
 

  

П Л А Н  

Е С И Ф  

И Д Е Я  

УСПЕШНИ ПРОЕКТИ  В ОБЛАСТ ДОБРИЧ 
2014-2020 

Проект   BG05SFOP001-4.007-0004-C01 “Областен информационен център -Добрич 2022-

2023 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд 

Р Е З У Л Т А Т  Д Е Й С Т В И Е  

П Р О Е К Т  

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - ДОБРИЧ 



 

2 

     4-5 

     6-7  

     8-9  

  10-11  

  12-13 

   14 

   15  

   16 

   29-35  

 

ОП “Иновации и конкурентоспособност”  
 
  
 
ОП “Развитие на човешките ресурси”  
 
 
  
ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”  
 
 
 
 

Програма за развитие на селските райони   
 
 
 
Програма за морско дело и рибарство  
 
 
  
ОП “Региони в растеж”  
 
 
  

ОП “Околна среда”  
 
 
Оперативна програма за храни и/или основно матери-
ално подпомагане  
 
 

 

Водено от общностите местно развитие - Местни ини-
циативни групи и Местна Рибарска инициативна гру-
па 
 
 
 

Програма за трансгранично сътрудничество  
                             ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България  

   17-28  

Програмен период 2014-2020 г. 



 

3 

 

      Уважаеми читатели,  
 

Областен информационен център /ОИЦ/ - Добрич е част от        
мрeжата от 27 информационни центрове в България за популяризиране 
на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). Като 
част от тази мрежа, една от основните задачи на ОИЦ е да проучва и раз-
пространява добри практики от успешно изпълнени проекти на терито-
рията на областта, финансирани със европейски средства. 

 
В настоящата книжка са подбрани приключени и изпълняващи се 

проекти на бенефициенти от област Добрич, финансирани по ОП 
“Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ОП “Развитие на чо-
вешките ресурси” 2014-2020,  ОП “Наука и образование за интелигентен 
растеж” 2014-2020, Програма за развитие на селските райони  2014-2020, 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, ОП “Региони в растеж” 
2014-2020, ОП “Околна среда” 2014-2020, ОП Храни и Програма за 
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България 
2014-2020 г. 

 
Благодаря на всички, които подкрепиха нашето начинание и ни пре-

доставиха информация, снимки и материали. Надяваме се, че това изда-
ние ще Ви мотивира да реализирате успешно всички Ваши идеи, като ги 
превърнете в успешни проекти и ще Ви насърчи да се възползвате от 
разнообразните възможностите за финансиране, които предоставят евро-
пейските фондове.   

 
Целта на Областния информационен център е да осигури широк дос-

тъп до информация за възможностите за финансиране на проекти със 
средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.  

 
Екипът на ОИЦ - Добрич ще продължи да подпомага потенциалните 

бенефициенти в област Добрич и през програмен период 2021-2027 г. 

 
Екип на Областен информационен център - Добрич  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 

Проект: BG16RFOP002-3.004-0146-C01 “Пилотни и демонстрацион-
ни инициативи за повишаване на ресурсната ефективност в 
„Данис“ ЕООД чрез внедряване на иновативен дигитален кътер за 
разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D софтуер за 
проектиране и инженеринг на обувки  “ 

Бенефициент: ДАНИС ЕООД - Габина 

Профил на бенефициента: Габина е производител и търговец на 
дамски обувки от повече от 24 години. Обувните изделия се произвеж-
дат по съвременни технологии, с използване на качествени материали, и 
при съобразяване с европейските стандарти за ергономичност.  

Финансиране: Общ бюджет: 603 030 лв.; БФП: 358 802,85 лв. евро-
пейско и 63 318.15 лв. национално съфинансиране; собствено финанси-
ране: 180 909 лв. 

Процедура: BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстраци-
онни инициативи за ефективно използване на ресурсите  

Период на изпълнение: 05.12.2018 - 22.10.2020 

Цел: Повишаване на ресурсната ефективност на Данис ЕООД чрез 
внедряване на иновация, пилотна за България, и създаване на предпос-
тавки за мултиплициране на резултатите  

Дейности: Придобиване на Ди-
гитален кътер за разкрояване на 
кожа, хастари за обувки и табани 
с 3D софтуер; Изготвяне на одит 
за ресурсна ефективност на про-
екта за целите на процедурата; 
Извършване на измервания на 
показателите за емисии от акре-
дитирана лаборатория.   

Постигнати резултати и индикатори: Внедрен иновативен дигита-
лен кътер за разкрояване на кожа, хастари за обувки и табани с 3D соф-
туер за проектиране и инженеринг на обувки; Подобрена ресурсната 
ефективност; Намалено количество производствен отпадък, емисиите в 
атмосферата, използваните опасни химични вещества и на всички из-
ползвани суровини при производството на продукти; Оптимизиран про-
изводствения процес  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ИНОВАЦИИ И  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 2014-2020 

Проект: BG16RFOP002-3.004-0038-C01 “Eфективно използване на 
ресурсите в "К 2" ООД“ 

Бенефициент: К 2 ООД  

Профил на бенефициента: Дейността си организацията започва 
през 1992 година с производство на индивидуални поръчки на корпусна 
мебел.  

Финансиране: Общ бюджет: 1 809 500 лв., БФП: 1 086 650 лв.; собст-
вено финансиране: 722 850 лв. 

Процедура: BG16RFOP002-3.004 Подкрепа за пилотни и демонстраци-
онни инициативи за ефективно използване на ресурсите  

Период на изпълнение: 2018 - 2019 г. 

Цел: Подобряване на ресурсната ефек-
тивност и конкурентоспособност на „К 2” 
ООД чрез внедряване на пилотно за Бълга-
рия технологично решение, което представ-
лява производствена иновация. 

Дейности: Придобиване на ДМА, свърза-
но с намаляване на суровини и управление 
на отпадък 

Постигнати резултати и индикатори: Въ-
ведена в експлоатация линия за автоматизи-
рано производство на корпусна мебел с еди-
нен софтуер за управление и бар-код систе-

ма; Намалено количество на използваните 
суровини, по-ефективно управление на от-
падъците и преминаване към първа степен 
„предотвратяване” съгласно йерархията 
при управление на отпадъците (Закон за 
управление на отпадъците); Намален и спе-
цифичния отпадъчен поток (хартиени, кар-
тонени и пластмасови опаковки, опаковки, 
съдържащи остатъци от опасни вещества 
или замърсени с опасни вещества), намале-
но е количеството използвани опасни хи-
мични вещества и  количеството вредни 
емисии.  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  

 

Проект: BG05M9OP001-1.002-0018-C02, „Активни заедно“  

Бенефициент: Авангард Персонал Консултинг ООД  

Профил на бенефициента: От създаване си през 2003 г. Авангард 
Персонал Консултинг ООД има натрупан голям опит като изпълнител и 
партньор в разработването и реализирането на различни проекти, фи-
нансирани със средства от Европейския съюз, програма "Учене през це-
лия живот", Еразъм+ и др. Реализираните проекти са в сферата на зае-
тостта, професионалната квалификация и кариерно развитие, образова-
нието, неправителствения сектор, и др. 

