
Приложение № 1А

Индикативен списък на важни за общината 

проекти,
включени в ПИРО на община Добрич за 

периода 2021-2027 г. 

Приоритет Мярка Проекти Проектна готовност 

Индикативен срок на 

изпълнение (месеци)

 Общ индикативен 

бюджет на проектната 

идея (в хил. лв.) 

Допълнителна 

информация

Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Подобряване на образователна инфраструктура за 

предучилищно  образование на ДГ №25 "Весела", 

включително енергийно обновяване, обзавеждане и 

оборудване.

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36                1 881 600,00 лв. Извършване на 

всички дейности - 

СМР, СН, АН във 

връзка с 

реконструкция и 

обновяване на 

сградата
Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Актуализиране на техническата документация и 

подобряване на  образователната инфраструктура за 

предучилищно  образование, включително обзавеждане и 

оборудване на ДГ №17 "Първи юни".

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36                   958 494,00 лв. извършване на 

всички дейности - 

СМР, СН, АН във 

връзка с 

реконструкция и 

обновяване на 

сградата 
Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Подобряване на  образователната инфраструктура за  

училищно образование, включително обзавеждане и 

оборудване на СУ"Л.Каравелов".

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36                3 055 020,36 лв. Извършване на СМР, 

обжавеждане и 

оборудване

Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Подобряване на  образователната инфраструктура за  

училищно образование, включително обзавеждане и 

оборудване на ОУ"Ст.Караджа".

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36                1 744 699,18 лв. Извършване на СМР, 

обжавеждане и 

оборудване

Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Подобряване на  образователната инфраструктура за  

училищно образование, включително обзавеждане и 

оборудване на  ЦПЛР - Общежитие.

36                1 455 450,00 лв. Извършване на 

всички дейности - 

СМР, СН, АН. 

Извършване на СМР, 

обжавеждане и 

оборудване

Мярка 

2.1.Инвестиции в 

образование и  

умения

Изграждане на физкултурен салон в ОУ"Хан Аспарух". наличен типов проект 36                1 507 682,41 лв. Извършване на СМР

Мярка 2.3.  

Модернизиране и 

развите на 

здравните услуги

Доставка на медицинско оборудване и апаратура за ДКЦ II 

и ЦПЗ

24

                  935 000,00 лв. 

Доставка на 

медицинско 

оборудване

Приоритет 2 

„Постигане на 

равен достъп  

до качествено  

образование, 

здравеопазван

е, 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 ДКЦ I и 

Стоматологична поклиника

36                1 874 880,00 лв. Подобряване на 

здравната 

инфраструктура, 

доставка на 

медицинско 

оборудване и 

апаратура



Мярка 2.5. 

Модернизация и 

рехабилитация на 

културната 

инфраструктура

Основен ремонт /обновяване/, внедряване на мерки за 

енергийна ефективност и обзавеждане на НЧ "Йордан 

Йовков".

Налична проектна документация 36                1 500 000,00 лв. Извършване на 

всички дейности - 

СМР, СН, АН. 

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

36
Доставка на 

обжавеждане и 

оборудване. 

Извършване на 

монтажни 

дейности.Обучение 

на персонала

Мярка 1.1.  

Развитие на 

индустриална 

инфраструктура и 

интелигентна 

индустрия с 

потенциал за 

растеж. 

Нов облик на Централен пазар, гр. Добрич и прилежащата 

му територия“

Налична техническа документация 36                5 782 075,20 лв.  Извършване на 

всички дейности - 

СМР, СН, АН във 

връзка с 

реконструкция и 

обновяване на 

централен пазар

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.

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 1 116 000,00 лв.              

Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската среда

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Генерал Колев" Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 754 718,40 лв.                 Реконструкция и 

благоустрояване на 

улица

 



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.

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 1 624 315,20 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската 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.

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 789 720,00 лв.                 Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската среда

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. 

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 196 605,60 лв.                 Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската 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. 

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 2 706 833,00 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската 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.

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 2 320 333,00 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската 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". 

Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 1 035 220,00 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици и прилежащи 

пространства; 

Изграждане на 

обществени зони за 

отдих и зелени 

площи, включително 

физически елементи 

на градската среда

 



3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Армейска" Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 1 141 373,00 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Войнишка" Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 720 216,00 лв.                 Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Орфей" Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 1 065 366,00 лв.              Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици



3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция и благоустрояване на ул. "Железничарска" Налична техническа документация, която се 

нуждае от актуализация.

36 252 216,00 лв.                 Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Реконструкция на мостово съоръжение  по ул. 

"Войнишка" и подходите към него.

Няма налична документация. 

Необходимо е да се извърши  

обследване и изготвяне на 

инвестиционен проект 

36 1 000 000,00 лв.  Реконструкция на 

инфраструктура

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

Реконструкция на мостово съоръжение по бул. 

"Добруджа" над бул. "Русия".

Няма налична документация. 

Необходимо е да се извърши  

обследване и изготвяне на 

инвестиционен проект 

36 1 400 000,00 лв.  Реконструкция на 

инфраструктура



3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

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

Налична е техническа документация 36 900 000,00 лв.  Реконструкция на 

инфраструктура

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. 

Налична техническа документация, която 

се нуждае от актуализация.

36 1 486 893,00 лв.  Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

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.

Налична техническа документация, която 

се нуждае от актуализация.

36 1 525 974,00 лв.  Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици



3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Опълченец Димитър Ковачев" Налична техническа документация, която 

се нуждае от актуализация.

36 900 000,00 лв.  Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Батак" Няма налична техническа документация 36 150 000,00 лв.  Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.1.  Инвестиции 

в градско 

възстановяване,  

устойчива 

градска 

мобилност,  

транспортна и 

цифорва 

СВЪРЗАНОСТ, 

ДОСТЪПНОСТ , 

БЕЗОПАСНОСТ. 

"Реконструкция на ул. "Каменица" Налична техническа документация, която 

се нуждае от актуализация.

36 1 306 866,39 лв.  Реконструкция и 

благоустрояване на 

улици

3.2. Запазване и 

подобряване 

качеството на 

околната среда 

Рекултивация на депо Богдан 36 18 000 000,00 лв.            Обследване, 

Изготвяне на 

инвестиционен 

проект и извършване 

на СМР



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"

Готово проектно предложение 24 300 000,00 лв.                 Внедряване на 

система за 

рециклиране за 

постигане на целите 

по чл. 31 от ЗУО

3.2. Запазване и 

подобряване 

качеството на 

околната среда 

Основен ремонт на сградата на Общински приют за 

безстопанствени животни и изграждане на нов приют.

Няма налична техническа документация 36 182 040,00 лв.                 Ремонтни дейности и 

изграждане

3.3.  Устойчиви 

енергийно-

ефективни 

мерки. 

Рехабилитация и модернизация на част от системата за 

външно изкуствено осветление на община град Добрич  

Готово проектно предложение 18 600 000,00 лв.             Подмяна на 

съществуващите 

осветителни тела със 

съвременни 

светлодиодни 

осветители. 

Инсталиране на 

система за 

автоматично 

управление и контрол 

на уличното 

осветление. 

Възобновяевми 

енергийни източници 

- осветителни тела 

със захранване от 

фотоволтаични 

колектори. Енергиен 

мониторинг на 

електроконсумацията

.

Общ индикативен 

бюджет на всички 

проекти

        62 169 590,74 лв. 


