора Габе" в кв. 39 УПИ XI по плана 

на ЦГЧ, гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

789 720,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Самуил", в 

това число прилежащи пространства както следва:

 ● Озеленяване и изграждане на нова комб. дет. площадка, 

фитнес уреди между улици "Цар Петър", "В. Левски", "Цар 

Самуил" и "Й. Йовков" в  кв. 5 УПИ I по плана на ЦГЧ, гр. 

Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

461 130,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Екзарх Йосиф I" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

248 904,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Абрид" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

174 312,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Даскал Димитър 

Попов" 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

203 457,60 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Даме Груев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

232 790,40 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Райко 

Даскалов", в това число прилежащи пространства както 

следва:

 ● Изграждане на нова детска площадка за деца от 3 до 6 г. 

по ул. "Р. Даскалов" в кв. 44 УПИ IX по плана на ЦГЧ, гр. 

Добрич. 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

196 605,60 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Кап. Андреев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

145 152,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Бачо Киро" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

538 804,80 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "П.Р. Славейков" 

между ул. "Бачо Киро" и ул. "Река Осъм"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

496 080,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тунджа"" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

439 920,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Стефан 

Стамболов", в това число прилежащи пространства както 

следва:

● Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова комб. 

детска площадка, в ЖК "Дружба 1", пред бл. 9 в кв. 2, УПИ VI 

по плана на жк „Дружба“, гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 233 573,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Суха река", в 

това число прилежащи пространства както следва: 

●  Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова 

комб. детска и спортна площадка -пред хипермаркет "Лидл" 

в кв. 572, УПИ XXVII по плана на жк „Русия-2“, гр. Добрич

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

609 840,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Боряна", в това 

число прилежащи пространства както следва: 

 ●  Благоустрояване, озеленяване, детска площадка за деца 

от 6 до 12 г., на ъгъла по ул. "Боряна" и ул. "Горски извор", 

до бл. 8 в кв. 8, УПИ III по плана на жк „Балик-Йовково-

Север“, гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 525 974,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Емона", в това 

число прилежащи пространства както следва: 

 ●  Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане на нова комбинирана детска 

площадка между бл. 6 и 8 в кв. 13, УПИ V по плана на жк 

„Балик-Йовково-Север“, гр. Добрич;

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и  изграждане на нова комбинирана детска 

площадка в междублоково пространсто на улици "Емона", 

"Теменуга", "Каменица" и "Агл. Поляна", до бл. 36 и 42, в кв. 

22 по плана на жк „Балик-Йовково-Север“, гр. Добрич. 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 486 893,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар 

Освободител", в това число прилежащи пространства както 

следва:

 ● Благоустрояване, озеленяване, комб. детски пл-ки и 

спортна пл-ка, в междублоково пространсто на ул. Цар 

Освободител, Ружа, Теменуга и Каменица, до бл. 40 и 41 в 

кв. 17 по плана на жк „Балик-Йовково-Север“, гр. Добрич; 

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане на комбинирани детски и 

спортна площадка, в междублоково пространсто на ул. Цар 

Освободител, Ружа, Теменуга и Каменица, до бл. 40 и 41 в 

кв. 19 по плана на жк „Балик-Йовково-Север“, гр. Добрич. 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

2 706 833,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ясна поляна", в 

това число прилежащи пространства както следва:

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и  изграждане на нови детски площадки  и 

реконструкция на спортни площадки, в междублоково 

пространсто по ул. "Агл. Поляна", между бл. 15, 13 и 16, в кв. 

38 по плана на жк „Балик-Йовково-Север“, гр. Добрич; 

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и  изграждане на нови детски площадки  и 

реконструкция на спортни площадки в ЖК Балик, между бл. 

14, 17 и 19, в кв. 42 по плана на жк „Балик-Йовково-Север“, 

гр. Добрич.

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

2 320 333,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Росица", в това 

число прилежащи пространства както следва:

● Благоустрояване, озеленяване, реконструкция детски и 

спортни площадки в ЖК "Дружба 2", между бл. 26, ул. "Н. 

