
Приоритет
Специфична 

цел

Мярка 

номер
Мярка Дейност/проектна идея* Кратко описание

Територия/зона 

за прилагане на 

интегриран 

подход (зона за 

въздействие)**

Индикативен 

бюджет

Източник на 

финансиране

Срок за 

изпълнение

Административна структура 

(звено в общината), отговорно 

за реализация на мярката 

Приоритет 1 СЦ 1.1 1
Мярка „Развитие на модерно земеделие и 

свързани производства“

Нарърчаване на производители и реализация на 

проекти за развитие на модерно земеделие и 

свързани производства

Нарърчаване на производители и 

реализация на проекти за развитие на 

модерно земеделие и свързани 

производства

Цялата община 20 000 000

ПРСР 2021-2027 г. 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

вкл. План за 

възстановяване, частни 

инвестиции

2021-2027
Частни инвеститори, община 

Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.1 2
Мярка „Стимулиране на иновациите и 

цифровата трансформация в МСП “

Стимулиране на иновациите и цифровата 

трансформация в МСП

Нарърчаване на МСП и реализация на 

проекти за иновациите и цифровата 

трансформация

Цялата община 300 000

ПИК 2021-2027 г., ПРЧР 

2021-2027 г., ПРСР 2021-

2027 г., вкл. План за 

възстановяване, частни 

инвестиции

2021-2027
Частни инвеститори, община 

Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.1 3

Мярка „Подкрепа на дейности за въвеждане на 

нови технологии, в т.ч. за намаляване на 

ресурсната и енергийна ефективност на 

производството и насърчаване на прехода към 

кръгова икономика“

Подкрепа на дейности за въвеждане на нови 

технологии, в т.ч. за намаляване на ресурсната и 

енергийна ефективност на производството и 

насърчаване на прехода към кръгова икономика

Нарърчаване на МСП и реализация на 

проекти за въвеждане на нови 

технологии

Цялата община 1 000 000

ПИК 2021-2027 г., ПРЧР 

2021-2027 г., ПРСР 2021-

2027 г., вкл. План за 

възстановяване, частни 

инвестиции

2021-2027
Частни инвеститори, община 

Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.1 4 Мярка „Насърчаване на предприемачеството“

