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На 19.06.2013 година се
проведе заключителна
пресконференция по
проект „Защита на морс-
кия бряг на гр. Балчикот
абразия и ерозия”, фи-
нансиран по оперативна
програма ‘’Регионално
развитие’’ 2007-2013, на ко-
ято бяха представени ре-
зултатите от извършени-

те дейности. Проекта е на
обща стойност 960 872,64
лв., като приключва на
21.06.2013 год. Реализира-
нето на настоящият про-
ект доведе до постигане-
то на следните непосре-
дствени резултати:

1.Реализирани пре-
вантивни мерки за огра-
ничаване риска от абра-

зиционни процеси вър-
ху крайбрежната градс-
ка 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 алтер-
нативен достъп по дамба-
та на туристите и гостите
на град Балчик до Държа-
вен културен център “Кул-
турен център “Двореца”.

4. Спасяване от комп-
рометиране:

-  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/.

„Този документ е съз-
даден в рамките на про-

ект “Защита на морския
бряг на гр. Балчик от аб-
разия и ерозия” който се
осъществява с финан-
совата подкрепа на Опе-
ративна програма “Ре-
гионално развитие”
2007-2013 г.,съфинанси-
рана от Европейския съ-
юз чрез Европейския
фонд за регионално раз-

витие.Цялата отговор-
ност за съдържанието
на публикацията се но-
си от Община Балчик и
при никакви обстоятел-
ства не може да се счи-
та,че този документ от-
разява официалното
становище на Европей-
ския съюз и Управлява-
щия орган.“

“Çàùèòà íà ìîðñêèÿ áðÿã íà ãð. Áàë÷èê îò àáðàçèÿ è åðîçèÿ”

Бенефициент :
Община Балчик
Обща стойност на

проекта:  960 872,64 лв.
ЕФРР  816 741,74 лв.
Начало на проекта
03.06.2011
Край на проекта
21.06.2013 г.
Проектът се финанси-

ра от Европейския фонд
за регионално развитие
и от държавния бюджет
на Република България

Обща цел на проекта
Общата цел на проек-

та е  повишаване качес-
твото на живот в град
Балчик, чрез  предотв-
ратяване 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, из-
пълняваща и важни со-
циални функции.

Специфични цели на
проекта:

- 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 безо-

пасността и подобрява-
не сигурността  на на-
селението, живеещо в
крайбрежния район на
гр. Балчик;

 - Предотвратяване на
сериозни материални и
имуществени загуби на
живеещите в  непосредс-
твена близост до морето;

- Намаляване на по-
тенциалните неблагоп-
риятни последици за
човешкото здраве и
околната среда;

- Повишаване привле-
кателността на град Бал-
чик за посетители и ин-
веститори.

Целеви групи и
крайни бенефициенти:

- Население, живеещо
в непосредствена бли-
зост до морския бряг –
304 души;

- 12 223  млади хора,
трудещи се и пенсионе-
ри, жители на град Бал-
чик, които живеят в ра-
йона или  редовно го по-
сещават;

- 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 Община Бал-
чик, наброяващи приб-
лизително 20 000  души,
около 240 000 души, жи-
тели на обраст Добрич,
както и около 200 000 ту-
ристи годишно

- Стопански субекти,
регистрирани на тери-
торията на Община Бал-
чик, с повишаване на
конкурентоспособност-
та и привлекателността
на района, посредством
подобряване на  безопа-
стността му;

- Гости на общината,
туроператорски фирми
и туристи преминаващи
и посещаващи туристи-
ческите обекти в райо-
на. Улеснява се достъпа
до Държавен културен
институт - Културен цен-
тър “Двореца”

Изпълнени дейности
по проекта:

* Дейност 1 - Предва-
рителен анализ и оцен-
ка на нуждата от интер-
венция и действия по
подготовка на проект-
ното предложение;

* Дейност 2 . Сфор-
миране на екип за упра-
вление на проекта и ре-
ализиране управление-
то на проекта;

* Дейност 3 - Подго-
товка на документации
за избор на изпълнители
на обществени поръчки;

* Дейност 4 - Прове-
ждане на тръжни проце-
дури;

*Дейност 5 - Строи-
телно-монтажни работи
по изпълнение на Етап
1 от проект „Защита на
морския бряг на гр. Бал-
чик от абразия и ерозия
в участъка межде буни
204 и 208”;

5.1. Ремонтиран уча-
стък от дамбата с дължи-
на 370 м.

5.2. Ремонтирани бу-
ни 204 и 205 /с обща дъл-
жина 254 м./.

* Дейност 6 - Осъще-
ствяване на дейности по
строителен надзор, ав-
торски надзор и инвес-

титорски контрол;
*Дейност 7 - Приемо-

предавателни процеду-
ри и въвеждане на обе-
ктите в експолатация;

* Дейност 8 - Осъще-
ствяване на вътрешен
мониторинг, контрол на
изпълнението и отчита-
не напредъка по изпъл-
нение на проекта;

* Дейност 9  - Реализи-
ране на мерки за инфор-
мираност и публичност;

* Дейност 10 - ОДИТ
НА ПРОЕКТА

Постигнати резултати
Реализирането на на-

стоящият проект доведе
до постигането на след-
ните непосредствени
резултати:

1. Реализирани пре-
вантивни мерки за огра-
ничаване риска от абра-
зиционни процеси вър-
ху крайбрежната градс-
ка 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 “Културен цен-
тър “Двореца”.

4. Спасяване от комп-
рометиране:

-  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/.

Дългосрочното въз-
действие от реализаци-
ята на проекта ще се ус-
танови чрез системно
наблюдение на ефекта
от изпълнението му от
страна на отговорните
органи на общинската
администрация. Очаква

Арх. Емилия Георгиева - Директор на Дирек-
ция “Устройство на територията, собственост и
инвестиции” към ОбА-Балчик и ръководител на
проекта, заяви пред журналисти на специална
пресконференция, че първият етап от проекта е
изпълнен успешно. Очаква се финансиране и за
следващите 2 етапа. Според нея, балчиклии ще
бъдат доволни да се разхождат по Дамбата, коя-
то постепено ще се превърне в истинска край-
морска алея.                                Фото: М. Костова

се подобрените съоръ-
жения да има положи-
телен ефект и принос
към подобряване на со-
циално-икономически-
те показатели на регио-
на чрез:

- Обезопасен  край-
морски район;

- Осигурени условия
за отдих, спорт в приро-
досъобразна среда, уве-
личаване възможности-
те за използване на рек-
реационните 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 предпос-
тавки за инвестиции и
повишаване благосъсто-
янието на населението
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 въздейст-
вие е силно изразено в
бъдещи дейности, свър-
зани с устойчивото раз-
витие на туризма. Реа-
лизацията на проекта
ще създаде благоприят-
на среда за живеене и
инвестиции. Това ще га-
рантира финансовата
обезпеченост на под-
държането и развиване-
то на резултатите от про-
екта в дългосрочен план.




