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* Бенефициент – Об-

щина 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 финан-

сира от Европейския
фонд за регионално раз-
витие и от държавния
бюджет на Република
България

Обща цел на проекта
* Общата цел на про-

екта е  повишаване ка-
чеството на живот в град
Балчик, чрез  предотвра-
тяване на рискове от
ерозия и абразия на
крайбрежието му и по-
добряване на физичес-
ката среда, превръща-
нето й  в безопасна, ус-
тойчива, високо еколо-
гична и естетическа,
изпълняваща и важни
социални функции.

Специфични цели
на проектното

предложение:
Дейностите, предви-

дени по проекта са из-
цяло насочени към пре-
връщането на Община
Балчик в едно по-прив-
лекателно място за жи-
вот, туризъм и инвести-
ции. Именно затова нас-
тоящото проектно пред-
ложение предвижда опаз-
ване на града от дейст-
вията на морската вода.

Специфичните цели
на проектното предло-
жение са следните:

* Изграждане и ре-
монт на необходимата
дребномащабна инфра-
структура, за да се огра-
ничи проявлението  на
процесите на ерозия и
абразия на морския
бряг на град Балчик;

* Повишаване на без-
опасността и подобря-
ване сигурността  на
населението, живеещо в
крайбрежния район на
гр. Балчик;

* Предотвратяване на
сериозни материални и
имуществени загуби на
живеещите в  непосред-
ствена близост до мо-
рето;

* Намаляване на по-
тенциалните неблаго-
приятни последици за
човешкото здраве и
околната среда;

* Повишаване прив-
лекателността на град
Балчик за посетители и
инвеститори.

Целеви групи и
крайни бенефициенти:

* Проектното предло-
жение е свързано със
задоволяване на пот-
ребностите от благо-
устроена и безопасна
градска среда на населе-
нието и гостите на град
Балчик. Решаващ фак-
тор при избора на тери-
тория за интервенция е
тя да повлияе благопри-
ятно на максимален
брой жители и посети-
тели на града. Засегна-
тите от проекта обекти
се намират в крайбреж-
ната градска част и избо-
рът им е обусловен от
нуждите на следните
целеви групи:

* Население, живее-
що в непосредствена
близост до морския
бряг –  304 души;

* 12 223  млади хора,
трудещи се и пенсио-
нери, жители на град
Балчик, които живеят в
района или  редовно го
посещават;

* 1 800 хора с увреж-
дания от град Балчик;

* 1 400 представители
на ромското население,
живеещи в гр. Балчик.

* Идентифицираните
крайни бенефициенти
на интервенцията са
всички жители на Об-
щина Балчик, набро-
яващи 22  665 души, око-
ло 240 000 души, жители
на обраст Добрич, как-
то и около 200 000 ту-
ристи годишно, които в
дългосрочен план ще
се възползват от подоб-
ренията на обществе-
ната инфраструктура.
Спасяване на крайбреж-
ната част от компроме-
тиране и възстановя-
ването на увредените
участъци от дамбата и
буните ще има пряк
положителен ефект
върху:

* Стопански субекти,
регистрирани на тери-
торията на Община Бал-
чик, с повишаване на
конкурентоспособността
и привлекателността на
района, посредством
подобряване на  безо-
пастността му;

* Гости на общината,
туроператорски фирми
и туристи преминава-
щи и посещаващи ту-
ристическите обекти в
района. Улеснява се
достъпа до Държавен
културен институт -
Културен център “Дво-
реца”.

ДЕЙНОСТИ:
* Дейност 1 - Предва-

рителен анализ и оцен-

ка на нуждата от ин-
тервенция и действия
по подготовка на про-
ектното предложение.

* Очаквани продук-
ти / резултати от дей-
ността

* Изготвен анализ и
идентифицирани обек-
ти на интервенция;

• Прието Решение №
684 / 26.10.2010 г. на ОбС
– Балчик, за кандидат-
стване с проект по нас-
тоящата схема, осигуря-
ване на съфинансиране
в размер на 5% от обща-
та стойност на проекта
и поет ангажимент, че
предназначението на
обектите на интервен-
ция по настоящия про-
ект, няма да бъде проме-
няно за период не по-
малък от 5 години;

* Изготвен работен
инвестиционен проект,
одобрен от ОЕСУТ;

* Извършена Оценка
на съответствието на
инвестиционния проект
със съществените из-
исквания към строе-
жите изготвен като ком-
плексен доклад от ли-
цензирана фирма - кон-
султант /независим стро-
ителен надзор/ за стро-
ежи 1-ва, 2-ра категория

* Издадено разреши-
телно за строеж по реда
на ЗУТ;

* Писмено станови-
ще от РИОСВ – Варна,
удостоверяващо, че ин-
вестиционното предло-
жение 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 про-
ектното предложение.

* Дейност 1 - Сфор-
миране на екип за уп-
равление на проекта и
реализиране управле-
нието на проекта

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Избран Ръководи-
тел на проекта

2. Сформиран Екип за
управление на дейнос-
тите по проекта;

3. Проведена първа
работна среща;

4. Разпределени зада-
чите и отговорностите
между членовете на
екипа;

5. Фиксирани срокове
за изпълнение на всяка

предвидена дейност;
6. Приета методоло-

гия за отчетност и кон-
трол от страна на ЕУП;

7. Разписани и раз-
пределени задължения
и отговорности между
членовете на екипа;

8. Създадени правила
за вътрешна комуни-
кация и провеждане на
работните срещи;

9. Определен процес
на вземане на решения.

