Приложение № 1
Програма за реализация на ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г. :
описание на предвидените мерки и дейности

Приоритет

Специфична
цел

Мярка
номер

Мярка

Дейност/проектна идея*

Кратко описание

Нарърчаване на производители и
реализация на проекти за развитие на
модерно земеделие и свързани
производства

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

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

Цялата община

300 000

ПИК 2021-2027 г., ПРЧР
2021-2027 г., ПРСР 20212027 г., вкл. План за
2021-2027
възстановяване, частни
инвестиции

Частни инвеститори, община
Добричка

Частни инвеститори, община
Добричка

община Добричка, частни
инвеститори

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

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

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 20212027 г., вкл. План за
2021-2027
възстановяване, частни
инвестиции

Изграждане и развитие на център за
предприемачество, виртуално
Насърчаване на предприемачеството чрез
консултиране, лятна програма за
създаване на работни пространства и инструменти
младежи в обучение на
Мярка „Насърчаване на предприемачеството“
за консултиране и обучение на предприемачи с
предприемачество, вкл. представяне
участието на работещи производствени
на бизнеса, работещ в общината и
предприятия
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 20212027 г., вкл. План за
2021-2027
възстановяване, частни
инвестиции

Цялата община

400 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

Цялата община

250 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

Цялата община

200 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

Цялата община

150 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

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

Приоритет 1

СЦ 1.1

Приоритет 1

СЦ 1.1

4

Приоритет 1

СЦ 1.2

5

Мярка „Насърчаване на заетостта, стажове,
обучения и активиране на безработни и
неактивни младежи“

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“

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“

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“

Приоритет 1

СЦ 1.3

9

Мярка „Участие в мерки за реализация на
включени в ИТС за развитие на СИЗ регион
приоритетни проекти“

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

Насърчаване на гъвкавите
възможности за повишаване на
квалификацията и за преквалификация
за улесняването на преходите в
професионалното развитие и
насърчаването на професионалната
мобилност
Обучение за придобиване на ключови
Обучение за придобиване на ключови умения и
умения и квалификация от безработни
квалификация от безработни лица и повишаване на
лица и повишаване на тяхната
тяхната пригодност за заетост
пригодност за заетост
Прилагане на практики за
Насърчаване на участие на жените на пазара на
професионална и географска
труда, по-добър баланс между професионалния и мобилност на родителите, вкл. работа
личния живот, включително достъп до грижи за
от дома, работа на гъвкаво работно
деца
време, съчетани с достъп до грижи за
деца
Подкрепа на обучението за заети лица и
преквалификация съобразно регионалните и
местните потребности от квалификация на
работната сила

Подбор и включване в концепциите и
проектите за ИТИ на проекти за
Участие в мерки за реализация на включени в ИТС
подобряване инфрактруктура, мерки за
за развитие на СИЗ регион приоритетни проекти образование, обучение, подобряване
Индустриален парк Добрич, Интегрирана
Цялата община
качеството на живот на територията на
териториална инвестиция за реализация на “Нов
община Добричка, които допринасят
логистичен коридор на България – EU Gateway
за реализация на мерки на
надобщинско ниво

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

Мярка „Експониране на културното и културно- Дейност „Развитие на експозициите и дейностите
историческото наследство“
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

11

Дейност „Дигитализация на експозициите и
Мярка „Експониране на културното и културносъздаване на виртуални представяния и услуги с
историческото наследство“
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

11

Мярка „Експониране на културното и културно- Дейност „Утвърждаване на събитийния културен Утвърждаване на събитийния културен
историческото наследство“
календар като туристическа атракция“
календар като туристическа атракция

Цялата община

500 000

ПРСР, Общински
бюджет

2021-2027

община Добричка

Поетапно изграждане на туристически
познавателни маршрути в общината,
вкл. връзки с други познавателни
Зона за развитие
маршрути – културно-историческо
на туризъм
наследство, селски и семеен туризъм,
вело туризъм

300 000

ПОС 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

400 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР
2021-2027 г., ПРСР 20212027 г., План за
2021-2027
възстановяване,
републиканския бюджет
и национални фондове

община Добричка

500 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР
2021-2027 г., ПРСР 20212027 г., План за
2021-2027
възстановяване,
републиканския бюджет
и национални фондове

община Добричка

Приоритет 1

СЦ 1.3

10

Мярка „Прилагане на стратегия на местно
развитие на територията на община Добричка“

