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* Бенефициент – Община Балчик
* Обща стойност на
проекта – 960 872,64 лв.
* ЕФРР – 816 741,74 лв.
* Начало на проекта –
03.06.2011 г.
* Край на проекта –
21.06.2013 г.
* Проектът се финансира от Европейския
фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република
България
Обща цел на проекта
* Общата цел на проекта е повишаване качеството на живот в град
Балчик, чрез предотвратяване на рискове от
ерозия и абразия на
крайбрежието му и подобряване на физическата среда, превръщането й в безопасна, устойчива, високо екологична и естетическа,
изпълняваща и важни
социални функции.
Специфични цели
на проектното
предложение:
Дейностите, предвидени по проекта са изцяло насочени към превръщането на Община
Балчик в едно по-привлекателно място за живот, туризъм и инвестиции. Именно затова настоящото проектно предложение предвижда опазване на града от действията на морската вода.
Специфичните цели
на проектното предложение са следните:
* Изграждане и ремонт на необходимата
дребномащабна инфраструктура, за да се ограничи проявлението на
процесите на ерозия и
абразия на морския
бряг на град Балчик;
* Повишаване на безопасността и подобряване сигурността на
населението, живеещо в
крайбрежния район на
гр. Балчик;
* Предотвратяване на
сериозни материални и
имуществени загуби на
живеещите в непосредствена близост до морето;
* Намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за
човешкото здраве и
околната среда;
* Повишаване привлекателността на град
Балчик за посетители и
инвеститори.
Целеви групи и
крайни бенефициенти:

* Проектното предложение е свързано със
задоволяване на потребностите от благоустроена и безопасна
градска среда на населението и гостите на град
Балчик. Решаващ фактор при избора на територия за интервенция е
тя да повлияе благоприятно на максимален
брой жители и посетители на града. Засегнатите от проекта обекти
се намират в крайбрежната градска част и изборът им е обусловен от
нуждите на следните
целеви групи:
* Население, живеещо в непосредствена
близост до морския
бряг – 304 души;
* 12 223 млади хора,
трудещи се и пенсионери, жители на град
Балчик, които живеят в
района или редовно го
посещават;
* 1 800 хора с увреждания от град Балчик;
* 1 400 представители
на ромското население,
живеещи в гр. Балчик.
* Идентифицираните
крайни бенефициенти
на интервенцията са
всички жители на Община Балчик, наброяващи 22 665 души, около 240 000 души, жители
на обраст Добрич, както и около 200 000 туристи годишно, които в
дългосрочен план ще
се възползват от подобренията на обществената инфраструктура.
Спасяване на крайбрежната част от компрометиране и възстановяването на увредените
участъци от дамбата и
буните ще има пряк
положителен ефект
върху:
* Стопански субекти,
регистрирани на територията на Община Балчик, с повишаване на
конкурентоспособността
и привлекателността на
района, посредством
подобряване на безопастността му;
* Гости на общината,
туроператорски фирми
и туристи преминаващи и посещаващи туристическите обекти в
района. Улеснява се
достъпа до Държавен
културен институт Културен център “Двореца”.
ДЕЙНОСТИ:
* Дейност 1 - Предварителен анализ и оцен-

ка на нуждата от интервенция и действия
по подготовка на проектното предложение.
* Очаквани продукти / резултати от дейността
* Изготвен анализ и
идентифицирани обекти на интервенция;
• Прието Решение №
684 / 26.10.2010 г. на ОбС
– Балчик, за кандидатстване с проект по настоящата схема, осигуряване на съфинансиране
в размер на 5% от общата стойност на проекта
и поет ангажимент, че
предназначението на
обектите на интервенция по настоящия проект, няма да бъде променяно за период не помалък от 5 години;
* Изготвен работен
инвестиционен проект,
одобрен от ОЕСУТ;
* Извършена Оценка
на съответствието на
инвестиционния проект
със съществените изисквания към строежите изготвен като комплексен доклад от лицензирана фирма - консултант /независим строителен надзор/ за строежи 1-ва, 2-ра категория
* Издадено разрешително за строеж по реда
на ЗУТ;
* Писмено становище от РИОСВ – Варна,
удостоверяващо, че инвестиционното предложение не е предмет на
процедура по ОВОС по
реда на ЗООС;
* Разрешително/и за
ползване на воден обект,
издадено/и по реда,
предвиден в Закона за
водите;
* Изготвен Формуляр
за кандидатстване и
бюджет на проекта;
* Входиране на проектното предложение.
* Дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта и
реализиране управлението на проекта
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Избран Ръководител на проекта
2. Сформиран Екип за
управление на дейностите по проекта;
3. Проведена първа
работна среща;
4. Разпределени задачите и отговорностите
между членовете на
екипа;
5. Фиксирани срокове
за изпълнение на всяка

