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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: Сдружение „ЗА БАЛЧИК“ 

Наименование на английски език: ASSOCIATION FOR BALCHIK 

Регистрация:  2012 г. 

Тип: Сдружение в обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: гр. Балчик, 9601, жк.„Балик” бл. 16, вх. А, ет. 5, ап. 14 

Телефон: 0882 723 531 

e-mail: office@moreotritmi.com; moreotritmi@abv.bg 

Уеб страница: http://www.moreotritmi.com 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

ГАЛИНА ГАВРАИЛОВА ДИМИТРОВА – председател на УС 

Членства в други организации:  не  

Сфера на дейност: Култура, младежки дейности  

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи:  
 към любители на фолклорното изкуство и автентичния фолклор; към културни 
дейци 
 
Териториален обхват на дейността:  
 
 Национален 
 Транснационален ( Украйна)   

  
Вашите дейности, продукти, услуги:    
Цели на сдружението са: насърчаване, развитие и поддържане ценностите, 
нагласите, приятелството и контактите между  народите; стимулиране творчеството 
в областта на изкуствата, фолклора и занаятите; усвояване непреходното фолклорно 
богатство, популяризация на неговата автентичност и запазване на връзката с 
народните традиции; организиране и реализиране на международни конференции, 
концерти, изложби и презентации за обмен на опит, идеи, научни и технически 
иновации в различни области; подобряване условията и възможностите за културен 
обмен между държавите от цял свят. 
Основна задача:  развитие на творческите възможности и потенциал на младите 
таланти чрез използване на всички познати форми на изкуство и откриване на нови 
методи за творческо себеизразяване. 
 



 
                                                 

   
 

 

 

Вашите проекти и програми:  

Сдружението организира фолклорния фестивал "Море от ритми“.  
През 2018 г. той ще се проведе от 21 до 24 септември.   
Фестивалът има следните раздели  
Автентичен фолклор 
Сценична раздумка;  
Обработен фолклор  
Народно пеене  
Клубове за народни хора  
 

Вашите постижения: 

Фолклорният фестивал „Море от ритми“ има вече своето осмо издание. Съвместно с 
община Балчик ние работим за съхраняването на фолклора и за утвърждаването на 
Балчик като фестивален град!  
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ „ЧЕРНОМОРЕЦ“  

Наименование на английски език: BASKETBALL CLUB  “CHERNOMORETZ” 

Регистрация:  2011  

Тип:  Сдружение l обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Балчик,  Х-Л Реджина Мария  

Телефон: 0888137544 

e-mail: Daniel.dimitrov12@gmail.com 

Уеб страница: facebook.com/ БК-Черноморец-Балчик 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Даниел Димитров 

 

Членства в други организации: Българска федерация по баскетбол  

Сфера на дейност:  

Младежки дейности  

Спорт  двигателни активности  

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  

деца 10-14 години  
любители на баскетболната игра  
 
Териториален обхват на дейността:  
 

Местен, в района на Балчик  
 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
Ние работим за популяризиране и развитие на баскетбола в общината; подпомагаме 
заниманията на гражданите по баскетбол, като организираме участието им в различни 
спортни прояви; подготвяме  максимален брой /деца и възрастни/ в областта на спорта 
баскетбол  
Вашите проекти и програми:  

Клубът осъществява тренировъчна и спортно – състезателна дейност с различни възрастови 
групи 

http://www.interregrobg.eu/
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: Сдружение „Българско наследство“  Наименование на 

английски език: Association Bulgarian Heritage  

Регистрация:  2016 г. Окръжен съд Добрич  

Тип:  

Х Сдружение в обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Р България, 9600 Балчик, пл.”21 септември” № 5 

Телефон: +359 899 655 249 

e-mail: gnasledstvo@abv.bg 

Уеб страница: www.bgnasledstvo.com  

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Маруся Костова , Председател на Сдружение „Българско наследство 

Членства в други организации: не  

Сфера на дейност:  

 

Х    Култура   …………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи:  
Фолклорни ансамбли; 
Краеведи и краеведски дружества; 
Научни сдружения; 
Учени – историци, филолози, етнолози и др. 
 Писателски сдружения – писатели, поети, критици, журналисти и др. 
Художествени съюзи  - художници, фотографи , народни занаяти 
 
Териториален обхват на дейността:  
 
 Транснационален ( ако да, моля посочете държавите, с които работите: България, 

Румъния, Молдова, Украйна, Македония, Гърция, Албания, Турция  
 
  
Вашите дейности, продукти,услуги: 
 
Научен форум.  
Фолклорен конкурс. 
Списание ”Форум”. 
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В-к „Балчишки телеграф”, спец.издание за поредния годишен форум. 
Брошури, плакати, филми. 
Уебсайт. 
Книги. 
 
 
Вашите проекти и програми:  

В приложение :  
Проект и програма за провеждане на IV Международен форум „Българско наследство” от 23-
26 август 2018 г. в град Балчик, България 
Проект и програма за провеждане на IV Международен фолклорен конкурс „Българско 
наследство на 25 август 2018 г. в град Балчик, България. 
Вашите постижения: 

Проведени три успешни форума през 2015, 2016 и 2017 г. 
Проведени три успешни фолклорни конкурса през 2015, 2016 и 2017 г.  
Проведени три литературни дискусии през 2015, 2016 и 2017 г. 
Проведени 6 конференции по история и етнология на българите през 2015, 2016 и 2017 г. 
Издадени два броя на сп.”Форум” със статии на взелите участие в конференциите на 
Форума учени, краеведи, писатели, поети и журналисти. 
Издадени три специални броя на вестник „Балчишки телеграф”, посветени на трите 
досегашни форума през 2015, 2016 и 2017 г.  
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА-
ДОБРУДЖА“ 

Наименование на английски език: „BLACK SEA RIVIERA-DOBRUDZHA“ 

 

Регистрация:  2016 година регистрирано в Добрички окръжен съд 

Тип: сдружение в обществена полза 

 

Данни за контакти:  

Адрес: град Каварна, ул.”Дончо Ил. Стойков” № 10 

Телефон: 0887102189 

e-mail: blackseariviera.dobrudzha@gmail.com 

Уеб страница: Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: 
Дарина Костова Аргирова-Митева-управител 

Членства в други организации: членове на Българска Стопанска Камара 

Сфера на дейност:  

 

✓ Опазване на околната среда ✓ Подкрепа за бизнеса 

✓ Образование ……Туризъм…………………………… 

Социални дейности ………………………………. 