Приоритет 1

СЦ 1.4

11

Приоритет 1

СЦ 1.4

Приоритет 1

СЦ 1.4

Приоритет 1

Приоритет 2

СЦ 1.4

СЦ 2.1

Прилагане на стратегия на местно развитие на
територията на община Добричка

12

Мярка „Туристически маршрути за създаване
на оптимална симбиоза между мрежите на
НАТУРА 2000 и тези на културноисторическото наследство“

Дейност „Създаване на туристически маршрути“

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“

Дейност „Дигитална трансформация на
училищното образование“

Дейност „Обхващане и задържане в
образователната система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст“

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“

Приоритет 2

СЦ 2.1

14

Мярка „Осигуряване на условия за равен
достъп до качествено образование“

Приоритет 2

СЦ 2.1

15

Мярка „Развитие на качествено
професионално образование“

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Основен ремонт на здравни
пунктове/кабинети и закупуване на съвременно
медицинско оборудване“

Оборудване на STEM кабинети в
училищата

Осигуряване на ИКТ инфраструктура и
оборудване, обучение на учителите в
областта на цифровото образование и
цифровите компетентности на
Цялата община
учителите и насърчаване на
използването на цифрови
педагогически методи
Обхващане и задържане в
образователната система на деца и
ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст

Развитие на модулни учебни планове и
Дейност „Развитие на модулни учебни планове и
програми за професии, отчитащи
програми за професии, отчитащи реалните нужди
реалните нужди на пазара на труда,
на пазара на труда, вкл. дуално образование“
вкл. дуално образование и обучение за
нуждите на туристическия сектор

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“

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Осигуряване на аптечно обслужване в
населените места“

Приоритет 2

СЦ 2.2

17

Мярка „Социална инфраструктура и социални
дейности“

Дейност „Деинституционализация на грижата за
възрастни“

Зони за
икономическо
развитие

Основен ремонт на здравни
пунктове/кабинети и закупуване на
съвременно медицинско оборудване
Развитие на мрежа за прилагане на
телемедицина за консултиране и
проследяване на състоянието на
пациенти в отдалечени от общинския
център населени места
Създаване на възможности за
осъществяване на проекти за
обслужване по график или мобилно
аптечно обслужване в населените
места
Изграждане на ЦНСТ за пълнолетни
лица с деменция

Цялата община

300 000

ПО 2021-2027 г.

2021-2027

община Добричка

Цялата община

200 000

ПО 2021-2027 г.,
ПЕУТП 2021-2027 г.

2021-2027

община Добричка

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

Цялата община

300 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г., ПНИ 20212027 г.

2021-2027

община Добричка

Цялата община

200 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

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

Подобряване на достъпа до заетост на
Дейност „Подобряване на достъпа до заетост на
хората с увреждания и на други
Мярка „Социална инфраструктура и социални хората с увреждания и на други уязвими групи чрез
уязвими групи чрез предоставяне на
дейности“
предоставяне на комплексни услуги, вкл. към
комплексни услуги, вкл. към техните
техните семейства“
семейства

Цялата община

500 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

2021-2027

община Добричка

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

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Дейност „Реконструкция, въвеждане на мерки за
Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа
енергийна ефективност и развитие на материалноза културната индустрия и културнотехническото състояние на сградния фонд на
историческото наследство“
културните институции“

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа
за културната индустрия и културноисторическото 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 културноисторическото 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 културноисторическото 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

Цялата община

800 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

250 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове,
План за възстановяване

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“

Приоритет 2

СЦ 2.3

19

Мярка „Спортна инфраструктура“

Дейност „Подобряване на оборудване на
съществуващите спортни обекти със съвременни,
безопасни съоръжения за спортни дейности“

Дейност „Изготвяне на обследвания за ЕЕ и
технически обследвания на обществени сгради в
населените места“

Продължаваща реконструкция на
съществуващи спортни и детски
площадки, спортни обекти в
училищата и детските заведения и
изграждане на нови площадки
Подобряване на оборудване на
съществуващите спортни обекти със
съвременни, безопасни съоръжения за
спортни дейности

Изготвяне на обследвания за ЕЕ и
технически обследвания на жилищни и Цялата община
обществени сгради в населените места

Приоритет 3

СЦ 3.1

20

Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки
в областта на сградния фонд“

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

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 „Оптимизиране на улично осветление“