Финансиране: Общ бюджет:130 642,00 лв.; БФП: 130 642,00 лв. -
120 046,93 лв. европейско и 10 595,07 лв. национално финансиране; 

Процедура: BG05M9OP001-1.002 Активни 

Период на изпълнение: 11.05.2016 г. – 
11.12.2017 г. 

Цел: Идентифициране и стимулиране на не-
активни младежи на възраст до 29 години към 
активно поведение на пазара на труда чрез про-
веждане на мотивационно обучение, обучение 
за професионална квалификация, осигуряване на субсидирана заетост 
или връщане в образование. 

Дейности: Идентифициране на икономически неактивни младежи 
до 29 годишна възраст; Мотивационни обучения за активно търсене на 
работа; Предоставяне на обучение за придобиване на професионална 
квалификация; Субсидирана заетост.  

Постигнати резултати и индикатори: 
Подбрани са 54 икономически неактив-
ни младежи до 29 годишна възраст, с 
които са проведени индивидуални сре-
щи и им е изготвен профила и индиви-
дуални планове за действие; Организи-
рани и проведени са 4 мотивационни 
обучения за общо 52 лица;  Придобили 
степен на професионална квалификация 
са 38 лица от целевата група; Наети на 
работа са 34 младежи за период от 6 ме-
сеца и др. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”  

Проект: BG05M9OP001-2.010-0467-С01 Социално предприятие - 
„Помощ в дома и градината“ - генератор на социална възвръщае-
мост в община Добричка"  

Бенефициент: Община Добричка 

Финансиране: Общ бюджет БФП: 180 273,91 лв.:153 232,82 лв. от 
ЕСФ и националното съфинансиране: 27 041,09 лв. 

Процедура: BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприема-
чество  

Период на изпълнение: 07.06.2018 г. - 31.12.2019 г. 

Цел: Подобряване качест-
вото на живот на лица в не-
равностойно положение в 
община Добричка, давайки 
им право на избор, незави-
симост и достойнство, пос-
редством разнообразни дей-
ности за социално включва-
не и интеграция на пазара на 
труда. 

Дейности: Психологическо 
подпомагане и мотивиране 
на лица от уязвимите групи 
за включване в заетост; Социална и професионална интеграция на уяз-
вимите групи в сектора на социалната икономика; Предоставяне на обу-
чения по професии „Работник в озеленяването“ и „Социален асистент“; 
Закупуване на оборудване; Осигуряване на заетост за период от 12 ме-
сеца; Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика 
и социалното предприемачество  

Постигнати резултати и индикатори: Изготвени оценки на потреб-
ностите на 40 лица от целевата група. Проведени групови беседи и кон-
султации. Създадени индивидуални план-програми за професионална 
реализация на 30 лица; Изготвени 11 оценки и планове на лица от целе-
вата група; Професионално обучение на 8 лица за професията 
„Работник озеленяване“ и 3 лица – „Социален асистент“; Осигурена  
заетост на 11 лица за период от 12 месеца; Подготвен и разпространен 
наръчник, проведен информационен семинар. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
 “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”  

Проект: BG05M9OP001-2.018-0022 “Интегрирани мерки за подобря-
ване на достъпа до образование и социално-икономическа интегра-
ция на уязвими групи в Община Тервел“ 

Бенефициент: Община Тервел  

Партньори: Сдружение " МИГ Тервел-Крушари“, ДГ "Здравец" гр. 
Тервел и Медицински Център Тервел ЕООД  

Финансиране: Общ бюджет БФП 93 982,29 лв., осигурено от ОПРЧР 
2014-2020 г. и ОПНОИР 2014-2020 г. 

Процедура: BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция 
на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до обра-
зование“ – Компонент 1“  

Период на изпълнение: 2019-2021 г. 

Цел: Посредством комплекс от интегрирани мерки за подобряване 
на достъпа до образование и социално-икономическа интеграция на уяз-
вими групи в населените с компактни ромски общности села и квартал 

в община Тервел да се подобри качеството на жи-
вот на ромската общност. 

Дейности: Активиране на икономически неак-
тивни лица; Обучение за придобиване на профе-
сионална квалификация; Включване в субсидира-
на заетост; Подобряване достъпа до образовател-
ни услуги за ранно детско развитие; Подобряване 
достъпа до и предоставяне на качествени социал-
ни и здравни услуги; Повишаване на здравната 
култура; Допълнително обучение по български 
език за децата и учениците, за които българският 

език не е майчин; Насърчаване участието на родителите в образовател-
ния процес и др. 

Постигнати резултати и индикатори: По ОПРЧР: 32 безработни ли-
ца  са обучени по професиите „Помощник в строителството“ и 
„Работник в озеленяването“. Осигурена им е 20 месеца субсидирана зае-
тост. По професия „Здравен асистент“ са обучени и е осигурена заетост 
на 10 души. По ОПНОИР 2014-2020 г.: Над 80 деца в предучилищна 
възраст от ромската общност са преминали допълнително обучение по 
български език. Над 50 ученика са реинтегрирани в образователната 
система посредством включването им клубовете по интереси в Центъра 
за подкрепа на личностното развитие в гр. Тервел.  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
 “НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”  

Проект: BG05M2OP001-3.001-0052-C02 “Заедно можем“ 

Бенефициент: Община Балчик  

Партньори: ДГ № 1 "Здравец", ДГ № 2 "Знаме на мира", ДГ № 3 
"Чайка",  ДГ "1 Юни" , ДГ "Звездица" и НЧ "Васил Левски - 1959" 

Финансиране: Общ бюджет БФП 437 893,80 лв: 372 209,73 от ОПНО-
ИР; 65 648,07 лв. – национално финансиране. 

Процедура: BG05M2OP001-3.001 „Подкрепа за предучилищното въз-
питание и подготовка на деца в неравностойно положение“ 

Период на изпълнение: 2016 - 2019 г. 

Цел: Създаване на условия за по-успешна социална реализация на де-
цата и учениците от етническите малцинства в Община Балчик, чрез  
подобряване на условията за равен 
достъп до образование и обучение и 
засилване на мотивацията за включ-
ване в образователния процес. 

Дейности: Транспортиране на де-
цата от ромския квартал “Младост” с. 
Оброчище до детската градина в се-
лото; Ателиета „Изучаване на българ-
ски език“; „Ние играем и учим заед-
но“; „Социален свят“; “Бързи и сръч-
ни ръчички“; Работа с родители. 