✓ Младежки дейности …………………………………. 

✓ Култура  …………………………………… 

✓ Спорт и двигателни активности ……………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
Собственици на хотели и ресторанти.Туроператорски фирми и тур агенти на 
територията на Северното Черноморие. 
 

✓ Регионален в района на Община Балчик, Община Каварна и Община 
Шабла 

 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   

http://www.interregrobg.eu/


 

                                                 

   
 

  
Създаване на уникални туристически машрути. Създаване на рекламни 
стратегии.Организиране на обучения за кадри в туризма.Организиране на събития за 
развитие, рекламиране и популизиране на туризма в Община Балчик, Община 
Каварна и Община Шабла. 
 
Вашите постижения: 

СДРУЖЕНИЕ „ЧЕРНОМОРСКА РИВИЕРА-ДОБРУДЖА“ подготвя в момента съвместно с 
Българска стопанска камара /БСК/ среща на високо ниво на 14.06-15.06.2018 година 
в КК „Албена” . На нея ще присъстват всички членове-представители на туризма от 
Организацията за черноморско икономическо сътрудничество /ОЧИС/. 

http://www.bsec-organization.org/Pages/CalendarEvents.aspx?date=14.06.2018 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: Търговско промишлена палата-Добрич 

Наименование на английски език: Chamber of Commerce and Industry-Dobrich 

Регистрация 1990 – Добрички окръжен съд 

Тип:  Сдружение в обществена полза  

Данни за контакти:  

Адрес: гр. Добрич, ул. България 3 

Телефон: 058 601471 

e-mail:cci@dobrich.net 

Уеб страница: www.cci.dobrich.net 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Герман Димитров Германов – Главен секретар 

Членства в други организации:  БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  

Сфера на дейност: Подкрепа за бизнеса 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте)  
Фирми 
 Граждани 
 
Териториален обхват на дейността:  
 

 Регионален, в района на Област Добрич 

 
  
Дейности, продукти,услуги:  Подпомагане външнотърговската дейност на фирмите 
Организиране на курсове, семинари ,обучения Преводи и легализация на документи 
 
Вашите проекти и програми:  

Интеррег- ТГС –България Румъния 
Еразъм +  
Enterprise Europe Network 
 

Вашите постижения: 

Реализирани проекти за над 5 млн. Евро за подпомагане дейността на фирмите, учене през 
целия живот, намаляване безработицата и повишаване на квалификацията, мобилността, 
популяризиране на икономическите възможности на региона 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Профил  
Област Добрич  

 
Местоположение 
 

Североизточен регион [NUTS2] 

Граници  На юг – област Варна и област Шумен 
На запад – област Силистра и област Шумен 
На север – граница с Румъния (окръг Констанца) и област 
Силистра 
На изток – Черно море 

Площ  4 830,1 км2 
Достъпност/ 
транспорт 

Територията се пресича от 3 европейски транспортни 
коридора от мрежата TEN-T – IV, VII и IX 
Европейски и национални пътища, пресичащи областта:  
E 87 / НП 9: (Украйна) - Галац - Тулча - Констанца - Вама 
Веке – Дуранкулак - Варна - Бургас - Маринка - Малко 
Търново – (Tурция) 
- E 675 / НП 29: Аджиджя – Негру Водъ – Кардам 
- НП 21, НП 27, НП 71, НП 97 

Население  178 438 души ( 2016 г. - НСИ)  
Административно-
териториално 
устройство  

8 общини: Добрич ( областен център) , Балчик, Генерал 
Тошево, Добричка, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла 
6 града и 209 села 

Етноси на 
територията  

българи, турци, роми  

Брой училища 72, включително основни, средни, професионални 
гимназии  и колежи  

Брой болници 5 многопрофилни, 3 специализирани  
Икономика Структуроопределящи отрасли:  

- Услуги 
- Промишленост 
- Туризъм 

- Земеделие 
Места за 
настаняване 

164 броя, реализирани нощувки в тях: 1 955 934 

Туристически 
продукти 

Икономиката в Добрич е съсредоточена върху 
развлекателния туризъм, c главните забележителности 
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на крайбрежието, съсредоточени в Балчик и курорт 
Албена. 
Агротуризмът и крайбрежният туризъм, в по-малък 
мащаб, се практикуват в рибарските села и малките 
градове Шабла, Kaварна. 

Природни 
забележителности 
за туризъм 

- Природен и археологичен резерват Калиакра 
- Тауклиман (Птичи залив) 
- Резерват Балтата, намиращ се в долината на река 
Батовска - екзотична гора 
- Природен резерват Болата 
- Езеро Дуранкулак, защитена зона  
- Ботаническа градина Балчик 

Културни 
забележителности 
за туризъм 

Археологически обекти: национален археологически 
резерват Яйлата (1989 г.), където може да се посети 
пещерен град (V-то хилядолетие пр. н.е.) и крепост от 
ранния византийски период (края на V-ти век); Храм на 
Кибела (III-ти век пр. н.е.); Археологически парк 
Дуранкулак. 
Църкви: Църква Свети Георги (1836г.) Добрич, църква 
Успение Богородично (1860 г.) - Kaварна, църква Свети 
Никола (Балчик). 
Музеи: Музей Добруджа и морето (който работи в 
реставрирана турска баня - XV-ти век, Каварна) , 
Регионален исторически музей Добрич ( съхранява най-
стария обработен златен къс в света)  
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: „СДРУЖЕНИЕ ЗА ЕКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – ГЕТИЯ 
ПОНТИКА” 

Наименование на английски език: ASSOIATION FOR SCOLOGY AND SUSTAINABLE DEDLOPMENT 

Регистрация:  2005 окръжен съд Добрич 

Тип:  Сдружение в обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Каварна, ул.”Цар Калоян”№43 

Телефон: 0898609647 

e-mail:getiapontica@mail.bg; gygeorgiev@hotmail.com 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Георги Йорданов Георгиев 
– член на управителния съвет.  