Оптимизиране и реконструкция на
улично осветление в населени места

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“

Анализ и приоритизиране на
Дейност „Анализ и приоритизиране на различните
различните типове общинска
типове общинска собственост с цел ефективното
собственост за целите на социалното и
им управление“
икономическото развитие

Цялата община

30 000

Общински бюджет

2021-2027

община Добричка

Мярка „Ефективно използване на общинска
собственост“

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

Дейност „Ремонт и реконструкция на общински
жилищни обекти“

Цялата община

Приоритет 3

СЦ 3.1

23

Приоритет 3

СЦ 3.2

24

Мярка „Проучвателни дейности и проектиране
Проучвателни дейности и проектиране
Проучвателни дейности и проектиране на обход на
на обход на с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич –
на обход на с. Стожер за път ІІ-29
с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич – Аксаково
Аксаково“
„Добрич – Аксаково

Зони за
икономическо
развитие

600 000

републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

АПИ

Цялата община

5 000 000

ПРР 2021-2027 г.,
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

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

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

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,
Цялата община
повишаване на информираността на
населението, обучения

500 000

ПОС 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

200 000

ПОС 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

2021-2027

община Добричка

450 000

ПЕУТП 2021-2027 г.

2021-2027

община Добричка

300 000

ПЕУТП 2021-2027 г.,
План за възстановяване

2021-2027

община Добричка

Изграждане на еко-пътеки до
основните обекти на ЗТ, ЗМ и ПЗ;
Мярка „Съхраняване, опазване и експониране Дейност „Съхраняване, опазване и експониране на
осигуряване на буферни паркинги за Зона за развитие
на природното наследство извън зоните на
природното наследство и извън зоните на
посетители, маркировка на пешеходни
на туризъм
НАТУРА 2000 и защитените територии“
НАТУРА 2000 и защитените територии“
пътеки, изграждане на заслони, велотрасета
Дигитализация на общинската
Мярка „Дигитализация на общинската
Дейност „Дигитализация на общинската
администрация и разширено
администрация и разширено предоставяне на
администрация и разширено предоставяне на
Цялата община
предоставяне на електронни
електронни административни услуги“
електронни административни услуги“
административни услуги
Подобряване капацитета на
Дейност "Подобряване капацитета на служителите
Мярка "Повишаване на административния
служителите от общинската
от общинската администрация за предоставяне на
Цялата община
капацитет"
администрация за предоставяне на
комплексни и електронни услуги"
комплексни и електронни услуги

Приоритет 3

СЦ 3.3

34

Приоритет 4

СЦ 4.1

35

Приоритет 4

СЦ 4.1

36

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

38

Дейност „Подобряване на комуникацията с
Мярка "Подобряване комуникацията с всички
гражданите чрез привличане на структурите на
жители на общината"
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

Приоритет 4

СЦ 4.2

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

Приложение № 1А
Индикативен списък на важни за общината проекти,
включени в ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г.

Приоритет

Специфична
цел

Мярка
номер

Мярка

Дейност/проектна идея*

Проектна готовност

Индикативен срок
на изпълнение
(месеци)

Индикативен
бюджет

Източник на финансиране

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

предварителни проучвания

Цялата община

400 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 1

СЦ 1.2

6

предварителни проучвания

Цялата община

250 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Мярка „Подкрепа на обучението за заети лица и
Подкрепа на обучението за заети лица и
преквалификация съобразно регионалните и
преквалификация съобразно регионалните и
местните потребности от квалификация на
местните потребности от квалификация на работната
работната сила“
сила
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

предварителни проучвания

Цялата община

1 000 000

ПИК 2021-2027 г., както и
ПРР 2021-2027 г., ПРЧР
2021-2027 г., ПОС 20212027 г. републиканския
бюджет и национални
фондове

Приоритет 1

СЦ 1.3

9

Мярка „Участие в мерки за реализация на
включени в ИТС за развитие на СИЗ регион
приоритетни проекти“

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

предварителни проучвания

Цялата община

4 000 000

ПРСР

Приоритет 1

СЦ 1.4

11

Мярка „Експониране на културното и културноисторическото наследство“

Дейност „Утвърждаване на събитийния културен
календар като туристическа атракция“

предварителни проучвания

Цялата община

500 000

ПРСР, Общински бюджет

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

предварителни проучвания

Цялата община

500 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР
2021-2027 г., ПРСР 20212027 г., План за
възстановяване,
републиканския бюджет
и национални фондове

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“

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“

предварителни проучвания

Цялата община

300 000

ПО

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Основен ремонт на здравни
пунктове/кабинети и закупуване на съвременно
медицинско оборудване“

предварителни проучвания

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Мярка „Здравна инфраструктура“

Дейност „Осигуряване на аптечно обслужване в
населените места“

предварителни проучвания

Цялата община

200 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 2

СЦ 2.2

17

Мярка „Социална инфраструктура и социални
дейности“

предварителни проучвания

Цялата община

1 000 000

ПРЧР 2021-2027 г., ПРР
2021-2027 г.

