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Състоянието на улиците в град Балчик  е крайно незадоволително: Асфалтовата настилка е с множе-
ство компрометирани участъци, като на места тя изцяло липсва, поради износване, бордюрите са
разрушени и разкривени и не следват точно бордюрните линии по регулационния план.  Тротоарните
плочки също се нуждаят от подмяна.  Изпълнението на дейностите по Проекта ще допринесе  за
подобряване физическата среда на град Балчик ще се  осигурят повече места за паркиране, особено
през летните месеци, ще се увеличат възможностите за отдих на жителите и гостите на град Балчик в
безопасна, природосъобразна среда.

Ул. “Хр. Ботев” ще бъде асфалтирана за 645 000лв. без ДДС.

По ул. “Хр. Ботев” ще бъде изграден един паркинг до Розовия магазин и един
паркинг непосредствено до болницата.                                                                           Фото: Иво ИВАНОВ

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА
Да се подобри физическата среда на град Балчик като предпоставка за

устойчиво социално-икономическо развитие и  повишаване качеството на
живота.

Специфични цели на проектното предложение
Да се намалят рисковете и повиши привлекателността на градската среда

на Балчик чрез рехабилитация на улици, „Д-р Златко Петков”, „Иван Вазов”,
„Георги Бенковски”, „Христо Ботев” и “Дунав”.

Да се създадат повече възможности за паркиране и отдих в град Балчик
чрез   рехабилитация на два паркинга встрани от улици „Д-р Златко Петков” и
„Георги Бенковски” и изграждане на градина и погледна площадка.

Да се осигури достъп и свобода на придвижването за лица с увреждания.

За ул. “Дунав” са отделени 566 000 лв. без ДДС за асфалтиране.

Целеви  групи
Целевите групи по насто-

ящето проектно предложе-
ние се явяват :  Жителите на
Община Балчик .

  Представителите на ту-
ристическия бранш, хотели-
ери и ресторантьори от об-
щината и областта

Хората с увреждания от
гр. Балчик

Инвеститори – чуждест-
ранни и местни

200 000 туристи, посе-
щаващи Балчик годишно

Дейности  по проекта
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И

БЛАГОУСТРОЙСТВО НА
СРЕДАТА НА ГРАД БАЛЧИК

За рехабилитация са пред-
видени  5 улици в град Балчик:

Улица „Дунав” – у-к от
км 0+000 до км 2+695;

Улица „Д-р Златко Пет-
ков”- у-к от км 0+000 до км
0+767,46;

Улица „Иван Вазов”- у-к
от км 0+000 до км 0+420,45;

Улица „Георги Бенковс-
ки”- у-к от км 0+000 до км
1+107,93;

Улица „Христо Ботев”- у-
к от км 0+000 до км
0+787,52.

Реконструкцията на ули-
чната мрежа обхваща извър-
шването на следните видове
операции:

Фрезоване
Полагане на битумна емул-

сия върху уличното легло.
Асфалтиране на улиците

Демонтиране на стари
съществуващи бордюри и
тротоарна настилка и изг-
раждане на нови.

Изграждане на достъпна
среда за хора с увреждания.

Полагане на постоянна
вертикална сигнализация и
хоризонтална маркировка.

Реха би литац и ята  н а
два паркинга встрани от
улици „Д-р Златко Петков
„ и  „Г. Бенковски“

Полагане на асфалтова
настилка

Полагане на бордюри
Маркиране на паркингите
Изграждането на места за

отдих в близост до ул. „Ге-
орги Бенковски”, включва:

Подобект  „Градина”  -
възстановяване на двете
алеи, тревните площи и изг-
раждане на детски кът

Подобект „Изгледна пло-
щадка - в момента даденият
подобект представлява пус-
то място с три кипариса, раз-
положено над стръмен скат
на ул. „Георги Бенковски”,
където се открива красива
далечна панорама. Цели се
благоустрояване на терена
и превръщането му в пано-
рамна площадка.

Ще бъдат изградени от Иво
Иванов от “БК Дизайн” 9
билборда , на които ще има данни
за обекта на рехабилитацияи
благоустройство, както и
сроковете и средствата за
изграждането им.            /Б.Т/

Парк за отдих ще бъде
изграден за 81 хил. лв. до
църквата “Св. Никола”в

кв. “Гемиджи”