Насърчаване на предприемачеството чрез 

създаване на работни пространства и инструменти 

за консултиране и обучение на предприемачи с 

участието на работещи производствени 

предприятия

Изграждане и развитие на център за 

предприемачество, виртуално 

консултиране, лятна програма за 

младежи в обучение на 

предприемачество, вкл. представяне 

на бизнеса, работещ в общината и 

региона, нуждите му и възможности за 

развитие на нови и малки бизнес и 

пазарни ниши

Зони за 

икономическо 

развитие 

300 000

ПИК 2021-2027 г., ПРЧР 

2021-2027 г., ПРСР 2021-

2027 г., вкл. План за 

възстановяване, частни 

инвестиции

2021-2027
община Добричка, частни 

инвеститори

Приоритет 1 СЦ 1.2 5

Мярка „Насърчаване на заетостта, стажове, 

обучения и активиране на безработни и 

неактивни младежи“

Насърчаване на заетостта, стажове, обучения и 

активиране на безработни и неактивни младежи

Включването в обучение или пазара на 

труда на младежи, незаети в 

образование или заетост

Цялата община 400 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.2 6

Мярка „Подкрепа на обучението за заети лица 

и преквалификация съобразно регионалните и 

местните потребности от квалификация на 

работната сила“

Подкрепа на обучението за заети лица и 

преквалификация съобразно регионалните и 

местните потребности от квалификация на 

работната сила

Насърчаване на гъвкавите 

възможности за повишаване на 

квалификацията и за преквалификация 

за улесняването на преходите в 

професионалното развитие и 

насърчаването на професионалната 

мобилност

Цялата община 250 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.2 7

Мярка „Обучение за придобиване на ключови 

умения и квалификация от безработни лица и 

повишаване на тяхната пригодност за заетост“

Обучение за придобиване на ключови умения и 

квалификация от безработни лица и повишаване на 

тяхната пригодност за заетост

Обучение за придобиване на ключови 

умения и квалификация от безработни 

лица и повишаване на тяхната 

пригодност за заетост

Цялата община 200 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.2 8

Мярка „Насърчаване на участие на жените на 

пазара на труда, по-добър баланс между 

професионалния и личния живот, включително 

достъп до грижи за деца“

Насърчаване на участие на жените на пазара на 

труда, по-добър баланс между професионалния и 

личния живот, включително достъп до грижи за 

деца

Прилагане на практики за 

професионална и географска 

мобилност на родителите, вкл. работа 

от дома, работа на гъвкаво работно 

време, съчетани с достъп до грижи за 

деца

Цялата община 150 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.3 9

Мярка „Участие в мерки за реализация на 

включени в ИТС за развитие на СИЗ регион 

приоритетни проекти“

Участие в мерки за реализация на включени в ИТС 

за развитие на СИЗ регион приоритетни проекти - 

Индустриален парк Добрич, Интегрирана 

териториална инвестиция за реализация на “Нов 

логистичен коридор на България – EU Gateway

Подбор и включване в концепциите и 

проектите за ИТИ на проекти за 

подобряване инфрактруктура, мерки за 

образование, обучение, подобряване 

качеството на живот на територията на 

община Добричка, които допринасят 

за реализация на мерки на 

надобщинско ниво

Цялата община 1 000 000

ПИК 2021-2027 г., както 

и ПРР 2021-2027 г., 

ПРЧР 2021-2027 г., ПОС 

2021-2027 г. 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027
община Добричка, съседни 

общини, частни инвеститори

Приложение № 1

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

описание на предвидените мерки и дейности



Приоритет 1 СЦ 1.3 10
Мярка „Прилагане на стратегия на местно 

развитие на територията на община Добричка“

Прилагане на стратегия на местно развитие на 

територията на община Добричка

В съответствие с разработената 

стратегия за периода 2021-2027
Цялата община 4 000 000

ПРСР 2021-2027 г., 

други програми, 

финансирани от ЕС

2021-2027

МИГ

Община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.4 11
Мярка „Експониране на културното и културно-

историческото наследство“

Дейност „Развитие на експозициите и дейностите 

на местните читалища“

Развитие на експозициите и 

дейностите на местните читалища
Цялата община 400 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

други фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.4 11
Мярка „Експониране на културното и културно-

историческото наследство“

Дейност „Дигитализация на експозициите и 

създаване на виртуални представяния и услуги с 

възможност за онлайн представяне и посещения“

Дигитализация на експозициите и 

създаване на виртуални представяния 

и услуги с възможност за онлайн 

представяне, обучение и посещения

Цялата община 400 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

други фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.4 11
Мярка „Експониране на културното и културно-

историческото наследство“

Дейност „Утвърждаване на събитийния културен 

календар като туристическа атракция“

Утвърждаване на събитийния културен 

календар като туристическа атракция
Цялата община 500 000

ПРСР, Общински 

бюджет
2021-2027 община Добричка

Приоритет 1 СЦ 1.4 12

Мярка „Туристически маршрути за създаване 

на оптимална симбиоза между мрежите на 

НАТУРА 2000 и тези на културно-

историческото наследство“

Дейност „Създаване на туристически маршрути“

Поетапно изграждане на туристически 

познавателни маршрути в общината, 

вкл. връзки с други познавателни 

маршрути – културно-историческо 

наследство, селски и семеен туризъм, 

вело туризъм

Зона за развитие 

на туризъм
300 000

ПОС 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.1 13

Мярка „Подобряване на материално – 

техническата база за обучение и създаване на 

условия за разширяване използването на ИКТ 

инфраструктура в учебния процес“

Дейност „Изграждане на образователна STEM  

среда – оборудване на STEM кабинети в 

училищата“

Оборудване на STEM кабинети в 

училищата

Зони за 

икономическо 

развитие

400 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г., ПРСР 2021-

2027 г., План за 

възстановяване, 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.1 13

Мярка „Подобряване на материално – 

техническата база за обучение и създаване на 

условия за разширяване използването на ИКТ 

инфраструктура в учебния процес“

Дейност „Дигитална трансформация на 

училищното образование“

Осигуряване на ИКТ инфраструктура и 

оборудване,  обучение на учителите в 

областта на цифровото образование и 

цифровите компетентности на 

учителите и насърчаване на 

използването на цифрови 

педагогически методи

Цялата община 500 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г., ПРСР 2021-