Постигнати резултати и индикатори: Извършени 240 броя транс-
портни курсове от ромския квартал "Младост" до детската градина в с. 
Оброчище; 209 деца от малцинствен произход са получили знания по 

български език. По-добро усвояване 
на българския език от общо 472 деца; 
Насърчаване общуването и съвмест-
ните изяви между децата от различ-
ните етноси, обучаващи се в детската 
градина; Езиково развитие на 348 де-
ца, чрез въвеждането им в позитивна 
подкрепяща среда; Проведени общо 
384 срещи с родители и индивидуал-
ни консултации и др. 
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   
  

Проект: BG06RDNP001-6.007-0447-C01 Развитие на малко стопанст-
во в сектор пчеларство  

Бенефициент: Марияна Трифонова  

Профил на бенефициента: ЗС Марияна Трифонова отглежда 125 броя 
пчелни семейства. в с. Пролез, общ. Шабла, област Добрич.  

Финансиране: Общ бюджет БФП 29 337 лв. 

Процедура № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства" , мярка 6 на ПРСР 2014-2020 

Период на изпълнение: 15.03.2021-15.03.2025 

Цел: Увеличаване икономическия размер на стопанството с 2 000 
евро СПО чрез увеличаване броя на отглежданите пчелни семейства. 

Дейности: Пчелните семейства ще се увеличат до 158 броя чрез соб-
ствена развъдна дейност през стопанската 2020 / 2021 год. Закупуването 
на мотокар ще модернизира процеса по пренасяне на товари в пчелина. 
Стойността на инвестицията е 4 000 лв.  

 

Проект: BG06RDNP001-6.007-0184-C01Развитие на стопанство в 
сектор животновъдство 

Бенефициент: Татяна Илиева  

Профил на бенефициента: ЗС Татяна Илиева отглежда 125 броя 
пчелни семейства  в с. Славеево, общ. Добричка. Одобрена е за финан-
сиране по Мярка А; Б и Д на Национална пчеларска програма. 

Финансиране: Общ бюджет БФП 29 337 лв. 

Процедура: № BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 "Стартова помощ 
за развитието на малки стопанства", мярка 6 на ПРСР 2014-2020 

Период на изпълнение: 24.03.2021 -24.03.2025  

Цел: Постройка за добив и съхранение на пчелен мед. 

Дейности: Увеличение на пчелните семейства до 158 броя чрез собс-
твена развъдна дейност през стопанската 2022/2023 г. Строителство на 
сграда от термопанели за добив и съхранение на пчелен мед за да се на-
малят транспортните разходи и за гарантиране на качеството на доби-
тия пчелен мед.   
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   
  

Проект: Разширяване на биологична овощна градина от сливи. 

Бенефициент: Ериджан Хасан Халил, с. Зърнево, община Тервел 

Профил на бенефициента: Земеделският стопанин Ериджан Халил 
стартира земеделската дейност с 19,330 дка сливи и 0,500 дка земя под 
угар. Регистрацията като ЗП в ОД "Земеделие" гр. Добрич е извършена 
на 11.06.2015 г. В стопанството се отглеждат общо 19,330 дка сливи 
сорт "Стенлей" на неполивни площи. 

Финансиране: БФП 48 895 лв  

Процедура: Подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски 
стопани –  

Период на изпълнение: 5 години 

Дейности и резултати: Увеличаване на площите със сливи със 7 
дка. Създадено е ново работно място. Спазват се принципите на биоло-
гичното производство 

 

Проект: BG06RDNP001-4.001-0251-C02 “Кланичен пункт за едри 
преживни животни с капацитет 480 единици годишно“ в с. Смолни-
ца  

Бенефициент: " ВЕНЦИСЛАВ ПАНТЕЛЕЕВ"  ЕООД 

Профил на бенефициента: Производство, преработка и търговия 
със стоки от животински и растителен произход; месопроизводство, 
транжиране и организиране на кланици; производство, изкупуване и 
търговия с мляко и млечни продукти  

Финансиране: Обща стойност 933 973,35 лв., БФП 466 986,67 лв. и 
собствено финансиране 466 986,68 лв. 

Процедура: BG06RDNP001-4.001 Процедура чрез подбор на проектни 
предложения № BG06RDNP001-4.001 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“  

Период на изпълнение: 22.11.2019 - 22.11.2022 

Дейности и резултати: Внедряване на нови продукти, процеси и 
технологии:  изграждане на кланичен пункт за едри преживни животни 
с капацитет 480 единици годишно в с. Смолница, община Добричка. 
Допълнително е предвидена вертикална планировка на площ от 115 
кв.м. Закупуване на хладилно оборудване и технологично оборудване за 
нуждите на преработвателния процес.  
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  

Проект: BG14MFOP001-2.006-0058-C04 “Разширяване и модерниза-
ция на рециркулационна система за есетрови риби чрез допълните-
лен модул за отглеждане на производители за черен хайвер - сектор 
"Изграждане на нови, както и разширяване на съществуващи аква-
културни стопанства" 

Бенефициент: " Бул Аква Фиш"  ООД 

Профил на бенефициента: Рибарство, рибовъдство и производство 
на зарибителен материал и аквакултури, 

Финансиране: Общ бюджет 1 955 819 лв.; БФП 977 909,50 лв. и собст-
вен принос 977 909,50 лв. 

Процедура:BG14MFOP001-5.005 Преработване на продуктите от рибо-
лов и аквакултури  

Период на изпълне-
ние:15.04.2019 -15.04.2020 

Цел: Модернизиране на рибоп-
реработвателно предприятие 
чрез закупуване на допълнително 
технологично оборудване за раз-
ширяване на асортимента на про-
изводство и пречиствателно съо-
ръжение  

Дейности: Закупуване на до-
пълнително технологично оборудване за разширяване на асортимента 
на производство на предприятието с цел преработване на странични 
продукти, които се получават от основните дейности на преработването 
на отглежданата есетра. Инсталиране към изходящия канализационен 

колектор на цеха мобилна пречист-
вателна станция за пречистване на 
100% от отпадните технологични 
води, които ще се използват пов-
торно. 

Постигнати резултати и индика-
тори: Създадени 23 работни мес-
та и променена стойност на продук-
цията от аквакултури 



 

13 

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО  

 

 

Проект: BG14MFOP001-1.016-0001-C03 “Диверсифициране на дохо-
дите от риболов на "Селин 09" ЕООД, чрез развиване на ресторан-
тьорство с предлагане на собствен улов“ 

Бенефициент: СЕЛИН 09 ЕООД  

Профил на бенефициента: „СЕЛИН 09” ЕООД е дружество с основна 
дейност производство и продажба на рибни продукти, риболов и рибо-
ловен туризъм; притежава 3 собствени риболовни кораби, осъществява-
щи дребномащабен крайбрежен риболов. 

Финансиране: Общ бюджет 268 591,68 лв.; БФП 134 295,84 лв. и 134 
295,84 лв. собствено финансиране  

Процедура: BG14MFOP001-1.016 Диверсификация и нови форми на 
доход 

Период на изпълнение: 21.07.2021 -21.07.2022 

Цел: Допълване и разнообразяване  на доходите от риболов на 
"Селин 09" ЕООД, чрез развиване на ресторантьорство с предлагане на 
собствен улов, запазване и създаване на заетост. 