Приоритет 2

СЦ 2.2

17

Мярка „Социална инфраструктура и социални
дейности“

предварителни проучвания

Цялата община

2 500 000

ПРЧР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Дейност „Деинституционализация на грижата за
възрастни“
Дейност „Подобряване и поддръжка на материалнотехническата база на изградените обекти за
социални услуги, разширяване обхвата на
социалните услуги“

Допълнителна
информация

Дейност „Реконструкция, въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и развитие на материалнотехническото състояние на сградния фонд на
културните институции“ - читалища с изготвени
обследвания за ЕЕ

изготвени обследвания с предписани
мерки енергийна ефективност

Цялата община

320 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г., План за
възстановяване,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа за
културната индустрия и културноисторическото наследство“

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа за
културната индустрия и културноисторическото наследство“

Подкрепа за провежданите фестивали и събития

предварителни проучвания

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

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“

предварителни проучвания

Цялата община

800 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 2

СЦ 2.3

19

Мярка „Спортна инфраструктура“

Дейност „Подобряване на оборудване на
съществуващите спортни обекти със съвременни,
безопасни съоръжения за спортни дейности“

предварителни проучвания

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

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“

предварителни проучвания

250 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове,
План за възстановяване

20

Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки в
областта на сградния фонд“

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в
обществени сгради в населените места административна сграда гр. Добрич

изготвени обследвания с предписани
мерки енергийна ефективност

200 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове,
План за възстановяване

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в
Мярка „Прилагане на енергоспестяващи мерки в
обществени сгради в населените места - училища и
областта на сградния фонд“
детски градини

Приоритет 3

Приоритет 3

СЦ 3.1

СЦ 3.1

Цялата община

Цялата община

изготвени обследвания с предписани
мерки енергийна ефективност

Цялата община

600 000

ПРР 2021-2027 г., ПРСР
2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове,
План за възстановяване

Приоритет 3

СЦ 3.1

20

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Мярка „Селищно развитие“

Дейност „Разработване на устройствени планове за
селата в съответствие с предвижданията на ОУПО“

предварителни проучвания

Цялата община

60 000

Общински бюджет

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Мярка „Селищно развитие“

Дейност „Подобряване състоянието на уличната
мрежа“

изготвени технически проекти

Цялата община

3 500 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 3

СЦ 3.1

22

Мярка „Зелена система“

Дейност „Благоустройство на гробищни паркове“

предварителни проучвания

Цялата община

300 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 3

СЦ 3.2

26

Мярка „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

изготвени технически проекти

Цялата община

10 000 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

Приоритет 3

СЦ 3.3

29

Мярка „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

изготвени технически проекти

Цялата община

1 000 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове,
План за възстановяване

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“

предварителни проучвания

Цялата община

600 000

ПРСР 2021-2027 г.,
републиканския бюджет
и национални фондове

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“

предварителни проучвания

Цялата община

450 000

ПЕУТП

26 130 000

* 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

ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Приложение № 2

ПИРО НА ОБЩИНА ДОБРИЧКА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
/хил. лв./

Период

Собствени средства Общински бюджет

Отн. дял (%)

Републикански
бюджет

Отн. дял (%)

Приоритет 1. Подкрепа за устойчив
икономически растеж, развитие на
иновации и технологично развитие

300 000,00

1,1

1 450 000,00

5,1

Приоритет 2. Повишаване качеството
на образование, социални и здравни
дейности и инфраструктурата им

500 000,00

8,5

1 000 000,00

17,1

Приоритет 3. Устойчиво
териториално развитие и свързаност

500 000,00

1,8

18 600 000,00

68,7

40 000,00

2,7

50 000,00

3,4

Приоритет 4. Добро управление за
всеки гражданин
ОБЩО

Средства от ЕС

24 950 000,00

Отн. дял (%)

Други
източници

Отн. дял (%)

88,5

1 500 000,00

5,3

62,4

700 000,00

12,0

6 990 000,00

25,8

1 000 000,00

3,7

1 390 000,00

93,3

10 000,00

0,7

3 650 000,00

ОБЩО в лв.