Петков", СОУ "Кл. Охридски" и мезонети в кв. 591 по плана 

на жк „Русия-2“, гр. Добрич;

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и реконструкция детски и спортни площадки 

между бл. 26, ул. "Н. Петков", СОУ Кл. "Охридски и 

мезонети" в кв. 592 по плана на жк „Русия-2“, гр. Добрич; 

 ● Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и реконструкция детски и спортни площадки 

между бл. 26, ул. "Н. Петков", СОУ Кл. "Охридски и 

мезонети" в кв. 593 по плана на жк „Русия-2“, гр. Добрич. 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 358 232,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ропотамо", в 

това число прилежащи пространства както следва: 

●  Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на комб. 

детска площадка  по ул. "Ив. Георгиев", срещу колбасарска 

фабрика Витабал в Кв. 582, УПИ VII по плана на жк „Русия-2“, 

гр. Добрич; 

 ●  Благоустрояване, озеленяване и изграждане на нова 

площадка за спорт между улици "Елисейна" и "Белмекен" в 

кв. 583 УПИ IX  по плана на жк „Русия-2“, гр. Добрич. 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

835 637,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Панайот Волов" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

205 373,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Неофит Бозвели" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

300 672,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Кап. Димитър 

Списаревски", в това число прилежащи пространства както 

следва: 

 ●  Благоустрояване, озеленяване и нова фитнес площадка, 

между ул. "Д. Списаревски" и ул. "Хр. Смирненски" в кв. 22, 

УПИ XIII по плана на жк."Север 2";

 ●  Благоустрояване, озеленяване и реконструкция на дет. 

площадка за деца от 6 до 12 г. и площадка за деца от 3 до 6 

г., между ул. "Д. Списаревски" и ул. "Хр. Смирненски" в кв. 

22, УПИ III по плана на жк."Север 2". 

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 035 220,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Реконструкция и благоустрояване на ул. "Цар Иван 

Шишман"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

573 696,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Александър 

Кръстев"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

396 087,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Райко Цончев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

210 672,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Оборище" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

787 608,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ивайло" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

276 236,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Арда" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

467 813,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Гривица" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

343 800,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Стефан Караджа" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

233 928,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Ген. Тодор 

Кантарджиев"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

545 962,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Божур" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

131 760,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Армейска" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

1 141 373,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Войнишка" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

720 216,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Сава Огнянов" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

186 020,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Люлин" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

229 306,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Орфей" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 065 366,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Войвода Димитър 

Калъчлията"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

1 091 525,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Генерал Столетов" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

920 751,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Велико Търново" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

917 784,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Загоре" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

308 952,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Вежен" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

429 552,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Богдан" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

245 232,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Панайот Станчев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

311 472,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Крайовски 

договор"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

525 960,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Драва" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

366 624,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Железничарска" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

252 216,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Любимец" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона за 

икономическо 

развитие

102 672,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Майор Векилски" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

127 786,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Екзарх Антим I" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

150 120,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Река Тимок" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

97 143,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Радецки" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

151 028,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Опълченец Димитър Ковачев" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

900 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Батак"  Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

150 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Каменица"  Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

1 306 866,39 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Тодор Каблешков" Реконструкция и 

благоустрояване на улици

Зона с жилищна 

и социална 

функция

304 992,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на тротоари и 

прилежащи пространства по ул. "Хан Аспарух", ул. "Витоша", 

ул. "Цар Калоян", ул. Хан Крум", ул. Ген. "Цимерман", ул. 

"Методий Кусевич", ул. "Хан Тервел", бул. "Русия"

Реконструкция и 

благоустрояване на улици и 

прилежащи пространства; 

Изграждане на обществени 

зони за отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи на 

градската среда

Цялата община 2 617 632,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"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. 

Благоустрояване на 

вътрешноквартални 

пространства; Изграждане на 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

88 404,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Благоустрояване и озеленяване на вътрешноквартално 

пространство и изграждане нова фитнес площадка" Кв. 22 

УПИ XIII по плана на ЦГЧ, гр. Добрич.