Дейности: Оборудване на преместваем обект за ресторант, тип снек
-бар, където ще се реализира значителната част от собствения улов. 
Асортиментът на ресторанта ще се допълни от външни доставки с прес-
ни рибни продукти от улов в Черно море, както и продукти с произход 
България и ЕС.  

Постигнати резултати и индикатори: С изпълнението на проекта 
ще бъде разкрито 1 ново работно място на пълно работно време и ще 
бъдат запазени съществуващите 3. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ  

 

   Основни бенефициенти по ОПРР 2014-2020 са две общини: град 
Добрич и Генерал Тошево. АПИ е изпълнила проект на стойност 13 
004 269,17 лв. за ремонт и реконструкция на 14 км от Път ІІ-29 Добрич-
Кардам, а МОН модернизира и реконструира ПГЗ „Тодор Рачински“ в 
гр. Генерал Тошево за 1 117 364,35 лв. 

   Общо инвестираните средства в област Добрич са 52 629 858.67 лв., 
от тях 50 168 866 лв. безвъзмездна финансова помощ.  

   Община Генерал Тошево е изпълнила 6 проекта с изплатена сума 
5 765 142,53 лв. Инвестициите са за повишаване на енергийната 
ефективност и енергийно обновяване на 12 многофамилни жилищни 
сгради и 10 обществени сгради /Районен съд - Генерал Тошево, общинс-
ка администрация, Дирекция Бюро по труда, НЧ "Светлина 1941", НЧ 
"Иван Вазов 1946, кв. Пастир, Ученическо общежитие и ОУ "Христо 
Смирненски", Дирекция Социално Подпомагане,  РС „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“, Гранично полицейско управление и 
др./. По този начин е постигнато годишно намаляване на емисиите на 
парникови газове с 2180,02 тона еквивалент на CO2 и понижено потреб-
лението на първична енергия от обществените сгради с 3 458 182,10 
kWh/година. 

   Община град Добрич е договорила общо 12 проекта на обща стой-
ност 30 450 442,20 лв. Седем проекта, за реално изплатени 15 930 
072,04 лв. са приключени. С тези средства е модернизирана ПГВМ 
"Проф. д-р Георги Павлов"; енергийно обновени са 9 многофамилни 
жилищни сгради и сградата на РДПБЗН - Добрич; обновени са 4 общин-
ски учебни заведения - ЕГ "Гео Милев", ОУ "Христо Ботев", ПМГ 
"Иван Вазов" и ДГ 32 “Зорница”; благоустроена е улична мрежа, трото-
ари, зони за отдих, както в територии с преобладаващ социален харак-
тер и с потенциал за икономическо развитие. Към април 2022 в изпъл-
нение са 5 проекта на стойност 12 875 315,74 лв. за обновяване на зала 
"Нели Божкова" и органова зала „Добрич“, реконструкция на сграда за 
приют за бездомни лица и семейства, и за развитие на интегрирана сис-
тема на градския транспорт.  

   В резултат в град Добрич са рехабилитирани 88 717 кв. м. улици, зони 
за отдих и прилежащи площи и 1,46 ха земя; 154 домакинства са преми-
нали в по-горен клас на енергопотребление; с 849 868 kWh на година е 
намалено потреблението на първична енергия от обществени сгради; 
годишно са намалени емисиите на парникови газове с 571,61 тона екви-
валент на CO2; 2831 ученици учат в обновени и реновирани сгради и 
др. 
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 

   На територията на област Добрич са сключени 7 договора от 6 бене-
фициента. Общата стойност на проектите е 120 635 373,65 лв, а БФП е 
размер на 93 066 431,09 лв. Те включват рекултивация на общински де-
па, качествено управление и третиране на водите и опазване на биоло-
гичното разнообразие. 
 
   Благодарение на процедура BG16M1OP002-2.010 Рекултивация на 
депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото 
на ЕС по дело С-145/14, общините Тервел, Каварна и Генерал Тоше-
во са завършили техническата рекултивация на депата в общинс-
ките центрове, а площите с възстановена почвена продуктивност са 5,76 
хектара. Общата стойност на проектите е 5 269 337,09 лв. - 100% БФП. 
 
   С проект за подобряване природозащитното състояние на червеногу-
шата гъска (Branta ruficollis, Pallas, 1769), община Шабла чрез из-
пълнение на мерки от Плана за действие за вида (ПД,2018) ще обезпечи 
адекватни природозащитни режими за опазване на вида на 22 702,7 ха 
от местообитанието му за постигане на по-добра степен на съхранение. 
Отпуснатите средства от ОПОС са в размер на 1 079 127,52 лв. и дей-
ностите са процес на изпълнение до средата на 2024 г. Планирано е изг-
раждане и оборудване на спасителен център, като и ангажиране на об-
ществеността с опазването на вида чрез зимен фестивал, посветен на 
червеногушата гъска С опазване на биоразнообразието е свързана и 
проведената кампания за „Споделена визия за екологичната мрежа На-
тура 2000 в регион Добрич“ на НПО от Каварна.  
 
   Два проекта на стойност 114 236 063,54 лв. подобряват водоснябдява-
нето и пречистването на отпадъчни води. Интегрираният проект за по-
добряване на водния сектор в град Добрич обезпечи пълна свърза-
ност на населението към ПСОВ, повиши качеството на пречистените 
отпадъчни води и ефективността на водоснабдителната мрежа на града; 
намали загубите на питейна вода по водопроводната мрежа. Чрез раз-
ширение и реконструкция на ПСОВ Тервел, реконструкция и доиз-
граждане на канализационната мрежа и реконструкция на водопро-
водната мрежа на град Тервел" на допълнително 8 079 еквивалент 
жители на общината е осигурен достъп до подобрено пречистване на 
отпадъчните води.  
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 
 ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО 

 ПОДПОМАГАНЕ  

   По Оперативна програма за храни и/или основно материално подпо-
магане в област Добрич са изпълнени 15 проекта от всички общини. Об-
щият бюджет, осигурен от програмата е 1 103 949,81 лв. Средствата са 
по процедура Операция тип 3: „Осигуряване на топъл обяд“.  
   Услугата е предоставена на общо 3 184 лица от цялата област. Целева-
та група по проектите са лица с доказана липса на доходи и близки, кои-
то се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи 
минимални пенсии; семейства, които по различни причини се намират в 
беда, свързана с ниски доходи поради здравословни причини, безрабо-
тица; скитащи и бездомни лица, които са в невъзможност да осигурят 
основната си човешка потребност от храна; лица без доходи или с нис-
ки доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влоше-

ната икономическа обстановка в страна-
та; хора, които поради възрастта си или 
налични увреждания са в по-висок риск 
от заразяване и неблагоприятно проти-
чане на инфекцията; лица, поставени 
под карантина - без доходи или с ниски 
доходи под линията на бедност и нямат 
близки, които да им окажат подкрепа; 

Лица, обект на социално подпомагане, за 
които е установена нужда от допълнителна 
подкрепа и в условията на извънредна епи-
демична обстановка, са в невъзможност да 
задоволят основните си жизнени потребнос-
ти и др. 
 