2027 г., План за 

възстановяване, 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.1 14
Мярка „Осигуряване на условия за равен 

достъп до качествено образование“

Дейност „Обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст“

Обхващане и задържане в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст

Цялата община 300 000 ПО  2021-2027 г. 2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.1 15
Мярка „Развитие на качествено 

професионално образование“

Дейност „Развитие на модулни учебни планове и 

програми за професии, отчитащи реалните нужди 

на пазара на труда, вкл. дуално образование“

Развитие на модулни учебни планове и 

програми за професии, отчитащи 

реалните нужди на пазара на труда, 

вкл. дуално образование и обучение за 

нуждите на туристическия сектор

Цялата община 200 000
ПО  2021-2027 г., 

ПЕУТП  2021-2027 г.
2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 16 Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Основен ремонт на здравни 

пунктове/кабинети и закупуване на съвременно 

медицинско оборудване“

Основен ремонт на здравни 

пунктове/кабинети и закупуване на 

съвременно медицинско оборудване

Цялата община 300 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 16 Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Развитие на мрежа за прилагане на 

телемедицина за консултиране и проследяване на 

състоянието на пациенти в отдалечени от 

общинския център населени места“

Развитие на мрежа за прилагане на 

телемедицина за консултиране и 

проследяване на състоянието на 

пациенти в отдалечени от общинския 

център населени места

Цялата община 300 000

ПРР  2021-2027 г., ПРСР  

2021-2027 г., ПНИ  2021-

2027 г.

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 16 Мярка „Здравна инфраструктура“
Дейност „Осигуряване на аптечно обслужване в 

населените места“

Създаване на възможности за 

осъществяване на проекти за 

обслужване по график или мобилно 

аптечно обслужване в населените 

места

Цялата община 200 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 17
Мярка „Социална инфраструктура и социални 

дейности“

Дейност „Деинституционализация на грижата за 

възрастни“

Изграждане на ЦНСТ за пълнолетни 

лица с деменция
Цялата община 1 000 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР 

2021-2027 г.
2021-2027 община Добричка



Приоритет 2 СЦ 2.2 17
Мярка „Социална инфраструктура и социални 

дейности“

Дейност „Подобряване и поддръжка на 

материално-техническата база на изградените 

обекти за социални услуги, разширяване обхвата 

на социалните услуги“

Подобряване и поддръжка на 

материално-техническата база на 

изградените и предоставяни социални 

услуги в семейна среда и дневни 

центрове

Цялата община 2 500 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 17
Мярка „Социална инфраструктура и социални 

дейности“

Дейност „Инфраструктура и оборудване на лична 

мобилност и достъпност за хората с трайни 

увреждани“

Инфраструктура и оборудване на 

лична мобилност и достъпност за 

хората с трайни увреждания

Цялата община 500 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.2 17
Мярка „Социална инфраструктура и социални 

дейности“

Дейност „Подобряване на достъпа до заетост на 

хората с увреждания и на други уязвими групи чрез 

предоставяне на комплексни услуги, вкл. към 

техните семейства“

Подобряване на достъпа до заетост на 

хората с увреждания и на други 

уязвими групи чрез предоставяне на 

комплексни услуги, вкл. към техните 

семейства

Цялата община 500 000

ПРЧР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа 

за културната индустрия и културно-

историческото наследство“

Дейност „Реконструкция, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и развитие на материално-

техническото състояние на сградния фонд на 

културните институции“

Реконструкция, въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност и развитие на 