Благоустрояване на 

вътрешноквартални 

пространства; Изграждане на 

физически елементи на 

градската среда

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

28 800,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "Благоустрояване и озеленяване навътрешноквартално 

пространство и изграждане на нова комбинирана детска и 

спортна площадка" Кв. 1 УПИ XIII по плана на жк „Балик-

Йовково-Север“, гр. Добрич

Благоустрояване на 

вътрешноквартални 

пространства; Изграждане на 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

100 800,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

 "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-

Йовково-Север“, гр. Добрич

Благоустрояване на 

вътрешноквартални 

пространства; Изграждане на 

физически елементи на 

градската среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

36 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Разширяване на Гробищен парк - етап 1 и етап 2 Обновяване на публични 

градски пространства със 

значими обществени функции

0,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Увеличаване капацитета за настаняване чрез изграждане/ 

придобиване на нови общински жилища. 

Реновиране на общинските 

жилища; търсене на 

възможности за настаняване 

чрез изграждане/ 

придобиване на нови 

общински жилища и 

рехабилитация на 

прилежащите пространства

Зона с жилищна 

и социална 

функция

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Разработване на Програма за общински жилищен фонд Разработване на Програма за 

общински жилищен фонд

Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция "Общинска 

собствност"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на  

жилищни сгради

Енергийноефективно 

обследване; реализирани на 

предписани ЕСМ; 

сертификация и 

паспортизация 

Зона с жилищна 

и социална 

функция 

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Обновяване и внедряване на мерки за енергийна 

ефективност на обществени   сгради                                                  

- две сгради на ОДМВР - Добрич  (ул. "Максим Горки"  12  и 

бул. "Добруджа" 8 ) ; - Основен ремонт /обновяване/, 

внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

обзавеждане на  сграда на бивше ОУ "Отец Паисий" за 

нуждите на  Духов оркестър и БКО; - базата на ПФА 

Добруджа; - сградата на бивше СОУ"Дора Габе" за нуждите 

на НЧ "Добрич".

Енергийноефективно 

обследване; реализирани на 

предписани ЕСМ; 

сертификация и 

паспортизация .

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изготвяне на анализ на състоянието на зелената система на 

града, паспортизация на зелената система на Добрич и 

разработване на зелен кадастър /регистър на озеленените 

площи.

Създаване на регистър на 

озеленените площи, на 

дълготрайните декоративни 

дървета и на дърветата с 

историческо значение - 

представяне

Цялата община                    229 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изработване на актуализирана транспортна схема на 

Община град Добрич

Изготвяне на нова схема за 

организация на транспорта на 

територията на Общината

Всички зони 125 000,00 лв.                    Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Разработване на стратегия за организиране и контрол на 

паркирането

Разработване на стратегия за 

организиране и контрол на 

паркирането

Всички зони   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Разработване на План за устойчива градска мобилност Разработване на План за 

устойчива градска мобилност

Всички зони   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Надграждане на интегрирана системата на градския 

транспорт на град Добрич, включително интелигентна 

система за управление на обществен транспорт, система за 

ел. таксуване, обновяване на съпътстваща инфраструктура 

17 км. улици, подлези, доставка и монтаж на 

информационни табели, маркировка и помещения за отдих 

на крайните спирки, 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.

Подобряване на 

транспортното обслужване, 

въвееми за транспорт (вкл. 