 
 



 

17 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

В област Добрич има одобрени три стратегии по подхода ВОМР по 
ПРСР 2014-2020 г., които ще се изпълняват до края на 2025 г. На след-
ващите страници ще представим основното за Местните инициативни 
групи, както и предложени от тях успешни проекти, финансирани от 
Стратегиите. 
 

      Местна инициативна група Добричка  
 

Бюджет: 3 721 130,35 лв. по ПРСР 2014-2020 г. 
 
Цел: Заинтересованите страни да работят задружно за постигане 
на по-добър живот днес и с отговорност за утрешния ден, предприе-
майки съвместни действия за реализиране на социални и щадящи 
природата икономически политики.  
 
Подкрепа: за инвестиции в земеделски стопанства и в преработ-
ка/маркетинг на селскостопански продукти; инвестиции в подкрепа 
на неземеделски дейности; инвестиции в създаването, подобряване-
то или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраст-
руктура; подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, 
туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраст-
руктура и съхранение и приобщаване към богатствата на територия-
та на МИГ Добричка. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

Местна инициативна група Добричка  
 
Проект : BG06RDNP001-19.087- 0003-СО2 „Закупуване на оборудва-
не за Цех за преработка на сурово мляко” 
 
Бенефициент: ЗС Радослава Рогова  
 
Финансиране: 99 247,04 лв., БФП 50%  - 49 623,52 лв. , ЕЗФРСР  44 
661,17 лв. и НФ 4 962,35 лв. 
 
Подмярка: 19.2-4.2 “Инвестиции в преработ-
ка /маркетинг на селскостопански продукти“ от 
Стратегията на МИГ Добричка 
 
Период на изпълнение: 24.02.2020-24.02.2022 
 
Цел: Организиране на модерно производство с 
оптимален капацитет, даващо краен продукт от 
собствено краве мляко, а именно: сирене, сире-
не с маслини, кашкавал, кашкавалено роле, ки-
село мляко, прясно пастьоризирано мляко и 
масло, което ще допринесе за придаването на 

добавена стойност 
към местните селс-
костопански продук-
ти. 
 
Дейности: закупуване на технологично 
оборудване за преработка на сурово краве 
мляко за съществуващ цех в село Котленци в 
Мандра „Рогови“  
 

Постигнати резултати: подобрено качество и раз-
нообразена продуктова гама; подобрени връзки по 
веригата от производителя до търговеца; увеличени 
продажби, включително и директни; създадена зае-
тост; увеличена добавена стойност на територията.  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

Местна инициативна група Добричка  
 
Проект: BG06RDNP001-19.087-0006-C01 „Закупуване на оборудване 
за винарска изба в с. Стожер, общ. Добричка” 
 
Бенефициент: " М-Агро" ЕООД, управител  Мариана Стоянова  
 
Финансиране: 199 925,90 лв., БФП 50%  99 
962,95 лв., ЕЗФРСР – 89 966,65 лв. и национа-
лен бюджет – 9 996,30 лв. 
 
Подмярка: 19.2-4.2 “Инвестиции в преработ-
ка /маркетинг на селскостопански продукти“ от 
Стратегията на МИГ Добричка. 
 
Период на изпълнение: 23.09.2020-23.09.2022  
 
Цели: Създаване на винарска изба за прера-
ботка на собствена суровина; разнообразяване 
на гамата от предлаганите продукти и повишаване на конкурентоспо-
собността; създаване на конкурентно и модерно производство; създава-
не на нови работни места и осигуряване на устойчива заетост; осигуря-
ване на добри условия на труд и социален климат за служителите; уве-
личена добавена стойност на територията и опазване на околната среда. 
 
Дейности: Закупуване на оборудване за създаване на винарска изба, 
в това число закупуване на оборудване за лаборатория по технологичен 
проект  В резултат ще се произвеждат 20 343 литра вино - предимно бя-
ло и розе, които ще бъдат реализирани на пазара в бутилки от 0,75 л. и в 
кутии от 3 л. 
 
Резултати: преработка на собст-
вената суровина; създаване на собс-
твената бутилкова линия вино и ре-
гистриране на собствена марка; пъ-
лен контрол на целия процес от 
ръчното бране до бутилката вино; 
внедряване на иновативни техноло-
гии за производство; опазване на компонентите на околната среда. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

  Местна инициативна група Тервел-Крушари   
 
 Бюджет: 3 732 000  лв. по ПРСР 2014-2020 г. 
 
 Цел: Партньорство за използване на потенциала на 
територията на МИГ Тервел и Крушари като двигател 
за местния бизнес и подобряване на живота в общност-
та 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Подкрепа: инвестиции в земедел-
ски стопанства  и в преработ-
маркетинг на селскостопански продук-
ти; инвестиции в подкрепа на неземе-
делски дейности; инвестиции в създа-
ването, подобряването или разширява-
нето на всички видове малка по маща-
би инфраструктура  и проучвания и 
инвестиции, свързани с възстановява-
не и подобряване на културното и при-
родното наследство  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

  Местна инициативна група Тервел-Крушари   
 
Проект: BG06RDNP001-19.076-0012 „Инвестиционен проект за заку-
пуване на земеделска техника и инвентар“ 
 
Бенефициент: Димитър Иванов, Земеделски стопанин 
 
Финансиране: Общ размер на разходите по проекта 129 078 БФП, 
64 539 лв. от които ЕФРР 58 085 лв. и национален бюджет 6 454 лв. 
Собствено финансиране 64 539 лв. 
 
Процедура: BG06RDNP001-19.076-S1 Подмярка 4.1. «Подкрепа за ин-
вестиции в земеделски стопанства» към Стратегията за ВОМР МИГ 
ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

Период на изпълнение: 23.06.2020 - 04.08.2021 

Цел: Закупуване на селскостопанска техника за подобряване на ма-
шинно тракторния парк на стопанството: Трактор NEW HOLLAND, мо-
дел T5.110 EVOLUTION и машина за косене и прибиране на лавандула 
МПЛ „Магдалена" 
 
Дейности: Тракторът се използва 
за извършване на култивиране, 
оран, пръскане, торене, прибиране 
на продукция и т.н. Кандидатът ус-
пя да извърши агротехническите 
мероприятия в оптимални срокове. 
Машината за косене и прибиране на 
лавандула ще помогне на стопанина 
да прибира продукцията от лаванду-
ла навреме, което за тази култура е 
от съществено значение.  
 