материално-техническото състояние 

на сградния фонд на културните 

институции - читалища с изготвени 

обследвания за ЕЕ

Цялата община 1 000 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., План за 

възстановяване, 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа 

за културната индустрия и културно-

историческото наследство“

Дейност „Рехабилитация на войнишките 

паметници на територията на общината“

Рехабилитация на войнишките 

паметници на територията на 

общината

Цялата община 50 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа 

за културната индустрия и културно-

историческото наследство“

Дейност „Съхраняване, опазване и частично 

експониране на недвижимо културно наследство“

Съхраняване, опазване и частично 

експониране на недвижимо културно 

наследство

Цялата община 200 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа 

за културната индустрия и културно-

историческото наследство“

Дейност „Повишаване качеството на културния 

продукт“

Подкрепа за провежданите фестивали 

и събития
Цялата община 300 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 19 Мярка „Спортна инфраструктура“

Дейност „Реконструкция на съществуващи 

спортни и детски площадки, физкултурни салони в 

училищата и детските заведения и изграждане на 

нови площадки“

Продължаваща реконструкция на 

съществуващи спортни и детски 

площадки, спортни обекти в 

училищата и детските заведения и 

изграждане на нови площадки

Цялата община 800 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 2 СЦ 2.3 19 Мярка „Спортна инфраструктура“

Дейност „Подобряване на оборудване на 

съществуващите спортни обекти със съвременни, 

безопасни съоръжения за спортни дейности“

Подобряване на оборудване на 

съществуващите спортни обекти със 

съвременни, безопасни съоръжения за 

спортни дейности

Цялата община 300 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 20
Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки 

в областта на сградния фонд“

Дейност „Изготвяне на обследвания за ЕЕ и 

технически обследвания на обществени сгради в 

населените места“

Изготвяне на обследвания за ЕЕ и 

технически обследвания на жилищни и 

обществени сгради в населените места

Цялата община 250 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 20
Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки 

в областта на сградния фонд“

Дейност „Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради в населените 

места“

Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради в 

населените места - административна 

сграда и кметства

Цялата община 600 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 20
Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки 

в областта на сградния фонд“

Дейност „Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради в населените 

места“

Изпълнение на мерки за енергийна 

ефективност в обществени сгради в 

населените места - училища и детски 

градини

Цялата община 600 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“

Дейност „Разработване на устройствени планове за 

селата в съответствие с предвижданията на 

ОУПО“

Изготвяне на кадастрални карти за 

населените места и устройствени 

планове

Цялата община 60 000 Общински бюджет 2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“
Дейност „Рехабилитация на публични 

пространства – площади, зелени площи“

Рехабилитация на публични 

пространства – площади, зелени 

площи в населените места

Цялата община 400 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка



Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“ Дейност „Оптимизиране на улично осветление“
Оптимизиране и реконструкция на 

улично осветление в населени места
Цялата община 500 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване 

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“
Дейност „Подобряване състоянието на уличната 

мрежа“

Рехабилитация на улици в населените 

места
Цялата община 3 500 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“ Дейност „Газоснабдяване“
Предпроектни проучвания за 

газифициране на населени места

Зони за 

икономическо 

развитие

300 000 Частни инвестиции 2021-2027 Частни инвеститори

Приоритет 3 СЦ 3.1 21 Мярка „Селищно развитие“

Дейност „Осигуряване на цифрова свързаност на 

малките населени места и изграждане на точки за 

достъп до интернет в читалищата“

Осигуряване на цифрова свързаност на 

малките населени места и изграждане 

на точки за достъп до интернет в 

читалищата

Цялата община 500 000

ПРСР  2021-2027 г., 

национален бюджет, 

общински бюджет

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 22 Мярка „Зелена система“ Дейност „Благоустройство на гробищни паркове“ Благоустройство на гробищни паркове Цялата община 300 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 23
Мярка „Ефективно използване на общинска 

собственост“

Дейност „Анализ и приоритизиране на различните 

типове общинска собственост с цел ефективното 

им управление“

Анализ и приоритизиране на 

различните типове общинска 

собственост за целите на социалното и 

икономическото развитие

Цялата община 30 000 Общински бюджет 2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.1 23
Мярка „Ефективно използване на общинска 