зелен транспорт) и на системи 

за управление на трафика

Всички зони   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изработване и поддържане на Карта на велоалейната 

мрежа в Добрич 

Анализ и проучване с цел 

създаване на карта на 

съществуващи велоалеи в 

град Добрич и изграждане на  

нови 

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изграждане/ обновяване/ реконструкция на зони за 

паркиране 

Изграждане/ обновяване/ 

реконструкция на зони за 

паркиране и други мерки по 

организация  на  паркирането 

в близост до ключови възли 

на обществения градски 

транспорт извън градския 

център (буферни паркинги)

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Поддържане и възстановяване на улици, тротоари и 

пространства за немоторизиран достъп

Поддържане и 

възстановяване на 

велосипедна инфраструктура, 

пешеходни зони и алейни 

пространства

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Образователни, обучителни и разяснителни кампании за 

разбиране същността на УГМ

Образователни, обучителни и 

разяснителни кампании за 

разбиране същността на УГМ

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Пилотни инициативи за насърчаване използването на 

алтернативни форми на придвижване в градска среда

Пилотни инициативи за 

насърчаване използването на 

алтернативни форми на 

придвижване в градска среда

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Разширяване и подобряване на цифровите и обществените 

услуги, предоставяни на  предприятията и обществото

Разширяване и подобряване 

на цифровите и обществените 

услуги, предоставяни на  

предприятията и обществото  

и създаването на нови

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Административно, 

правно, 

информационно и 

техническо 

обслужване"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Подобряване равнището на уменията на населението в 

областта на цифровите технологии

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Оборудване на системи за паркиране, ИТС и интелигентни 

решения за мобилност

Оборудване на системи за 

паркиране

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Промяна на организацията на движение Въвеждане на еднопосочно 

движение, обособяване на 

нови пешеходни зони, 

изграждане на буферни 

паркинг-зони и др.      

Оптимизация на 

организацията на движение

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Осигуряване на нов подвижен състав : електроавтобуси или 

и необходимите зарядни станции

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Изграждане и обзавеждане на парк "Св. Димитър" създаване на паркова среда Зелена зона с 

рекреационни 

функции

6 152 891,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Реконструкция на Северен парк (52 дка). реконструкция на паркова 

среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

                1 560 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Реконструкция на парк Рилци (33 дка). реконструкция на паркова 

среда

Зона с жилищна 

и социална 

функция

                   990 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция територията зад паметника на "Хан Аспарух" 

(100 дка)

реконструкция на паркова 

среда

Зелена зона с 

рекреационни 

функции

                1 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.1.  Инвестиции в градско 

възстановяване,  устойчива 

градска мобилност,  

транспортна и цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Изграждане на мултифункционална зала със зона за 

рекреация

                7 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Проект за намаляване на замърсяването на въздуха от 

битово отопление - поетапна подмяна на отоплителни уреди 

на твърдо гориво с включени 100 броя домакинства

 Подмяна на отоплителни 

уреди за намаляване на 

замърсяването на въздуха от 

битово отопление

Всички  за 

въздействие

                   100 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Намаляване на въглеродния отпечатък от транспорта Осигуряване на нов подвижен 

състав, оборудване за 

алтернативни източници на 

енергия и др.

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Актуализация на Програма за намаляване на нивата на 

замърсителите в атмосферния въздух и достигане на 

установените норми за вредни вещества 

Разработване на нова 

програма при установено 

несъответствие с нормите за 

качество на атмосферния 

въздух

Всички зони за 

въздействие

                     25 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

“Реконструкция на вътрешно-разпределителна 

водопроводна мрежа за кв. Рилци, гр. Добрич“

Подобряване на 

съществуващата ВиК 

инфраструктура.

Зона с жилищна 

и социална 

функция

997 500,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Реконструкция на канализация по ул. "Капитан Димитър 

Списаревски"

Обследване, изготвяне на 

инвестиционен проект и 

извършване на СМР

Зона с жилищна 

и социална 

функция

295 428,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Реконструкция на водопровод по ул. Хайдут Пейо" Обследване, изготвяне на 

инвестиционен проект и 

извършване на СМР

Зона с жилищна 

и социална 

функция

278 013,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Подобряване на дейностите по сметосъбиране, 

сметоизвозване и оползотворяване на отпадъците

Подземни системи за 

събиране на отпадъци. Умно 

сметосъбиране, датчици за 

измерване на степен на 

запълване на конкретен 

контейнер, GPS - сигнал. 