Постигнати резултати и индикатори: 
Реализирането на проекта доведе до намаляване на зависимостта от 
външни доставчици на услуги, както и производство на висококачестве-
на продукция, и повишаване на конкурентоспособността и ефектив-
ността на стопанството на кандидата.  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

  Местна инициативна група Тервел-Крушари   
 
Проект: BG06RDNP001-19.264-0007 „Закупуване на специализирано 
оборудване за ОПТИКА в гр. Тервел“ 
 
Бенефициент: ЕТ Силвия Неделчева - СИДИ, оптик 
 
Финансиране: Общ размер 15 312 лв., БФП 10 718,40, от които ЕФ-
РР 9 646,56 лв и  национален бюджет 1 071,84, съфинансиране 4 593,60 
 
Процедура: BG06RDNP001-19.264-S2 Под мярка 6.4. "Инвестиции в 
подкрепа на неземеделски дейности" МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ 

Период на изпълнение:13.01.2021 -04.08.2021 

Цел: Повишаване на конкурентоспособ-
ността си; подобряване качеството на пред-
лаганите оптически услуги; разширяване на 
продуктовата си гама от услуги, като въведе 
високо технологично оборудване.  
 
Дейности: Закупуване на Диоптромер и 
Авторефактокератометър Huvitz HRK-1  

 
 
 
 
 
 
 
Постигнати резултати и индикатори: 
Подобрена конкурентоспособността на 
ЕТ Силвия Неделчева - СИДИ, осигуре-
ни оптически услуги за региона; подоб-
рена точност за определяне на диоптрите 
на твърди и меки контактни лещи; раз-
ширена продуктова гама от услуги  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

 
Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево  
 
Бюджет: 7 174 908 лв. - 51,19% по ПРСР 2014-2020, 
20,72% по ПРЧР 2014-2020, 27,26% по ОПИК 2014-2020 
и 0,83% за мерки по Регламент (ЕС) 1305/2013 
 
Цел: Използване на потенциала на целевата територия за иконо-
мическо развитие и подобряване на качество на живота на целевата 
територия.  
 
Подкрепа: Инвестиции в земеделски стопанства 
и в преработка/ маркетинг на селскостопански про-
дукти; инвестиционна подкрепа за неземеделски 
дейности; инвестиции в създаването, подобряването 
или разширяването на всички видове малка по ма-
щаби инфраструктура; инвестиции за публично пол-
зване в инфраструктура за отдих, туристическа инф-
раструктура; изграждане на местна идентичност; 
достъп до заетост за търсещите работа и неактивни-
те лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда 
чрез местни инициативи за заетост; активно приобщаване с оглед на-
сърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социал-
ни услуги и до по-добра пригодност за заетост; технологично разви-
тие и иновации; подкрепа за внедряване на иновации в предприятия-
та; достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството; по-
добряване на производствения капацитет за растеж в МСП и разви-
тие на управленския капацитет и растеж на МСП.   
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево  
 
Проект:  BG06RDNP001-19.317-0002-C01 “Технологична модерниза-
ция за нуждите на "Еко Агро" АД“ 
 
Бенефициент: „Еко Агро“ АД гр. Балчик 
 
Финансиране: 143 584.90 лв., БФП 40% - 57 433,96 лв., ЕЗФРСР 51 
690,56 лв., национално финансиране 5743,40 лв.  
 
Процедура: BG06RDNP001-19.317, мярка 4.2. 
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскосто-
пански продукти” 
 
Период на изпълнение: 19.03.2021-19.03.2023  
 
Цел: Технологична модернизация на стопанството на земеделския 
производител „Еко Агро“ АД чрез оптимизиране на производствените 
процеси насочени към производството на плодови сокове – ябълки, кру-
ши и череши, които ще бъдат реализирани в опаковки тип „bag in box“ 
от 2, 3, 5 и 10 л.  
 
Дейности: Закупуването на производствена линия, която ще гаран-
тиране на първостепенно качество, а от друга страна в повишаване на 
количеството произвеждана 
продукция следствие на мно-
го по-висока преработка 
спрямо размера на собстве-
ната суровина.  
 
Резултати: Модернизирани 
мероприятия в стопанството; 
намаляване на себестойност-
та на продукцията; реализи-
ране на по-висока и по-
качествена продукция; по-
добряване на финансовите резултати на фирмата; създаване на устойчи-
ва заетост, чрез запазването на наличните работни места в производст-
вото на сокове и създаването на 1 допълнително работно място. 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

 
Местна инициативна група Балчик - Генерал Тошево  

 
Проект:  BG16RFOP002-2.032-0001-С01 “Подобряване на производст-
вения капацитет в "Скития 1 ГТ" ЕООД, чрез закупуване и внедря-
ване на машини за оптимизация на производствените процеси“ 
 
Бенефициент: „Скития 1 ГТ" ЕООД, гр. Генерал Тошево 
 
Финансиране: 302 000 лв.; БФП 271 800 лв., 30 200 лв. собствено 
участие 
 
Процедура: BG16RFOP002-2.032  МИГ Балчик 
– Генерал Тошево – „Подобряване на производс-
твения капацитет в МСП“  
 
Период на изпълнение: 10.06.2019-27.07.2020 
 
Цел: Разширяване, модернизиране на произ-
водствения процес, повишаване на производствения капацитет и увели-
чаване на експортния потенциал на предприятието  
 
Дейности: Инвестиции за подобряване на производствения капаци-
тет, експортния потенциал и създаване на предпоставки за растеж чрез 
ефективното и ефикасно използване на факторите на производство. Заку-
пуване на универсална фрезова машина, универсален струг и техноло-
гична линия за прахово емайлиране на метални изделия. 

 
Резултати:  Повишено качеството на целия асорти-
мент от произвежданите продукти; повишена ефек-
тивност на производствения процес и намаляване раз-
хода за материали; подобрени пазарни позиции на 
предприятието; разкрити нови работни места; намале-
на себестойност на единица продукт, което води до 
нарастване на оборота и печалбата на предприятието; 
повишена добавената стойност в резултат на произ-
водството.  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

На територията на трите морски общини работи и Стратегията  за мест-
но развитие на  
 

Местна инициативна рибарска група  
 МИРГ Шабла – Каварна – Балчик    

 
Бюджет: 3 911 660  лв. от ПМДР 2014-2020 г. 
 
Цел: Динамично развитие на рибарската територия на МИРГ 
Шабла-Каварна-Балчик чрез икономически растеж и създаване на 
работни места, подобряване качеството на живот и устойчиво управ-
ление на природните и културни ресурси. 
 