собственост“

Дейност „Ремонт и реконструкция на общински 

жилищни обекти“

Ремонт и реконструкция на общински 

жилищни обекти в съвременни 

социални жилища като инструмент за 

реализация на социална и подкрепяща 

демографията и икономическото 

развитие политика

Цялата община 300 000

ПРР  2021-2027 г., ПРСР  

2021-2027 г., 

национален бюджет, 

общински бюджет

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.2 24

Мярка „Проучвателни дейности и проектиране 

на обход на с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич – 

Аксаково“

Проучвателни дейности и проектиране на обход на 

с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич – Аксаково

Проучвателни дейности и проектиране 

на обход на с. Стожер за път ІІ-29 

„Добрич – Аксаково

Зони за 

икономическо 

развитие

600 000
републиканския бюджет 

и национални фондове
2021-2027 АПИ

Приоритет 3 СЦ 3.2 25
Мярка „Републикански пътища на територията 

на община Добричка“

Дейност "Ремонт и рехабилитация на пътища от 

републиканската пътна мрежа"

Ремонт и рехабилитация на пътища от 

републиканската пътна мрежа, 

осигуряващи свързаност с 

икономическо и социално значение, 

вкл. път II-71 Добрич – Албена в 

участъка Одърци-Оброчище

Цялата община 5 000 000

ПРР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 АПИ

Приоритет 3 СЦ 3.2 26
Мярка „Общински пътища - икономическо и 

социално значение, териториална достъпност“

Дейност „Общински пътища - икономическо и 

социално значение, териториална достъпност“

Ремонт и  рехабилитация на пътища III 

клас, които осигуряват транспортни 

комуникации с икономическо и 

социално значение, с проектна 

готовност

Цялата община 10 000 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.2 27

Мярка „Реализация на мерки за пътна 

безопасност, вкл. интелигентни транспортни 

системи и превенция и повишаване на 

осведомеността“

Дейност "Реализация на мерки за пътна 

безопасност, вкл. интелигентни транспортни 

системи и превенция и повишаване на 

осведомеността"

Реализация на мерки за пътна 

безопасност, вкл. интелигентни 

транспортни системи и превенция и 

повишаване на осведомеността

Цялата община 200 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 28

Мярка „Реконструкция на довеждащи 

водопроводи и съоръжения за допълнително 

водоснабдяване“

Дейност „Реконструкция на довеждащи 

водопроводи и съоръжения за допълнително 

водоснабдяване“

Реконструкция на довеждащи 

водопроводи и съоръжения за 

допълнително водоснабдяване

Цялата община 1 000 000

ПОС 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване 

2021-2027
ВиК оператор, община 

Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 29
Мярка „Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в населените места“

Дейност "Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в населените места"

Реконструкция на вътрешна 

водопроводна мрежа в населените 

места, вкл. в село Плачидол и на 

компрометирани участъци в селата 

Стефаново и Бранище

Цялата община 1 000 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване

2021-2027
ВиК оператор, община 

Добричка



Приоритет 3 СЦ 3.3 30

Мярка „Изграждане и реконструкция на 

канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения в населените места“

Дейност „Изграждане и реконструкция на 

канализационна мрежа и пречиствателни 

съоръжения в населените места“

Предпроектни проучвания и 

проектиране за изграждане на 

канализация в населени места

Зони за 

икономическо 

развитие

250 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове, 

План за възстановяване

2021-2027
ВиК оператор, община 

Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 31

Мярка „Почистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване и озеленяване чрез ефективна 

организация по събиране и извозване на 

битовите отпадъци“

Дейност „Почистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване и озеленяване чрез ефективна 

организация по събиране и извозване на битовите 

отпадъци“

Почистване, сметосъбиране, 

сметоизвозване и озеленяване чрез 

ефективна организация по събиране и 

извозване на битовите отпадъци

Цялата община 600 000

ПРСР 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 32
Мярка „Разделно събиране на битови и 