предвидена дейност;
6. Приета методология за отчетност и контрол от страна на ЕУП;
7. Разписани и разпределени задължения
и отговорности между
членовете на екипа;
8. Създадени правила
за вътрешна комуникация и провеждане на
работните срещи;
9. Определен процес
на вземане на решения.
* Дейност 3 - Подготовка на документации за избор на изпълнители на обществени
поръчки
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител за изготвяне на инвестиционни
проекти;
2. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на строителни монтажни работи;
3. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на строителен надзор;
4. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на дейности по информираност и визуализация;
5. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на финансов одит.
Дейност 4 - Провеждане на тръжни процедури
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на работни инвестиционни проекти;
2. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на строителни монтажни работи;
3. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на строителен надзор;
4. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на информираност и
визуализация;
5. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на финансов одит.
Дейност 5 - Строително-монтажни работи по изпълнение на
Етап 1 от проект “Защина на морския бряг
на гр. Балчик от абразия и ерозия в участъка
между буни 204 и 208”

* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Ремонтиран участък от дамбата с дължина 370 м.
2. Ремонтирани буни
204 и 205 /с обща дължина 254 м./.
* Дейност 6 - Осъществяване на дейности
по строителен надзор,
авторски надзор и инвеститорски контрол
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Извършен строителен надзор съгласно
подписания договор с
възложителя - Община
Балчик и действащото
законодателство;
2. Извършен авторски
надзор;
3. Осъществен инвеститорски контрол.
Дейност 7 - Приемопредавателни процедури
и въвеждане на обектите в експлоатация
Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Сформирана приемателна комисия;
2. Подготвени и издадени документи за приемане на обекта;
3. Издадено удостоверение за ползване;
4. Годни за експлоатация съоръжения.
Дейност 8 - Осъществяване на вътрешен
мониторинг, контрол на
изпълнението и отчитане на напредъка по изпълнение на проекта
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Предвидени механизми за осъществяване на вътрешен мониторинг;
2. Изготвени протоколи от работни срещи на
Екипа за управление на
проекта, отчети и др;
3. Изготвени междинни технически доклади;
4. Изготвен финален
технически доклад;
5. Изготвени финансови отчети;
6. Изготвени протоколи от периодичните
срещи за напредък.
* Дейност 9 - Реализиране на мерки за информираност и публичност
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Проведена информационна кампания
сред обществеността;
2. Проведени 2 пресконференции;
3. Монтирани 4 билборда по време на извършване на строител-

но - монтажните работи;
4. Монтирани 4 информационни табели
след края на строително
- монтажните работи;
5. Три публикации в
медиите;
6. Отпечатани и разпространени 500 броя
информационни брошури.
Дейност 10 - Одит на
проекта
* Очаквани продукти/
резултати от дейността
1. Извършен одит на
проекта;
2. Представен одитен
доклад за изпълнението
на проекта пред Управляващия орган на ОП
„Регионално развитие”.
Очаквани резултати
Реализирането на настоящият проект ще доведе до постигането на
следните непосредствени резултати:
1. Реализирани превантивни мерки за ограничаване риска от абразиционни процеси върху крайбрежната градска зона на Балчик;
2. Защита на жителите
в района на възстановената екологична среда;
3. Подобрен имидж и
конкурентноспособност
на общината, чрез повишаване качеството на
живот, произтичащо от:
- увеличаване сигурността и подобряване
на жизнените условия
на 12 223 души, живеещи в района;
- осигуряване на алтернативен достъп по
дамбата на туристите и
гостите на град Балчик
до Държавен културен
център “Двореца”.
4. Спасяване от компрометиране:
- 370 м от дамбата, укрепваща крайбрежието
на Балчик;
- на 2 буни: буна 204 с
дължина 120 м и буна
205 с дължина 134 м. /
общо 254 м/.
В дългосрочен аспект
резултатите от успешното изпълнение на
проекта ще се изразят в
създаването на плаж,
следствие на натрупване на фини пясъчни

наносни частици в тилната част на междубунното поле. Освен, че
ще погасява силата на
морския прибой, той
ще се използва за отдих
от гражданите и гостите
на Балчик.
* Дългосрочното въздействие от реализацията на проекта ще се
установи чрез системно
наблюдение на ефекта
от изпълнението му от
страна на отговорните
органи на общинската
администрация. Очаква
се подобрените съоръжения да има положителен ефект и принос
към подобряване на социално-икономическите показатели на региона чрез:
* Обезопасен крайморски район;
* Осигурени условия
за отдих, спорт в природосъобразна среда, увеличаване възможностите за използване на рекреационните ресурси;
* Незамърсена и здравословна околна среда;
* Повишаване мобилността в крайбрежния
участък на град Балчик
и осигуряване на безпрепятствен достъп до
морето и на хора с увреждания;
* Създадени предпоставки за инвестиции
и повишаване благосъстоянието на населението на община Балчик;
* Формираният капацитет за изработване и
управление на проекти
ще гарантира устойчивост на резултатите от
проекта и създаване на
възможности за тяхното
продължение;
*Трайното въздействие е силно изразено
в бъдещи дейности,
свързани с устойчивото
развитие на туризма.
7Реализацията на проекта ще създаде благоприятна среда за живеене и инвестиции. Това ще гарантира финансовата обезпеченост на
поддържането и развиването на резултатите
от проекта в дългосрочен план.