Сфера на дейност:  

 Опазване на околната среда  Подкрепа за бизнеса 

 Образование  ………………………………… 

 Социални дейности  ………………………………. 

 Младежки дейности  …………………………………. 

 Култура   …………………………………… 

 Спорт и двигателни активности  ……………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте)  
Деца и младежи, широка общественост 
 
Териториален обхват на дейността:  
 

 Регионален, в района на общини Каварна, Балчик, Шабла 
 Транснационален ( ако да, моля посочете държавите, с които работите:  

Румъния) 
  
Вашите дейности, продукти,услуги: 
 
1. Участва в разработването на стратегии и програми за развитието на туризма и опазването 

на околната среда в национален мащаб, на територията на региона и на общината и 

съдейства за тяхното изпълнение; 

2. Организира и въвежда съвременни методи за устойчиво управление  и опазване на 

природните и културни ресурси. 
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3. Организира културни, научно–изследователски, образователни, информационни и 

медийни прояви с регионално, национално и международно значение, в областта на 

опазването и устойчивото развитие на природните и културните ресурси. 

4. Събира, анализира и систематизира информация в областта на опазването и развитието 

на околната среда / почви, води, въздух, флора и фауна / и културно–историческото 

наследство в региона. 

5. Подпомага екологичното образование и възпитание в учебните заведения в региона. 

6. Съдейства за популяризирането, развитието и утвърждаването на етични и алтернативни 

форми на туризъм. 

7. Съдейства за регламентиране на професионалната етика в туризма и недопускането на 

нелоялна конкуренция. 

8. Участва в контрола по спазването на нормативните актове в областта на туризма и 

опазването на околната среда. 

9. Установява контакти и взаимодейства с други НПО у нас и чужбина, с органите на 

централната и местната власт и на местното самоуправление 

 
Вашите проекти и програми:  

• Участие в сесиите на Регионален Форум Приморска Добруджа Българска Фондация 

Биоразнообразие (БФБ) и Обществен център за околна среда и устойчиво развитие 

(ОЦОСУР) от януари 2006 г. до декември 2007г. 

• Участие в партньорство с младежката организация на зелената партия на младежки 

обмен  Етичния туризъм – устойчиво управление на биологичните и културните ресурси 

по Програма Младеж на ЕС септември 2006г. 

• Евродеск точка в мрежата Евродеск на ЕС за обмен на информация от и за младежи.2006 

-2007 г. 

• Велотрип  МАЛКА СКИТИЯ – КАВАРНА 2006 – организиране на тридневна обиколка с 

велосипеди със запознаване с природните и кутурни забележителности на региона. 

• Формиране на младежки клуб по дигитална фотография съвместно с Тим Уейд – 

доброволец от корпуса на мира.  

• Изпълнение на проект „Велосипедът наш приятел” с продължителност 03.2007 – 

09.2007г. финансиран от ФРГИ и Еврофутбол по инициативата „Печелиш помагаш”. 

• Участие в дейности  организирани от община Каварна по проекти : 

 BG/03/B/F/PP – 166038 “Обучение по маркетинг на туризма и приложение на Интернет 

за реклама на туристическите ресурси; 

BG-05-CF-011 “Awarding of Grants for Valorisation Conferences for the exploitation of results 

from Leonardo da Vinci Projects” 

BG004-937.11.03-01.19 “НАР „Яйлата” – туристическа атракция с развита и достъпна 

инфраструктура” 



 

                                                 

   
 

• Участие в Кръгла маса за разработване на визия и стратегия за  управление на 

Черноморското крайбрежие през 2030 г. по проект „МОЯТ БРЯГ” . Добрич, Областна 

управа. 

• Участие в семинар “Технологии за открито управление с гражданите на местно ниво” 14- 

16 декември 2007 г.Златни пясъци, организиран от ИНСТИТУТ ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО. 

• Партньор на Университет Овидиус и Регионалния център за устойчиво развитие от  

Констанца по  проект PHARE CBC RO2005017-535.01.02.02 „Сравнителни проучвания 

относно биоразнообразието на крайбрежние местообитания, антропогенните 

фактори и възможностите за опазване и възстановяване на важни европейски 

местообитания между нос Мидиа (Румъния) и нос Калиакра (България)” финансиран по 

Програма ФАР ТГС с България,с продължителност 14 месеца. Сайт на проекта 

http://www.coastal-biodiv.ro/  . 

• Участие в семинар „Укрепване структурите и функционирането на нестопанските 

организации” организиран от СНЦ « Асоциация за подпомагане на икономическото 

развитие и европейската интеграция » в Добрич на 26.01 2009г. 

• Гетия Понтика  е участник в Програма Знание, Успех, Промяна на ФРГИ; 

• Изпълнен проект „Tайнствените непознати”  с УНП SH – K – B/2-2.2-024  продължителност 

януари – декември 2015г.  финансиран по програмата за рибарство и аквакултури. 

•  Изпълнен проект „Заедно отговорни и активни” с № НИПМД - 103 - Н3/2017  финансиран 

от МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  по Националната програма за 

изпълнение на младежки дейности   по чл.10 а от Закона за хазарта за 2017г. срок 

19.07.2017г. – 30.09.2017г. 