биоразградими отпадъци“

Дейност „Разделно събиране на битови и 

биоразградими отпадъци“

Изграждане на локална система за 

разделно събиране на битови и 

биоразградими отпадъци

Цялата община 400 000

ПОС 2021-2027 г., ПРСР 

2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 33
Мярка „Превенция на риска и изменения на 

климата“

Дейност „Превенция на риска и изменения на 

климата“

Дейности за превенция и ограничаване 

на почвена ерозия, снегонавявания, 

повишаване на информираността на 

населението, обучения  

Цялата община 500 000

ПОС 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 3 СЦ 3.3 34

Мярка „Съхраняване, опазване и експониране 

на природното наследство извън зоните на 

НАТУРА 2000 и защитените територии“

Дейност „Съхраняване, опазване и експониране на 

природното наследство и извън зоните на 

НАТУРА 2000 и защитените територии“

Изграждане на еко-пътеки до 

основните обекти на ЗТ, ЗМ и ПЗ; 

осигуряване на буферни паркинги за 

посетители, маркировка на пешеходни 

пътеки, изграждане на заслони, вело-

трасета

Зона за развитие 

на туризъм
200 000

ПОС 2021-2027 г., 

републиканския бюджет 

и национални фондове

2021-2027 община Добричка

Приоритет 4 СЦ 4.1 35

Мярка „Дигитализация на общинската 

администрация и разширено предоставяне на 

електронни административни услуги“

Дейност „Дигитализация на общинската 

администрация и разширено предоставяне на 

електронни административни услуги“

Дигитализация на общинската 

администрация и разширено 

предоставяне на електронни 

административни услуги

Цялата община 450 000 ПЕУТП  2021-2027 г. 2021-2027 община Добричка

Приоритет 4 СЦ 4.1 36
Мярка "Повишаване на административния 

капацитет"

Дейност "Подобряване капацитета на служителите 

от общинската администрация за предоставяне на 

комплексни и електронни услуги"

Подобряване капацитета на 

служителите от общинската 

администрация за предоставяне на 

комплексни и електронни услуги

Цялата община 300 000
ПЕУТП  2021-2027 г., 

План за възстановяване
2021-2027 община Добричка

Приоритет 4 СЦ 4.1 39

Мярка „Дигитализация и въвеждане на ИКТ 

решения в обекти на публичните услуги в 

здравеопазването, образованието, социалното 

подпомагане и културата“

Дигитализация и въвеждане на ИКТ решения в 

обекти на публичните услуги в здравеопазването, 

образованието, социалното подпомагане и 

културата

Дигитализация и въвеждане на ИКТ 

решения в обекти на публичните 

услуги в здравеопазването, 

образованието, социалното 

подпомагане и културата

Цялата община 500 000
ПЕУТП  2021-2027 г., 

План за възстановяване
2021-2027 община Добричка

Приоритет 4 СЦ 4.2 37

Мярка "Обмяна на добри практики с общини 

за разширяване на междуобщинското 

сътрудничеството"

Дейност „Осъществяване на проекти за 

партньорство в рамките на програмите на ЕС“

Осъществяване на проекти за 

партньорство в рамките на програмите 

на ЕС

Цялата община 200 000
Европейски програми, 

Общински бюджет
2021-2027 община Добричка

Приоритет 4 СЦ 4.2 38
Мярка "Подобряване комуникацията с всички 

жители на общината"

Дейност „Подобряване на комуникацията с 

гражданите чрез привличане на структурите на 

гражданското общество в работата на общинската 

администрация и общинския съвет“

Подобряване на комуникацията с 

гражданите чрез привличане на 

структурите на гражданското 

общество в работата на общинската 

администрация и общинския съвет

Цялата община 40 000 Общински бюджет 2021-2027 община Добричка

62 630 000

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на   комплексни мерки,  които се осъществяват чрез повече от една дейност.

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия извън зоните или на  цялата територия на общината. В случай че мярката ще се 

реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва само наименование/номер на зоната