28 200 000,0

ОБЩО в
отн.
дял (%)

100

5 850 000,0 100

27 090 000,0
1 490 000,0
62 630 000,00

100

Приложение № 3.1
Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г. :
Индикатори за продукт

Приоритет

Специфична
цел

Мярка
номер

Мярка

Индикатор

Мерна единица

Източник на
информация

Период на
отчитане

Изходяща стойност

Целева
стойност към
2027 г.

Приоритет 1

СЦ 1.1

1

Мярка „Развитие на модерно земеделие и
свързани производства“

Предприятия, получаващи подкрепа (микро-,
малки, средни и големи предприятия) (RCO201)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

60

Приоритет 1

СЦ 1.1

2

Мярка „Стимулиране на иновациите и
цифровата трансформация в МСП “

Предприятия, получаващи подкрепа чрез
безвъзмездни средства (RCO02)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

15

Предприятия, получаващи подкрепа за
цифровизиране на своите продукти и услуги
(RCO12)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

5

Предприятия, получаващи подкрепа чрез
безвъзмездни средства (RCO02)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

15

Предприятия въвели нови технологии, в т.ч. за
намаляване на ресурсната и енергийна
ефективност на производството

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

10

Предприятия, получаващи подкрепа (микро-,
малки, средни и големи предприятия) (RCO201)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

15

Брой

1 година

0

15

Брой

1 година

0

5

1 година

0

4

Приоритет 1

Приоритет 1

СЦ 1.1

СЦ 1.1

3

4

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“

Мярка „Насърчаване на предприемачеството“

Стартиращи предприятия, които получават
подкрепа (RCO05)
Създаден капацитет за инкубация (RCO15)
Приоритет 1

СЦ 1.2

5

Мярка „Насърчаване на заетостта, стажове,
обучения и активиране на безработни и
неактивни младежи“

Проекти за обучение и активиране на безработни
и неактивни младежи

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

Проекти за насърчаване на заетост и стажове

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3

Приоритет 1

СЦ 1.2

6

Мярка „Подкрепа на обучението за заети лица
и преквалификация съобразно регионалните и Проекти за обучение и преквалификация на заети
местните потребности от квалификация на
лица
работната сила“

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3

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“

Проекти за обучение на безработни лица

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

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“

Проекти за насърчаване на баланс между
професионалния и личния живот

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Приоритет 1

СЦ 1.3

9

Мярка „Участие в мерки за реализация на
включени в ИТС за развитие на СИЗ регион
приоритетни проекти“

Мерки за реализация на включени в ИТС за
развитие на СИЗ регион с участието на община
Добричка

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Приоритет 1

СЦ 1.3

10

Мярка „Прилагане на стратегия на местно
развитие на територията на община Добричка“

Реализирана Стратегия за прилагане на ВОРМ в
перода 2021-2027

Брой

ИСУН

в края на периода

0

1

Приоритет 1

СЦ 1.4

11

Мярка „Експониране на културното и
културно-историческото наследство“

Дигитализирани експозиции на КИН

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

1

Приоритет 1

СЦ 1.4

11

Разработени виртуални представяния

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Приоритет 1

СЦ 1.4

11

Реализация на годишния събитиен и културен
карендар

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

7

Приоритет 1

СЦ 1.4

12

Създадени и/или развити маршрути за
приключенски, еко и пешеходен туризъм

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Подкрепяна велосипедна инфраструктура за
целите на туризма (RCO58)

км

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

5

Оборудвани STEM кабинети в училищата на
общината

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

4

Проекти за осигуряване на ИКТ инфраструктура и
оборудване в училищата

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3

Проекти за обучение на учителите в областта на
цифровото образование и използването на
цифрови педагогически методи

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Приоритет 2

СЦ 2.1

13

Мярка „Туристически маршрути за създаване
на оптимална симбиоза между мрежите на
НАТУРА 2000 и тези на културноисторическото наследство“

Мярка „Подобряване на материално –
техническата база за обучение и създаване на
условия за разширяване използването на ИКТ
инфраструктура в учебния процес“