 

Вашите постижения: 

Заснет научнопопулярен филм за херпетофауната в общините Шабла,Каварна,            
Балчик. 
Изградена площадка за майсторско управление на велосипеди. 
Монтирани 20 велопаркинга на различни обществени места в Каварна. 
 

 



 

                                        

 

 

    

 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: Зелен образователен център в гр. Шабла 

Наименование на английски език: Green Training Center 

Регистрация:   

Зеленият образователен център е общинска организация. Създаден е по проект с 

финансовата подкрепа на Правителството на Норвегия чрез Норвежката програма за 

сътрудничество за икономически растеж и устойчиво развитие в България. Период на 

изпълнение 2009-2011. Помещава се в реновираните по проекта сграда и парково 

пространство на т.нар. Старо училище на Шабла. Официалното събитие по откриването на 

Центъра бе 18.04.2011 г. 

Данни за контакти:  

Адрес: 9680 гр. Шабла, ул. „Равно поле“ №57А  

Телефон: 05743 4200 

e-mail: greencenter@ob-shabla.org 

Уеб страница: www.shabla-greencenter.info 

Facebook: https://www.facebook.com/pg/GTC.Shabla/posts/?ref=notif 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Даниела Тодорова, Ръководител 

Сфера на дейност:  

 

Х  Опазване на околната среда Х  Култура 

Х  Образование Х  Туризъм 

 Социални дейности Х  Популяризиране на културно 

историческото наследство 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
Деца, младежи и възрастни – жители и гости на община Шабла 
 
Териториален обхват на дейността:  
 
 Х  Местен, в района на Приморска Добруджа 
 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  

http://www.interregrobg.eu/
http://www.shabla-greencenter.info/
https://www.facebook.com/pg/GTC.Shabla/posts/?ref=notif


 

                                                 

   
 

1) Образователни 

2) Туристически 

3) Организиране на културни и социални събития 

 
 

Вашите проекти и програми:  

Сега спечелен проект „Съвместни ресурси и инициативи посветени на природата“ по 
INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA 

Вашите постижения: 

За 7 години от своето съществуване Зеленият образователен център се превърна в 
разпознаваем обект за виртуално и реално откривателство и забавление.  

Центърът разви и сега предоставя информация и специализирани услуги, насочени към 
различни групи на обществото, с цел популяризиране, опознаване и опазване на богатото 
биоразнообразие и културно-историческо наследство на Приморска Добруджа.  

Центърът работи през цялата година и в него може да се получи информация за 
туристическите атракции и възможностите за алтернативен туризъм в региона, както и да се 
направи връзка с някой от обектите за настаняване в общината. Разработили сме беседа за 
природните и историческите обекти в района, поддържаме прекрасна мини ботаническа 
градина в двора на Центъра. 

Предоставяме възможност за наемане на професионално оборудвани зали и парково 
пространство за различни събития – изложби, концерти, конференции, тиймбилдинг. 

За любителите на орнитологията и еко-туризма организираме пешеходни турове с водач по 
обособени четири еко-маршрута в района на община Шабла. Допълнителна възможност е 
наемането на професионална техника за наблюдение на птиците, както и пълна екипировка 
за велопоход, пикник и нощувка на открито. 

В Центъра организираме еднодневни или няколкодневни програми за еко-училище за деца, 
където под формата на много игри и забавления малчуганите могат да добият познания за 
богатството на местната флора и фауна и да развият разумно отношение към крехкото 
природно равновесие. 

 



 

                                        

 

 

    

 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ 

Наименование на английски език: LAG Balchik – General Toshevo 

 

Регистрация:  Фирмено дело 13 - 13.04.2016 / Добрички Окръжен Съд 

Тип: Сдружение  обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Балчик , ул. Дионисополис 3 

Телефон: 0888644349 

E-mail: migbgt@abv.bg 

Уеб страница: http://www.mig-balchik-toshevo.bg/ 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Росица Попова / изпълнителен директор 

Членства в други организации : НЕ 

Сфера на дейност:  

 Опазване на околната среда  Подкрепа за бизнеса 

 Образование  изпълнение на стратегия за ВОМР 

 Социални дейности  ………………………………. 

 Младежки дейности  …………………………………. 

 Култура   …………………………………… 

 Спорт и двигателни активности  ……………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: 
 

▪ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

▪ ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ 

▪ ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО 

▪ ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ 

▪ КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ 

▪ ДРУГИ СТРУКТУРИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО 

▪ ДРУГИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ  

 

Целеви групи към ПРСР:  

http://www.interregrobg.eu/


 

                                                 

   
 

 

Мярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства“ 

 

1. Земеделски стопани, чието стопанство е със стандартен производствен обем над 8 

000 евро; 

2. Признати групи производители и признати организации на производители на 

земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 

"Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014-2020 г.  

3. За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, 

които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в т.1 и т.2.  

 

Мярка 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

 

1. Земеделски стопани; 

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за 

финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" 

от ПРСР 2014 - 2020 г.; 

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. 

 

Мярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ 
 
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 

или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически 

лица, регистрирани по Закона за занаятите.  

Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен 

производствен обем над 8 000 евро; 

При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията 

на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията 

 

 

Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“  

1.  Община Балчик.  

2. Община Генерал Тошево – за всички допустими дейности и разходи, с изключение на 

дейности за подобряване на енергийната ефективност на сгради, в които се 

предоставят обществени услуги и/или на всякакви други общински сгради и друг вид 

инфраструктура. 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел за дейности по:  

• изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и 

дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; 

• изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на:  



 

                                                 

   
 

- социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от 

процеса на деинституционализация на деца и възрастни, включително транспортни 

средства; 

-  спортна инфраструктура. 

4. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища за дейности по 

изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или 

обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, включително мобилни такива, 

включително и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите 

пространства. 

 

Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, 

туристическа инфраструктура“ 

 

Допустими получатели: 

1. Община Балчик 

2. Община Генерал Тошево 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани   по ЗЮЛНЦ, със седалище и 

адрес на управление на територията на МИГ. 