Изграждане на 

допълнителен/и модули за 

раздробяване и намаляване 

на влагата в остатъчната 

фракция след сепариращата 

инсталация, за да може тази 

остатъчна фракция при 

отговаряне на изискванията 

да бъде приемана в 

инсталация за изгаряне на 

модифицирано гориво (RDF).

Зона с жилищна 

и социална 

функция             

Зона с 

публични, 

търговски и 

културни 

функции

                3 500 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Изграждане на център за поправка, почистване и подготовка 

на отпадъци от домакинствата с цел повторна употреба

Изпълнение на СМР за 

създаване на център във 

връзка с изпълнение на 

целите по чл. 31 от ЗУО

Цялата община                    500 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Реконструкция на корекцията на река Добричка Обследване, изготвяне на 

инвестиционен проект и 

извършване на СМР

Цялата община                 3 566 280,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Подготовка Общинска програма за опазване на околната 

среда 2021 - 2027 г.

Актуализиране на програма -

основен стратегически 

документ по опазване на 

околната среда на 

територията на Община град 

Добрич

Цялата община                      20 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Изготвяне на Общинска програма за управление на 

отпадъците, съответстващи на НПУО 2021-2028  на 

територията на Община град Добрич

неразделна част от Общинска 

програма за опазване на 

околната среда 

Цялата община                      20 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Изготвяне на План за защита при бедствия на Община град 

Добрич за 2021 -2022 

План за защита при бедствия 

на Община Добрич

Цялата община                                     -   лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Административно, 

правно, 

информационно и 

техническо 

обслужване"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Организиране на кампании за повишаване осведомеността 

на гражданите за начините за опазване на околната среда

информираност и 

съпричастност на гражданите 

за опазване на околната среда

Цялата община                                     -   лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Подготовка и изпълнение на проекти за закриване и 

рекултивация на общински депа за битови отпадъци 

Рекултивация на депо Богдан

Обследване, Изготвяне на 

инвестиционен проект и 

извършване на СМР

Друга 

територия 

извън ЗВ

             18 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Опазване на околната среда чрез разделно събиране, 

подготовка за повторна употреба и рециклиране на 

отпадъци на териториите на Община град Добрич, Община 

Генерал Тошево и Община Шаблa - пакет "Кръгова 

икономика"

Внедряване на система за 

рециклиране за постигане на 

целите по чл. 31 от ЗУО

Друга 

територия 

извън ЗВ

                   300 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

 Изграждане на депа за битови отпадъци/допълнителни 

клетки и друга площадкова инфраструктура – изграждане на 

втора и трета клетка за депониране на отпадъци. 

изграждане на втора клетка 

Изграждане на клетки за 

депониране на отпадъци, част 

от Регионалната система за 

управление на отпадъците.

Друга 

територия 

извън ЗВ

             10 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Създаване на общински системи за разделно събиране на 

опасните отпадъци от бита 

Внедряване на системи за 

разделно събиране на опасни 

отпадъци

Друга 

територия 

извън ЗВ

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Разделно събиране и рециклиране на строителни отпадъци, 

вкл. в индустриални зони при доказана необходимост 

Внедряване на системи за 

разделно събиране на 

строителни отпадъци

Друга 

територия 

извън ЗВ

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Създаване на центрове за подготовка за повторна употреба 

и подготовка, и/или друг начин за предотвратяване на 

отпадъците 

Създаване на центрове за 

повторна употреба

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Изграждане на инсталации за рециклиране на отпадъци Изграждане на инсталации Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Изграждане на нови и разширяване на съществуващите 

системи за разделно събиране на битови отпадъци 

Изграждане на системи за 

разделно събиране на битови 

отпадъци

Цялата община                 2 500 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Разработване на модели за оптимизиране на процеса на 

управление на битовите отпадъци от общините в България и 

тестването им 3 РСУО 

Разработване но модели за 

оптимизиране на процеса за 

управление на битовите 

отпадъци

Цялата община                 1 000 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Широко информиране на населението за точните 

местонахождения на площадките за безвъзмездно 

предаване на разделно събрани отпадъци, вид и количество 

на отпадъците, които да се оставят на тези площадки и др.