Приоритет 2

СЦ 2.1

13

Приоритет 2

СЦ 2.1

14

Мярка „Осигуряване на условия за равен
достъп до качествено образование“

Деца и ученици, участвали в програми за
задържане в образователната система

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

80

Приоритет 2

СЦ 2.1

15

Мярка „Развитие на качествено
професионално образование“

Проекти за развитие на модулни учебни планове и
програми, вкл. дуално образование

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Мярка „Здравна инфраструктура“

Капацитет на подкрепяната инфраструктура за
здравни грижи
(RCO69 )

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3000

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Извършен ремонт на здравни пунктове/кабинети и
закупуване на съвременно медицинско оборудване

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

5

Приоритет 2

СЦ 2.2

16

Проекти за осигуряване на възможност за
отдалечено/онлайн консултиране в населените
места с медицински специалисти

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

1

Приоритет 2

СЦ 2.2

17

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

700

Приоритет 2

СЦ 2.2

17

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

4

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

2

Проекти за рехабилитация на войнишки
паметници

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

5

1 година

0

10

0

10

Мярка „Социална инфраструктура и социални
Капацитет на подкрепяната социална
дейности“
инфраструктура (различна от жилищна) (RCO70 )
Проекти за развитие на социалната
инфраструктура
Проекти за реконструкция, въвеждане на мерки за
Мярка „Културна инфраструктура и подкрепа енергийна ефективност и развитие на материалноза културната индустрия и културнотехническото състояние на сградния фонд на
историческото наследство“
културните институции - читалища с изготвени
обследвания за ЕЕ

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Приоритет 2

СЦ 2.3

18

Приоритет 2

СЦ 2.3

19

Мярка „Спортна инфраструктура“

Проекти за реконструкция на съществуващи
спортни и детски площадки, спортни обекти в
училищата и детските заведения и изграждане на
нови площадки

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

Приоритет 3

СЦ 3.1

20

Мярка „Прилагане на енергоспестяващи
мерки в областта на сградния фонд“

Обекти, за които са извършени обследвания за ЕЕ
и технически обследвания

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

Приоритет 3

СЦ 3.1

20

Приоритет 3

СЦ 3.1

20

Обществени сгради, получили подкрепа за
подобряване на енергийните им характеристики
(RCO19) - училища и детски градини

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

3

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

3

Населени места, за които са изготвени актуални
устройствени документи

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Обществени сгради, получили подкрепа за
подобряване на енергийните им характеристики
(RCO19) - читалища
Обществени сгради, получили подкрепа за
подобряване на енергийните им характеристики
(RCO19) - кметства

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Мярка „Селищно развитие“

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Рехабилитирани публични пространства –
площади, зелени площи в населените места

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

4

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Населени места с оптимизирано и реконструирано
улично осветление

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Населени места с рехабилитирана улична мрежа

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

25

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Населени места с осъществени предпроектни
проучвания за газифициране на населени места

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Приоритет 3

СЦ 3.1

21

Населени места с осигурена цифрова свързаност и
изграждане на точки за достъп до интернет в
читалищата

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

10

Приоритет 3

СЦ 3.1

22

Мярка „Зелена система“

Населени места с благоустроени гробищни
паркове

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Приоритет 3

СЦ 3.1

23

Мярка „Ефективно използване на общинска
собственост“

Изготвен анализ и приоритизиране на различните
типове общинска собственост за целите на
социалното и икономическото развитие

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

1

Приоритет 3

СЦ 3.1

23

Ремонт и реконструкция на общински жилищни
обекти - жилища

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Приоритет 3

СЦ 3.2

24

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

1

Приоритет 3

СЦ 3.2

25

Мярка „Републикански пътища на
територията на община Добричка“

Дължина на реконструираните или модернизирани
пътища — други (RCO46 )

км

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

25

Приоритет 3

СЦ 3.2

26

Мярка „Общински пътища - икономическо и
социално значение, териториална достъпност“

Осъществени приоритетни проекти за
рехабилитация и развитие на пътна
инфраструктура

км

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

35

Приоритет 3

СЦ 3.2

27

Проекти за пътна безопасност, вкл. интелигентни
транспортни системи и превенция и повишаване
на осведомеността

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Приоритет 3

СЦ 3.3

28

Осъществени проекти за подобряване на
водоснабдяване на населените места

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

5

Приоритет 3

СЦ 3.3

29

Мярка „Реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в населените места“