Получателите трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на МИГ 

Балчик-Генерал Тошево. 

 

Мярка 1305 / 7.8. „Изграждане на местна идентичност“ 

 

1. Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища 

2. СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“ 

3. Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

  
 

Целеви групи към ОПРЧР:  
 

Целева група за Специфична цел 1, Инвестиционен приоритет 2, Приоритетна ос 2: 

Семейства с деца, вкл. с увреждания; деца в риск; служители на доставчици на 

социални и здравни услуги. 

Целева група за Специфична цел 2, Инвестиционен приоритет 2, Приоритетна ос 2: 

Хора с увреждания и техните семейства; възрастни в риск; служители на доставчици на 

социални и здравни услуги. 

 

Целеви групи към ОПИК:  

 

Целева група в подкрепа за внедряване на иновации в предприятията 

Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 
1.1: "Технологично развитие и иновации", Тематична цел 1: „Насърчаване на 
разработването и въвеждането в практиката на иновации“   
 



 

                                                 

   
 

Предприятия, разработващи/ внедряващи иновации, включително и съществуващи 

предприятия. 

 

Целева група за достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството 
Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“, Инвестиционен 
приоритет 2.1: „Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“, 
Тематична цел 3: „Повишаване на конкурентоспособността на местните икономики и 
възможности за създаване на местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и 
алтернативни дейности“ 
 
Целева група за подобряване на производствения капацитет в МСП 
Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“, Инвестиционен 
приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“, Тематична цел 3: „Повишаване на 
конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на 
местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“ 

 
Целева група за развитие на управленския капацитет и растеж на малките и средни 

предприятия 

Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж“, Инвестиционен 

приоритет 2.2: „Капацитет за растеж на МСП“, Тематична цел 3: „Повишаване на 

конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на 

местен бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности“ 

 
За 3-те групи са допустими малки и средни предприятия - търговци по смисъла на 

Търговския закон или Закона за кооперациите, отговарящи на изискванията за малко 

или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и 

Приложение I на Регламент (ЕС) № 651/2014 -стартиращи (новорегистрирани).  

 
Със средства от ОПИК не се допуска финансиране на проекти, изпълнявани от микро 

предприятия в рамките на селски райони и от предприятия, които не са допустими 

съгласно демаркацията на ОПИК с други програми ! 

 

Допустимите получатели по ОПРСР, ОПРЧР и ОПИК  трябва да имат седалище и адрес 

на управление на територията на действие на МИГ Балчик – Генерал Тошево и да 

осъществяват дейностите по проекта на същата територия на действие. 

 
 
Териториален обхват на дейността:  
 

 Местен, в района на, в района на общините Балчик и Генерал Тошево 
 

  
Вашите дейности, продукти, услуги:    

Изпълнение на СВОМР за територията на общините Балчик и Генерал Тошево 
 

Вашите проекти и програми: ПРСР,ОПИК и ОПРЧР. 
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Наименование на организацията: Местна инициативна рибарска група  МИРГ Шабла – 

Каварна – Балчик 

Наименование на английски език: LOCAL INITIATIVE FISHING GROUP SHABLA-KAVARNA-

BALCHIK 

Регистрация:  ( моля посочете годината и вписването в кой окръжен съд/ Агенция по 

вписванията)  Решение № 200, Фирмено дело № 35 от 16 ноември 2010 година на Добрички 

окръжен съд  

Тип: Сдружение в обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Шабла  

Телефон: 0882 299019 

e-mail: flag.shabla@gmail.com 

Уеб страница: http://flag-shabla.eu 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Нелко Йорданов – 

координатор  

Членства в други организации: не 

Сфера на дейност:  

МИРГ е форма на публично-частно партньорство с участието на общините Шабла, Каварна и Балчик, 
юридически лица регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица 
регистрирани по Търговския закон и Закона за кооперациите, както и физически лица, осъществяващи 
дейност в сектор Рибарство и други социално-икономически сектори на територията на Рибарската 
област (общините Шабла, Каварна и Балчик)  

 

 X Опазване на околната среда  X Подкрепа за бизнеса 

 X Образование  X Изпълнение на стратегия за 

ВОМР 

 X Социални дейности  ………………………………. 

 X Младежки дейности  …………………………………. 

 X Култура   …………………………………… 

 X Спорт и двигателни активности  ……………………………………… 
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Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи:  
– физически и юридически лица, осъществяващи дейност в сектор „Рибарство“; 

  
- Неправителствени организации, Спортни клубове, Читалища;  

- Обучителни организации;  

- Общинските администрации на територията на МИРГ Шабла-Каварна-Балчик ; 

 
Териториален обхват на дейността:  
 

 Регионален, в района на общини Шабла, Каварна и Балчик  

 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  
Работата на Сдружението е пряко свързана с изпълнение на Стратегията  за местно развитие 
на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик по Приоритетна Ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските 
области”, Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” на Оперативна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ 2007-2013, финансирана от Европейския фонд за рибарство на 
Европейския съюз, през програмен период 2007 – 2013 година и Приоритет на Съюза 4 
„Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, Мярка 4.2 „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно развитие” на Програма за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 година. 
 
Финансовото разпределение на ресурса в Стратегията за водено от общностите местно 
развитие която се изпълнява в периода 2018-2020 г., предназначен само за потенциални 
кандидати с проекти към ЕЗФРСР е 2 933 700 лева, разпределен балансирано в две 
приоритетни оси, както следва: 
 Приоритетна ос 1 – 1 450 000 лева или 49,43 % от бюджета, разпределен в 4 мерки за 

частни бенефициенти; 
 Приоритетна ос 2 – 1 483 760 лева или 50,57 % от бюджета, разпределен в 2 мерки за 

публични бенефициенти, неправителствени организации и читалища. 
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Профил -  община БАЛЧИК  

 
Визия за развитие на общината:  Утвърждаване на Балчик като курорт със 
специфичен  културен  облик и алтернатива на  масовия  морски туризъм, 
динамично развиваща се индустрия и експортен център на българското селско 
стопанство.  Към 2020 година общината следва  да стане привлекателно място за 
живеене с чиста природа, съвременна  инфраструктура и достъпни градска среда и 
социални услуги. 
 