Подкрепа: Продуктивни инвестиции в аквакултурите; създава-
не на добавена стойност и преработване на продуктите от риболов и  
аквакултури; подобряване на здравето, безопасността и условията на 
труд на рибарите; диверсификация и нови форми на доход, и създа-
ване на работни места; инвестиции в многообразна публична инф-
раструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на 
територията; възстановяване и подобряване на природното наследс-
тво, културата и спорта на рибарска територия  
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

Местна инициативна рибарска група  
 МИРГ Шабла – Каварна – Балчик    

 

Проект: BG14MFOP001-4.025-0004-C03 „Популяризиране на нас-
ледството на Черно море“ 
 

Бенефициент: Сдружение МОРСКИ КЛУБ ПОРТУС КАРИА  
 

Финансиране: БФП 48 400,84 лв., от които от ЕФМДР 85%  и  наци-
онален бюджет 15% 
 

Процедура: BG14MFOP001-4.025 МИРГ-ШКБ-2.2.1 „Възстановяване и 
подобряване на природното наследство, културата и спорта на рибарс-
ката територия”  
 

Период на изпълнение: 23.04.2021-23.04.2022 

Цел: Повишаване на осведомеността за ползите 
и отговорностите към наличното природно и морс-
кото културно наследство и осигуряване на въз-
можност за упражняване на морски дейности, под-
водни и други морски спортове; провеждане на курсове семинари, тре-
нировъчни сборове и други изяви, свързани с морето; популяризиране 
на културните и спортните постижения в сферата на морското дело 

Дейности: Изработка на каталог „Символи на историческо-
то ,природното и морско културно наследство на територията на МИРГ; 
Обучение на 40 представители на целевата група-младежи и жени: 10 
по част от професия „Техник по промишлен риболов и аквакултури“; 10 
преминали курс „Воден спасител на плувни басейни и водни паркове и 
надграждащ курс „Воден спасител на открити водни площи и море“; 10 
за „Водач на кораб до 40БТ по Море“ и 10 преминали обучение за водо-
лази. 

 

 
Постигнати резултати и индика-
тори: Използвани нови за терито-
рията методи на представяне на 
културното и природно наследство 
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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 
 РАЗВИТИЕ (ВОМР)   

Местна инициативна рибарска група  
 МИРГ Шабла – Каварна – Балчик    

 
Проект: BG14MFOP001-4.008-0001-C03 „Изграждане на Морски 
клуб в рибарско селище Кария, община Шабла” 
 

Бенефициент: Община Шабла  
 

Финансиране: БФП 48 400,84 лв., от които от ЕФМДР 85%  и  наци-
онален бюджет 15% 
 

Процедура: BG14MFOP001-4.008 
МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в 
многообразна публична инфраструк-
тура свързана с рибарската общност 
и морския потенциал на територия-
та”  
 

Период на изпълнение: 11.03.2020 - 
11.09.2021 

Цел: Насърчаване социалното благополучие, намаляването на бед-
ността и икономическото развитие в територията на МИРГ Шабла-
Каварна-Балчик, чрез инвестиции в подобряване средата на живот. 

Дейности: Изграждане и оборудване на Морски 
клуб в рибарско селище Кария, община Шабла.  
 

Постигнати резултати и индикатори: Създадени 
условия за провеждане на обучения, срещи, информа-
ционни събития и други мероприятия, пряко свързани 
с морските спор-

тове, целящи като резултат привличане 
на млади хора към рибарството. Подоб-
рени условията за живот в рибарската 
общност, както и популяризирано и 
съхранено морското дело и рибарство, 
специфично за региона 
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Програма за трансгранично сътрудничество  
             ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България  

   На територията на област Добрич са договорени 24 партньорски про-
екта от 14 бенефициента от Област Добрич. Общия ресурс, чрез който 
се подобрява икономическото и со-
циално развитие на трансграничния 
регион е в рамките на 38 млн. евро. 
Това са средства както на български-
те партньори от област Добрич, така 
и на румънските бенефициенти. 
Участници в проектите са всички 
общини в областта, музеите в Доб-

рич и Каварна, Търговско-
промишлена палата-Добрич, ОУ 
„Христо Смирненски“-Добрич, 
НПО Черноморски център за раз-
витие, Сдружение с нестопанска 
цел Европейски институт по кул-

турен туризъм ЕВРИКА и Асоциация 
Добруджанско аграрно и бизнес учили-
ще“. Тук ще представим избрани от самите тях проекти на най-
активните бенефициенти които са: Общините Шабла и Балчик с по 4 
проекта, Търговско промишлена палата Добрич и Сдружение с несто-
панска цел Европейски институт по културен туризъм ЕВРИКА - парт-
ньори в по 3 проекта. 
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Програма за трансгранично сътрудничество  
             ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - България  

Проект: ROBG-170 MOWEUP Мобилност на работниците 
и надграждане при безработните 
 

Бенефициент:  Търговско-промишлена палата Добрич 
 

Партньори: СНЦ Европейски институт по културен туризъм ЕВРИ-
КА (ЕИКТ ЕВРИКА), Добрич и Камара за търговия, индустрия, навига-
ция и земеделие Констанца; Румъния 
 

Финансиране: Бюджет: 399 360,85 евро, от които 339 456,72 от ЕФРР 
(85%) 13% държавно съфинансиране и 2% финансиране от партньорите 

Период на изпълнение: май 2017 – май 2019 

Цел: Да допринесе за създаването на интег-
рирана допустима област по отношение на 
заетостта и трудовата мобилност; да накара 
работната сила да се възползва от трансгра-
ничните работни места и възможности за 
предприемачество; да създаде измерими ре-
зултати, които позволяват на региона да бъде такъв, в който се живее, 
учи и работи.  
 

Дейности: Изготвяне на проучвания„Светът на кариерните възмож-
ности“ и  „Светът на уменията и подобряване на обучението“; разработка 
на инструменти за самооценка на знания, умения и способности; Разра-
ботка на многоезична платформа; Изготвяне на видео материали за кари-
ерно развитие и видео-съвети за работа и заетост;  Провеждане на кръгли 
маси и пилотни обучения. 
 

 
 
Постигнати резултати и инди-
катори: Утвърдена мрежа на 
заинтересованите страни – 63 
организации и институции от 
България и Румъния; Двуезична 
уеб-базирана платформа RO-BG 
- www.moweup.eu    
 
 

http://www.moweup.eu
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Проект: ROBG-158 LAB mobile „Съвместни услуги и инициативи за 
устойчива заетост и трудова мобилност в трансграничния регион на 
област Добрич и окръг Констанца“  
 

Бенефициент: НПО „Европейски институт по културен туризъм ЕВРИ-
КА“  
 

Партньори: Търговско-промишлена палата Добрич,  Университет 
„Овидий“ - Констанца  и Асоциация "Институт за насърчаване на туриз-
ма и приложната икономика", Констанца  
 

Финансиране: 711 301,33 евро,  приноса на  ЕФРР  604 606,13 евро, 92 
469,16 национално финансиране и 14 226,04 евро собствено финансиране 
 

Период на изпълнение: 18.5.2017 - 17.5.2019 
 

Цел: Да подобри интеграцията на трудовия пазар в трансграничния 
регион Добрич-Констанца, като създаде устойчиви условия за трудова 
мобилност, повишаване заетостта на целевите групи и стимулиране на 
предприемачеството чрез използва-
не на местни ресурси.  
 