Осъществени проекти за реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа в населените места

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

3

Приоритет 3

СЦ 3.3

30

Мярка „Изграждане и реконструкция на
канализационна мрежа и пречиствателни
съоръжения в населените места“

Осъществени проекти за реконструкция на
канализационна мрежа и пречиствателни
съоръжения в населените места

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Мярка „Проучвателни дейности и проектиране Изпълнени Проучвателни дейности и проектиране
на обход на с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич –
на обход на с. Стожер за път ІІ-29 „Добрич –
Аксаково“
Аксаково“

Мярка „Реализация на мерки за пътна
безопасност, вкл. интелигентни транспортни
системи и превенция и повишаване на
осведомеността“
Мярка „Реконструкция на довеждащи
водопроводи и съоръжения за допълнително
водоснабдяване“

Мярка „Почистване, сметосъбиране,
Осъществени проекти за почистване,
сметоизвозване и озеленяване чрез ефективна сметосъбиране, сметоизвозване и озеленяване чрез
организация по събиране и извозване на
ефективна организация по събиране и извозване
битовите отпадъци“
на битовите отпадъци

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

1

Одъществени проекти за разделно събиране на
битови и биоразградими отпадъци

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Мярка „Превенция на риска и изменения на
климата“

Одъществени проекти за защита на почвите от
ерозия

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

34

Мярка „Съхраняване, опазване и експониране
на природното наследство извън зоните на
НАТУРА 2000 и защитените територии“

Изградени еко-пътеки до основните обекти на ЗТ,
ЗМ и ПЗ; осигурени буферни паркинги за
посетители, маркировка на пешеходни пътеки,
изграждане на заслони, вело-трасета

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

35

Мярка „Дигитализация на общинската
администрация и разширено предоставяне на
електронни административни услуги“

Брой предоставяни електронни административни
услуги

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

40

Проекти и обучения за повишаване на
административен капацитет за предоставяне на
комплексни и електронни административни
услуги, подготовка на проектни идеи,
разработване на проекти

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3

1 година

0

10

Приоритет 3

СЦ 3.3

31

Приоритет 3

СЦ 3.3

32

Мярка „Разделно събиране на битови и
биоразградими отпадъци“

Приоритет 3

СЦ 3.3

33

Приоритет 3

СЦ 3.3

Приоритет 4

СЦ 4.1

Приоритет 4

СЦ 4.1

36

Мярка "Повишаване на административния
капацитет"

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“

Публични институции, получаващи подкрепа за
разработване на цифрови услуги и приложения
(RCO14)

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

Приоритет 4

СЦ 4.2

37

Мярка "Обмяна на добри практики с общини
за разширяване на междуобщинското
сътрудничеството"

Проекти за участие в
транснационални/междурегионални мрежи за
обмен на опит и добри практики

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Участия в проекти за партньорство в рамките на
програмите на ЕС

Брой

ИСУН, собствени
в края на периода
проучвания

0

2

Брой

ИСУН, собствени
проучвания

0

3

Приоритет 4

СЦ 4.2

38

Инициативи за привличане на структурите на
Мярка "Подобряване комуникацията с всички
гражданското общество в работата на общинската
жители на общината"
администрация и общинския съвет

1 година

* 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

Приложение № 3.2

Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г. :
Индикатори за резултат
Приоритет

Специфична цел

Индикатор

Мерна единица

Източник на
информация

Период на отчитане

Изходяща
стойност

Частни инвестиции, допълващи публичната
подкрепа (безвъзмездни
средства, финансови инструменти) (RCR02)

лева

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

Нараснал брой на фирмите в общината

%

НСИ

в края на периода

0

10

Коефициент на безработица

%

АЗ, НСИ

в края на периода

3,9 (2019)

3,5

%

АЗ

в края на периода

3,5 (2019)

2,5

%

АЗ

в края на периода

5,0 (2019)

3

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

60

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

10000

%

собствени
проучвания, данни
от културни
институции

в края на периода

0

30

брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

500
6

Целева стойност към 2027 г.