Център на общината: Балчик, възникнал VI в.пр. н.е., предишни наименования – 
Круни, Дионисополис  
Празник на общината: 24 май  
 
Географско положение, територия, достъпност:   

 

Община Балчик е разположена в 
най-източната част, приморска част 
на Дунавската равнина и 
Добруджанското плато, като  заема 
югоизточната част на област 
Добрич. На север тя граничи с 
община Генерал Тошево, на изток с  
община  Каварна, на югозапад с 
Аксаково, на запад с община 
Добрич-селска. Общата площ  на 
община Балчик  е 524,2  кв. км, 
което представлява 11,1% от 
територията на област Добрич 
(4719,7 кв.м).   
Крайбрежието на общината е с 
обща дължина от около 18,5 км 

 
Основната пътна артерия, преминаваща през територията на общината е 
Първокласният път І-9 (Е 87). Той обслужва крайбрежното направление:   Румъния 
(Дуранкулак)  –  Балчик  –  Варна  –  Бургас  –  Малко Търново  –Турция. Разположен е 
периферно в южната част на общината, успоредно на бреговата линия, и обслужва 
главно туристическите потоци по крайбрежието и преките връзки с регионалния 
център Варна.  
Всички селища от община Балчик имат покритие от мрежата на мобилните 
оператори. 

 
Население  - брой населени места, население, етнически групи, религии 
В община Балчик има 22 населени места, от които 21 села и град Балчик, който е 
административен център. Тук живеят около 20 000 души, представени от български, 
турски и ромски етноси. В общината има 5 православни храма, 4 от които са 
действащи. Най-стара е църквата „Св. Николай Мирликийски“, която е построена 
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към средата на XIX век и е първата българска църква в Балчик. В града има и 
джамия, която е действаща. 
 
Образование, здравеопазване, правораздаване:  

 
В община Балчик функционират 14 детски градини, 8 училища, от които 6 
общообразователни, едно специално училище и  професионална гимназия. На 
територията има четири  болнични заведения  с общо 320 легла: една 
многопрофилна и 3 специализирани болници, от които едната е за рехабилитация 
в Тузлата;   два медицински центъра („Медицински център -І“ ЕООД Балчик и 
Център за спешна медицинска помощ), медико-диагностична, медико-техническа 
лаборатория и микробиологична лаборатория. В Балчик има Районен съд, 
Прокуратура, Полицейско управление,които  осигуряват правораздаването, 
спокойствието и безопасността на гражданите.  

 
Природни и културни забележителности:  

В община Балчик има 4 защитени обекта по Закона за защитените територии.  
Натура 2000 обхваща 9 защитени зони. Забележителност на града  е 
Ботаническата градина, която  се простира на площ от 190 дка, и разполага с 
растителни колекции с над 3500 вида. 
Наличието на над 300 паметници на културата поставят община Балчик на едно от 
първите места в страната. Те са предпоставка за развитието на туризма и отлично 
допълнение към балнеолечението и отдиха. Сред тях са архитектурно-парков 
комплекс „Двореца”, късно антична и средновековна крепост в гр. Балчик – 
недвижима културна ценност с категория „национално значение, храмът  на 
Кибела  –  най-добре запазеният елинистически храм в България  и единственият 
храм на богинята-майка, известен до сега в източната част на Балканския 
полуостров, исторически музей, етнографска къща.  
Културният афиш на Балчик за 2018 г. ( http://www.balchik.bg/bg/infopage/75) 
включва над 20 национални и международни фестивали, събиращи различни 
поколения творци – деца, младежи,  хора от третата възраст; художници, 
танцьори, поети и писатели,артисти и филмови дейци. 

 
Местна икономика   
Най-голям дял от територията на общината заемат земеделските земи  – 384938,7 дка 
или 73,6%. Развива се основно растениевъдство – зърнени и маслодайни култури.  
Индустриалният сектор в общината е представен от добивната индустрия, към която 
спадат мангановата мина в с.Църква и варовикови кариери, и преработващата 
индустрия, към която принадлежат хранителната и текстилната индустрия, по-слабо 
са развити металообработката и електротехническата индустрия. В сектора работят 
12 % от местното население.  
Структуроопределящ отрасъл за общината е туризмът, който има обаче сезонен 
характер. Хотелиерството и ресторантьорството са основният източник на доходи за 
местното население. В общината има над 80 хотела и множество къщи за гости, 
които могат да осигурят нощувка за около 30 000 души. 
Риболовът е типичен отрасъл. Яхтено пристанище дава възможност за акостиране на 
60 яхти. Развит е яхтеният туризъм, който предлага разнообразни пътешествия по 
Северното Черноморие.  