* Дейност 3 - Подго-
товка на документа-
ции за избор на изпъл-
нители на обществени
поръчки

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител за изгот-
вяне на инвестиционни
проекти;

2. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на стро-
ителни монтажни работи;

3. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на стро-
ителен надзор;

4. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на дей-
ности по информира-
ност и визуализация;

5. Изготвена тръжна
документация за избор
на изпълнител на фи-
нансов одит.

Дейност 4 - Провеж-
дане на тръжни про-
цедури

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на работни инвести-
ционни проекти;

2. Проведена тръжна
процедура и сключен
договор за изпълнение
на строителни монтаж-
ни 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 - Строи-
телно-монтажни ра-
боти по изпълнение на
Етап 1 от проект “За-
щина на морския бряг
на гр. Балчик от абра-
зия и ерозия в участъка
между буни 204 и 208”

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Ремонтиран учас-
тък от дамбата с дъл-
жина 370 м.

2. Ремонтирани буни
204 и 205 /с обща дъл-
жина 254 м./.

* Дейност 6 - Осъще-
ствяване на дейности
по строителен надзор,
авторски надзор и ин-
веститорски контрол

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Извършен строи-
телен надзор съгласно
подписания договор с
възложителя - Община
Балчик и действащото
законодателство;

2. Извършен авторски
надзор;

3. Осъществен инвес-
титорски контрол.

Дейност 7 - Приемопре-
давателни процедури
и въвеждане на обек-
тите в експлоатация

Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Сформирана прие-
мателна комисия;

2. Подготвени и изда-
дени документи за прие-
мане на обекта;

3. Издадено удостове-
рение за ползване;

4. Годни за експлоа-
тация съоръжения.

Дейност 8 - Осъще-
ствяване на вътрешен
мониторинг, контрол на
изпълнението и отчи-
тане на напредъка по из-
пълнение на проекта

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Предвидени меха-
низми за осъществя-
ване на вътрешен мо-
ниторинг;

2. Изготвени протоко-
ли от работни срещи на
Екипа за управление на
проекта,  отчети и др;

3. Изготвени междин-
ни технически доклади;

4. Изготвен финален
технически доклад;

5. Изготвени финан-
сови отчети;

6. Изготвени прото-
коли от периодичните
срещи за напредък.

* Дейност 9  - Реали-
зиране на мерки за ин-
формираност и пуб-
личност

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Проведена инфор-
мационна кампания
сред обществеността;

2. Проведени 2 прес-
конференции;

3. Монтирани 4 бил-
борда по време на из-
вършване на строител-

но - монтажните работи;
4. Монтирани 4 ин-

формационни табели
след края на строително
- монтажните работи;

5. Три публикации в
медиите;

6. Отпечатани и раз-
пространени 500 броя
информационни бро-
шури.

Дейност 10 - Одит на
проекта

* Очаквани продукти/
резултати от дейността

1. Извършен одит на
проекта;

2. Представен одитен
доклад за изпълнението
на проекта пред Управ-
ляващия орган на ОП
„Регионално развитие”.

Очаквани резултати

Реализирането на на-
стоящият проект ще до-
веде до постигането на
следните непосредстве-
ни резултати:

1. Реализирани пре-
вантивни мерки за огра-
ничаване риска от абра-
зиционни процеси вър-
ху крайбрежната град-
ска зона на Балчик;

2.  Защита на жителите
в района на възстанове-
ната екологична среда;

3. Подобрен имидж и
конкурентноспособност
на общината, чрез пови-
шаване качеството на
живот, произтичащо от:

- увеличаване сигур-
ността и подобряване
на жизнените условия
на 12 223 души,  живее-
щи в района;

- осигуряване на ал-
тернативен достъп по
дамбата на туристите и
гостите на град Балчик
до Държавен културен
център “Двореца”.

4. Спасяване от ком-
прометиране:

- 370 м от дамбата, ук-
репваща 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 успеш-
ното изпълнение на
проекта ще се изразят в
създаването на плаж,
следствие на натруп-
ване на фини пясъчни

наносни частици в тил-
ната част на между-
бунното поле. Освен, че
ще погасява силата на
морския прибой, той
ще се използва за отдих
от гражданите и гостите
на Балчик.

* Дългосрочното въз-
действие от реализа-
цията на проекта ще се
установи чрез системно
наблюдение на ефекта
от изпълнението му от
страна на отговорните
органи на общинската
администрация. Очаква
се подобрените съоръ-
жения да има положи-
телен ефект и принос
към подобряване на со-
циално-икономичес-
ките показатели на ре-
гиона чрез:

* Обезопасен  край-
морски район;

* Осигурени условия
за отдих, спорт в приро-
досъобразна среда, уве-
личаване възможнос-
тите за използване на ре-
креационните ресурси;

* Незамърсена и здра-
вословна околна среда;

* Повишаване мобил-
ността в крайбрежния
участък на град Балчик
и осигуряване на без-
препятствен  достъп до
морето и  на хора с ув-
реждания;

* Създадени пред-
поставки за инвестиции
и повишаване благосъс-
тоянието на население-
то на община Балчик;

* Формираният капа-
цитет за изработване и
управление на проекти
ще гарантира устойчи-
вост на резултатите от
проекта и създаване на
възможности за тяхното
продължение;

*Трайното въздей-
ствие е силно изразено
в бъдещи дейности,
свързани с устойчивото
развитие на туризма.
7Реализацията на про-
екта ще създаде благо-
приятна среда за жи-
веене и инвестиции. То-
ва ще гарантира финан-
совата обезпеченост на
поддържането и раз-
виването на резултатите
от проекта в дългосро-
чен план.