Приоритет 1 Подкрепа за устойчив
икономически растеж, развитие на иновации
и технологично развитие
СЦ 1.1 Привличане на инвестиции и насърчаване
на предприемачеството

СЦ 1.2 Подкрепа за устойчиви качествени
работни места и подобряване достъпа до заетост

СЦ 1.3 Насърчаване на интегрирани
териториални инвестиции за местно развитие

СЦ 1.4 Устойчиво развитие на туризма

Дял на регистрирани в БТ безработни
младежи до 24 г. вкл. от общия брой
регистрирани безработни
Дял на регистрирани в БТ безработни
младежи до 29 г. вкл. от общия брой
регистрирани безработни
Работни места, създадени в подкрепяните
структури (нарастване на броя на заетите)
(RCR01)
Потребители на публична инфраструктура,
подобрена в рамките на проекти,
финансирани от МИГ
Дял на туристи, възползвали се от
културната и еко инфраструктура

1 000 000,00

Приоритет 2 Повишаване качеството на
образование, социални и здравни дейности и
инфраструктурата им
СЦ 2.1 Подобряване на достъпа до качествено
образование

СЦ 2.2 Качествени социални услуги и
здравеопазване

СЦ 2.3 Подкрепа за развитие на културата и
спорта

Годишен брой на децата, използващи
подкрепяната образователна
инфраструктура (RCR71)
Дял на преждевременно напусналите
училищно образование
Лица с достъп до подобрени здравни услуги
(RCR72)
Годишен брой на лицата, които използват
подкрепяните съоръжения за социални
грижи (RCR74)
Туристи/посещения в подпомогнатите
обекти (RCR77)
Ползватели на подкрепяната културна
инфраструктура (RCR78)
Ползватели на подкрепяната спортна
инфраструктура

%

НСИ

в края на периода

11,5
(2018/2019)

брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

3000

брой

ИСУН, собствени
проучвания

1 година

0

300

1 година

0

4000

1 година

0

6000

1 година

0

8000

брой
брой
брой

Собствени
проучвания
Собствени
проучвания
Собствени
проучвания

Приоритет 3 Устойчиво териториално
развитие и свързаност
СЦ 3.1 Развитие и укрепване на селищната
мрежа

СЦ 3.2 Подобряване на транспортната
инфраструктура

Намаление на годишно крайно потребление
на енергия (за следните обект на мерки за
ЕЕ: жилищни, частни нежилищни,
обществени нежилищни) (RCR26)
Сгради с подобрена енергийна
класификация (жилищни, частни
нежилищни, обществени нежилищни)
(RCR28)
Жители, които имат достъп до нова или
модернизирана публична и зелена
инфраструктура (RCR95)
Ползватели на годишна база на
новоизградени, реконструирани или
модернизирани пътища (RCR55)

%

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

35%

%

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

25

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

10000

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

10000

СЦ 3.3 Опазване на околната среда и изграждане
на екологосъобразна инфраструктура

Жители, свързани към подобрени системи
за снабдяване с вода (RCR41)

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

5000

Жители, свързани поне към системи за
вторично пречистване на отпадъчни води
(RCR42)

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

3000

Жители, обслужвани от съоръжения за
рециклиране на отпадъци и малки системи
за управление на отпадъци (RCR46)

брой

ИСУН, собствени
проучвания

в края на периода

0

15000

в края на периода

0

13000

в края на периода

0

3

Приоритет 4 Добро управление за всеки
гражданин
СЦ 4.1 Управление в подкрепа на развитието
СЦ 4.2 Разширяване на междуобщинското
сътрудничество

Потребители на нови обществени цифрови
услуги и приложения (RCR11)
Осъществени проекти за обмен на добри
пракитки

брой
брой

Собствени
проучвания
Собствени
проучвания

Приложение № 3.3

Индикатори за наблюдение и оценка на ПИРО на община Добричка за периода 2021-2027 г. :
Индикатори за въздействие
Индикатор

Мерна единица

Източник на информация

брой

НСИ

брой

НСИ

лева

НСИ

Разходи за придобиване на ДМА

хил. лева

НСИ

Нетни приходи от продажби

хил. лева

НСИ

Произведена продукция

хил. лева

НСИ

Загуби на вода

%

ВиК Добрич

Дял на рециклирани отпадъци от общо образувани битови отпадъци

%

НСИ

Население
Средно списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение
Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и служебно
правоотношение

Период на
отчитане
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода
в края на
периода

Изходяща
стойност
20409 (2019)
2684 (2019)
12416 (2018)
43057 (2018)
378836 (2018)
329465 (2018)
89,16 (2019)
4 (2018)

Целева стойност
към 2027 г.
19600
2850
19800
58000
511450
395350
75
25