. 
Източници на информация:  
Община Балчик: www.balchik.bg  
Туристически информационен център – Балчик: http://tic-balchik.blogspot.bg 
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Адрес: гр. Балчик, пл. "кап. Георги Радков" № 1 
Телефон: 0895/554 206 
E-mail: melnitsata@gmail.com   
 
Туристически информационен център - Кранево 
Адрес: с. Кранево, ул. "Черно море" 7б 
Тел. и факс: 0579/ 66 810  
E-mail: tic.kranevo@balchik.bg 
 
Общински детски комплекс Балчик : http://www.odkbalchik.net/ 
 
Портал: http://www.sea-tourism.bg 
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Профил на община КАВАРНА  
 

Визия за развитие на общината: „Община Каварна – – успяла да запази, подобри и 
усвои своя потенциал за развитие и мобилизирала своите вътрешни ресурси, 
мотивирана за подобрено качество на живот” 
Център на общината:  гр. Каварна (основан през V век пр.н.е. от гръцки колонисти, 
предишни имена Бизоне, Карвуна)  
Празник на общината: 06 май  
 
Географско положение, територия, достъпност:  (карта на територията, съседи; 
големина в км2,  близост до транспортни коридори, покритие от мобилни оператори)  

 

Община Каварна заема площ от 481,4 кв. км. в 
област Добрич, с разположение в две физико-
географски зони – в източната Дунавската 
равнина и в южната част на Добруджанското 
плато. Граничи с общините Балчик – на запад, 
с Генерал Тошево - на северозапад, с Шабла - 
на север, и на юг - с Черно море. 
Транспортните връзки на община Каварна 

 
се осигуряват от първокласния път І-9, с европейска категоризация Е-87 по 
крайбрежното направление: Румъния / Дуранкулак –Шабла – Каварна – Балчик – 
Варна – Бургас – Малко Търново / Турция. В общината има пълно покритие на 
населените места  от мобилните оператори и Интернет, макар и на места по-слаб. 
 
Население  - брой населени места, брой население, етнически групи 
Община Каварна  е съставена от 21 населени места – един град и двадесет села. В 
тях живеят 10 982 души ( НСИ 2016 г.).  Етническият му  състав е  българи, роми, 
турци, гагаузи.  
Образование, здравеопазване, правораздаване:  
В общината има 7 детски градини, 1 средно общообразователно училище (СОУ), 2 
основни и  2 начални училища. Системата за здравеопазване включва една болница, 
3 лечебни заведения за извънболнична помощ, лекарски и дентални практики. На 
територията действат Районен съд и Прокуратура, полицейско управление.  
 
Природни и културни забележителности: ( защитени територии, обекти на 
туризъм, събития от национален и транснационален характер, местни занаяти, 
местни храни, места за настаняване и изхранване)  
Природните забележителности на община Каварна включват резерват „Калиакра”, 
Защитена местност и национален археологически резерват „Яйлата”, Защитена 
местност „Степите”, влажна зона „Тауклиман” и влажна зона „Болата”.  
На територията на общината има находки от всички исторически пластове от неолита 
насам. Тракийско, римско, византийско и средновековно време, както и българското 
Възраждане са напластявали култура и ценности. Културно-историческото 
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наследство на територията на общината включва основно археологически паметници 
на културата – 68 обекта, антични селища, укрепления, могилни некрополи и др. 
Сред тях са Антична и средновековна крепост „Калиакра” при с. Българево и 
прилежащата й територия и акватория – забележителен природен обект и крепостен 
ансамбъл; Археологическия резерват в местност „Яйлата” – крепостен ансамбъл от I 
до VI в., изграден върху естествено защитена тераса край морето. 
 
Местна икономика  
Водещите сектори са селско стопанство (във вътрешността на територията - 
земеделските територии заемат 87.2% от общата площ на общината) и туризъм и 
свързаните с него услуги в крайбрежните райони. Привлечени са мащабни 
инвестиции във вятърни паркове и голф игрища.   

 
Източници на информация:  

 
Община Каварна – kavarna.bg  
Туристически информационен център – Каварна: 0887102189 или 0878 279 946 
Туристически информационен център с. Българево 
Туристически информационен център с. Камен бряг  
Общински детски комплекс : http://www.odk-kavarna.com/ 
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Профил на община Шабла  
 
 

Визия за развитие на общината: „Община Шабла – проспериращ Черноморски район 
с възможности за иновативен туризъм и селско стопанство, уникални природни 
забележителности и културно наследство - привлекателен за живот и работа на 
млади хора.” 
Център на общината: гр. Шабла ( възниква V хил.пр.н.е.,  антично селище Кария, 
днешният град датира от ХVI век)   
Празник на общината: 02 юни  

 
Географско положение, територия, достъпност:   
 

 

 
Община Шабла граничи с общините 
Каварна (на югозапад) и Генерал 
Тошево (на запад), на изток с Черно 
море и на север - с Румъния.  
Заема площ от 329,6 кв. км. в област 
Добрич. 
Плажните ивици на общината 
(Дуранкулашка, Шабленска, Крапецка) 
са с обща площ от 318 000 кв. м 
 През територията й преминава 
първокласен път І-9 (с европейска 
категоризация Е-87), идващ от Румъния 
(с точка на навлизане в страната при  

 ГКПП Дуранкулак) и отвеждащ международния туристически поток към 
вътрешността на страната, Черноморието и през ГКПП Малко Търново на юг към 
Турция и Азия. 
Всички селища от общината имат покритие от мрежите на трите мобилни оператора 
Vivacom, Globul и M-Tel, но в някой от селата обхватът е слаб. В почти всички 
населени места има Интернет. 

 
Население  - брой населени места, брой население, етнически групи 
В община Шабла има 1 град (административният център гр. Шабла) и 15 села. В тях 
живеят 4 610 души ( НСИ,2016 г.), над 2/3 от тях в общинския център. Етническият 
състав на населението се състои от– българи, турци, роми. Изповядва се основно 
източноправославно християнство.  
 