Действия по информиране на 

населението

Цялата община                        5 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Ежегодно провеждане  на информационни кампании за 

разделно събиране, подготовка за повторна употреба и 

рециклиране на битовите отпадъци като ресурси в 

съответствие с мерките, предвидени в общинските 

програми за управление на отпадъците 

Действия по информиране на 

населението

Цялата община                      40 000,00 лв.   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Създаване и поддържане от общините на електронни 

регистри на търговските, административните, стопанските и 

други подобни обекти в населени места нас 10 000 жители, 

които трябва да събират разделно отпадъците си и да 

сключват договори за предаването им. 

Създаване на електронни 

ригистри

Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Разработване на програма за управление на отпадъците от 

общината с включени цели и мери за предотвратяване на 

хранителните отпадъци

Разработване на програма Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Ежегодно изпълнение на мерките за ПО на хранителните 

отпадъци от общината.

Изпълнение на мерки Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Изготвяне и прилагане на планове от общините за ПО на 

хранителни отпадъци в общински, социални, здравни, 

образователни и други общински звена и предприятия, 

общински пазари и др., където се образуват хранителни 

отпадъци.

Подготовка и изпълнение на 

планове 

Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Изпълнение на непрекъснати целенасочени кампании за 

разясняване и предоставяне на информация за ПО на 

хранителни отпадъци на централно и общинско ниво, в т.ч. 

относно значението на „Най-добър до“ и „Годен до“на 

търговските хранителни продукти.

Провеждане на кампании Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

устойчива околна 

среда “ 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда

Изпълнение на демонстрационни проекти за 

предотвратяване на хранителни отпадъци

Демонстрационни проекти Цялата община   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.2 Запазване и подобряване 

качеството на околната среда 

Основен ремонт на сградата на Общински приют за 

безстопанствени животни и изграждане на нов приют.

Извършване на СМР за 

осигуряване на безопасна 

среда за обитаване на 

безстопанствените кучета

Зона за 

икономическо 

развитие

600 000,00 лв.                    Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.3.  Устойчиви енергийно-

ефективни мерки. 

Енергийно-ефективно оптимизиране на системата за улично 

осветление на град Добрич  

Подмяна на осветителните 

тела с LED, рехабилитация на 

стълбове, обновяване на 

кабелната мрежа; ново 

управление

Всички зони                 2 750 000,00 лв. ЕСКО, 

Норвежки 

механизъм

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Инфраструктура и 

околна среда"



Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

3.3.  Устойчиви енергийно-

ефективни мерки. 

Повишаване капацитета на общинските звена за изпълнение 

на Националната програма за енергийна ефективност

Дейности в подкрепа на 

прилагането на политики за 

управление на общинския 

жилищен фонд

Всички зони   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.4.  ТРАНСГРАНИЧНО И 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Дейности за трансгранична мобилност, транспортна 

свързаност и достъпност

Подобряване на транспотната 

свързаност и достъпност, 

повишаване на 

трансграничната мобилност

Всички зони   Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

живот, 

сближаване и  

осигуряване на 

3.4.  ТРАНСГРАНИЧНО И 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Насърчаване реализирането на трансгранични инициативи в 

партньорство с работодателски организации и 

неправителствен сектор 

Насърчаване реализирането 

на трансгранични инициативи 

в партньорство с 

работодателски организации 

и неправителствен сектор

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

Приоритет 3 

„Подобряване и 

ревитализация на 

градската среда, 

качеството на 

3.4.  ТРАНСГРАНИЧНО И 

ТРАНСНАЦИОНАЛНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Провеждане на информационни кампании и събития за 

повишаване на осведомеността.

При реализация на проекти за 

трансгранични 

сътрудничества

  Средства от 

ЕС, 

Реп.бюджет,  

Общ. Бюджет, 

фин. Инстр. 

2021 г. - 2027 

г.

Дирекция 

"Икономическо 

развитие и европейски 

фондове"

126 843 783,19 лв.          