Основни дейности:  Проучване 
състоянието на трудовия пазар и 
изготвяне на пътна карта за устой-
чива заетост и трудова мобилност в 
трансграничния регион Добрич- 
Констанца; Създаване на иноватив-
на платформа за онлайн учене 
https://www.robgjobs.eu/; Оборудване на Център за Учене през целия жи-
вот (LLL Center) в град Констанца; Създаване на помагало-самоучител, 
видео уроци и учебни филми за изучаване на румънски език от българи и 
български език от румънци, както и провеждане на 2 езикови курса и 3 
помагала по предприемачество в туризма, както и 3 учебни филма- за еко 

и селски туризъм, за културен туризъм и за 
спортен и приключенски туризъм; Провеждане 
на три съвместни обучения; Създаване на 
учебна система и видео уроци за изграждане 
на ключови компетенции; Провеждане на две 
трудови борси и два работни семинара. 
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Бенефициент: Община Балчик  
 
Проект: № ROBG-393 “Интегрирано управление на риска и 
ефективни реакции на органите за гражданска безопасност“  
 
Партньори: Община Овидиу, Румъния и Фондация „Идеин разви-
тие“- Русе  
 
Финансиране: общ бюджет 988 827,18 евро, от които  409 407,64 евро 
БФП  бюджет на Община Шабла и съфинансиране 8 192,24 евро 
 
Процедура: Приоритетна ос 3: „Безопасен регион“, Специфична цел 
3.1: „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния 
регион“ по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Ру-
мъния-България 2014-2020 г. 
 
Период на изпълнение: Юли 2018 – Ап-
рил 2021  
 
Цел: Да обедини хората, общностите и 
икономиките на граничния регион между 
Румъния и България, да участват в съв-
местното развитие на един кооперативен 
район, използвайки своите човешки, при-
родни и екологични ресурси и предимства, по устойчив начин; 
Да се увеличи трансграничното сътрудничество при предотвратяването 
на извънредни ситуации и намесата на органите, както и да се развият 
инфраструктурни и съвместни услуги за предотвратяване на природни и 
технологични бедствия, като същевременно се развие капацитетът за 
бързо реагиране при заплахи за здравето и живота на гражданите и сто-
ките, за да се осигури безопасна зона, устойчиво развитие и повишаване 
на жизнения стандарт на населението. 
 
Основни дейности:  Подобряване на капацитета за превенция и ин-
тервенция на местните власти в рискове и извънредни ситуации възник-
нали в рамките на трансграничния регион; Оборудване и обучение на 
трансгранични доброволчески екипи за намеса в рискови ситуации. 
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Постигнати резултати и ин-
дикатори: 18,711 души, които 
се възползват от действия за 
управление на риска, 18 711 
души, ползващи се от мерки за 
защита от наводнения, 5 580 
души, ползващи се от мерки 
за защита от горските пожари; 
Устойчиво и ефективно транс-
гранично партньорство, специ-
ализирано в областта на пре-
венцията и намесата, необхо-
дими при извънредна ситуа-

ция, с огромен принос за създаването 
на по-безопасен регион; Община 
Овидиу и община Шабла са оборуд-
вани със специализирани превозни 
средства и екипировка за действие в 
извънредни ситуации; И двете общи-
ни ще имат съвместни карти на опас-
ности и система за ранно предупреж-
дение и оповестяване; 

-Повишена информираност относ-
но мерките за защита при извън-
редни ситуации. 
 

 
Допълнителна информация:  
    https://shabla.bg 
    https://www.interregrobg.eu/bg/

projects/our-hard-projectsb/axis-
3bg/2-categorie-principala/370-
robg-393.html 
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Бенефициент: Община Шабла 
 
Проект: № ROBG-422 „Синергия на природата и културата 
– потенциал за развитие на транс-граничния регион“  
 
Партньори: Община Мангалия, Румъния  
 
Финансиране: Общ бюджет 1 499 902,70 евро, от които 749 988,64 ев-
ро БФП  бюджет на Община Шабла и съфинансиране 15 007,27 евро от 
Община Балчик  
 
Процедура: Приоритетна ос 2 „Един зелен регион", Специфична цел 
2.1. „Подобряване на опазването и устойчивото използване на природно-
то наследство, ресурсите и културното наследство". 
 
Период на изпълнение:  Декември 2018 г. - декември 2021 г. 
 
 
Цел: Съхраняване и популя-
ризиране на съвместното при-
родно и културно наследство 
и създаване на устойчива 
трансгранична идентичност, 
която да генерира добавена 
стойност в секторите с потен-
циал за устойчиво развитие: 
туризъм, рибарство и опазване 
на околната среда. 
 
Основни дейности:  Реконст-
рукция и благоустройство на крайбрежната алея в град Балчик, модерни-
зиране на крайбрежната зона на улица „Констанца“ в Мангалия,  дейнос-
ти по създаване на съвместен туристически продукт ”ЧЕРНОМОРСКО 
МЕНЮ”, Организиране на музикални събития,  дейност „Създаване на 
съвместен стратегически план за действие и маркетингова стратегия“. 
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Постигнати резултати и индикатори: Създадени 2 интегрирани ту-
ристически продукта/услуги; 1 обща стратегия, политика или план за уп-
равление и валоризиране на културното и природно наследство чрез не-
говото възстановяване и популяризиране за устойчива икономическа 
употреба; реализирани 50.000 туристически нощувки в трансграничния 
региона. Реконструкция и благоуст-
ройство на крайбрежната алея в 
град Балчик в участъка от Културен 
информационен център 
„Мелницата” до ДКЦ-ЦИ 
„Двореца„ с обща дължина 1 700 м. 
Модернизиране на крайбрежната 
зона на улица Констанца“ в Манга-
лия  с обща площ 3669 м2.; Създава-
не на съвместен туристически про-

дукт ”ЧЕРНОМОРСКО МЕНЮ” ; 
създаден румънско-български ку-
линарен наръчник с ястия от риба и 
морски дарове; изготвен филм за 
Черно море като природен ресурс 
за устойчиво икономическо разви-
тие на трансграничния регион;  ор-
ганизиран фестивал, на който беше 
представено черноморското меню, 
с дегустация на различни видове 

риба; организирани две музикални 
събития в гр. Балчик- „Дни на пиа-
ното“ и „Вечери на джаза“; Създа-
ден съвместен стратегически план 
за действие и маркетингова страте-
гия. 
 

Допълнителна информация:  
    https://www.interregrobg.eu/bg/15-

2-1-009-darwloh/2-categorie-
principala/463-robg-422-cusyna.html 
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Проект   BG05SFOP001-4.007-0004-C01 “Областен информационен център -Добрич 2022-

2023 г.“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро 

управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд 

За контакти : Областен информационен център - Добрич 