Образование, здравеопазване, правораздаване:  
В общината има 2 училища, от които едното е средно общообразователно, и 1 детска 
градина. Здравното и медицинско обслужване на населението е в МБАЛ - Каварна и 
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Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП) – Шабла. На територията на общината 
има регистрирани 4 индивидуални практики за първична медицинска помощ. 
Природни и културни забележителности: ( защитени територии, обекти на 
туризъм, събития от национален и транснационален характер, местни занаяти, 
местни храни, места за настаняване и изхранване)  
На територията на община Шабла са установени 274 вида птици, което е 
приблизително 68 % от всички регистрирани до този момент в България видове. Тук 
има четири защитени зони, попадащи в Европейската екологична мрежа НАТУРА 
2000. Това са:  Дуранкулашко езеро, Шабленско езеро, Шабленска тузла и Калиакра. 
Цялата територия е включена в списъка на BirdLife International - Орнитологично 
важните места в Европа. 
Шабла е община с древна история и богата култура. Историческото развитие на 
района може да се проследи от най-далечни времена, преди 7 000 години по 
изключително богатите археологически находки. Недвижимото културно наследство 
включва 104 единични културни ценности и една групова културна ценност – 
Праисторическо, антично и средновековно селище и прилежащи некрополи на 
Големия остров на Дуранкулашкото езеро (VІ и V хилядолетия пр. Хр.)  
Община Шабла притежава богат потенциал за туристическо развитие, дължащ се на 
соленото езеро-лагуна “Шабленската Тузла”, трите сладководни езера: 
Шабленското, Езерецкото и Дуранкулашкото, термалните минерални извори,  
биоразнообразието и културното наследство.  
Общият брой на категоризираните места за настаняване, в които се предоставят 
туристически услуги в община Шабла, е 114 с база с общо 1581 легла. Броят на 
туристите, посещаващи общината, нараства ежегодно.  
 
Местна икономика  
Структуроопределящи отрасли за местната икономика са селското стопанство, 
туризма и търговията, като водещо значение продължава да заема селското 
стопанство, за което е характерно и поливно земеделие. Шабленският пипер е 
„запазена марка“ на района.  
 
Източници на информация: ( сайт на общината, контакти с туристически 
информационен център, културен център, детски център, бизнес център, телефон за 
спешни случаи)  
Община Шабла: http://shabla.bg/ 
 
Туристически информационен център, гр. Шабла 
Адрес: 9680 гр. Шабла, ул. "Равно поле" №36 А 
Тел./факс: 05743 40-88 
E-mail: galina.anastasova@icentres.net; tic@ob-shabla.org 
 
Зелен образователен център  
9680 гр. Шабла, ул. „Равно поле” №57А;  
тел/факс:05743/4200; 
e-mail: greencenter@ob-shabla.org, 
www.shabla-greencenter.info 
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ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ КАВАРНА  

Музеят получава своя статут през 1971 г.  
Музейното дело в Каварна започва своето развитие след Освобождението. 
На 14 ноември 1956 година официално е учредена каварненската музейна сбирка.   
 
През 2007 година музеят се сдобива с нова сграда, в която има зала за временни изложби. 
Една от тях представя Каварна и региона в стари карти и гравюри. 
 
Постоянната експозиция  проследява историята на града от V–VI век до 1940 г. В нея са 
изложени предмети, които отразяват културата на племената и народите, населявали 
Добруджа. Отделено е специално място на Чиракман – античния и средновековен 
предшественик на съвремения град. 
 
Музеят представя най-големия старобългарски керамичен център в Европа, разкрит край с. 
Топола. 
 
Изложени са  антични, византийски, венециански и западноевропейски монети, 
илюстриращи икономическите и политически контакти на Карвунското княжество с 
Черноморския и Средиземноморския свят. 
 
Тук могат да се видят и доказателствата за разцвета на Калиакра като столица на 
Добруджанското деспотство. 
 
 Мизеят съхранява  огромно количество находки, придобити при разкопките на 
многобройните обекти около Каварна. 
 
Исторически музей Каварна е един от от  стоте национални туристически обекта на 
Българския туристически съюз,  
 
 Той се намира в гр. Каварна,  ул. "Черноморска" 1Б, тел, 0570/ 8 21 50. Музеят е  достъпен 
пеш от центъра на града (пл. „Добротица” и сградата на Община Каварна). 
 
Музеят е партньор по проект ROBG-528 Title:  A joint opened window to the universe mysteries  
по програма INTERREG VA България-Румъния.  
 
За контакти: 
 
Пенко Георгиев,  тел, 0570/ 8 21 50, или  0886 000 579 
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Наименование на организацията: Областен информационен център - Добрич 

Наименование на английски език: District informational point - Dobrich 

Регистрация:  Областният информационен център - Добрич (ОИЦ - Добрич) е създаден 2012 

г., и е част от националната мрежа от 27 областни информационни центрове. Той 

продължава своята дейност по Проект № BG05SFOP001-4.001-0018-С01 „Развитие на ОИЦ-

Добрич“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“,  съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален  фонд. ОИЦ - Добрич се координира от 

Централния информационен и координационен офис (ЦИКО), отдел “Комуникация и 

информация”, Дирекция “Централно координационно звено”, към Администрацията на 

Министерския съвет. 

 

Данни за контакти:  

Адрес: Ул. България 12, гр. Добрич 9300 

Телефон:  +359 58 602 758 

e-mail: oic_dobrich@abv.bg 

Уеб страница: https://www.facebook.com/oic.dobrch/ 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

инж. Геновева Друмева, управител 

Сфера на дейност:  

Осигуряване на широк достъп до информация за възможностите за финансиране на 

проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи:  
Всички социални, етнически и възрастови групи от общините в област Добрич, 
представители на бизнеса, земеделски стопани, социални, образователни и културни 
институции, неправителствен сектор, администрации, медии и други. 
 
Териториален обхват на дейността:  
 

    ■М Местен, в района на област Добрич 

 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   

• Предоставяне на експертна безплатна, разбираема и актуална информация на 

потенциалните бенефициенти относно Европейските фондове и възможностите за 

финансиране с европейски средства на място в офиса, по телефона, по електронна 

поща, на събития и изнесени приемни; 

http://www.interregrobg.eu/
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• Организиране на публични информационни събития за популяризиране на 

програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЕСИФ) в осемте общини в област Добрич - Добрич, Добричка, Каварна, Тервел, 

Балчик, Генерал Тошево, Шабла и Крушари; 

• Представяне и популяризиране на добри практики, добре изпълнени проекти, 

финансирани с европейски средства; 

• Предоставяне на място за ползване на компютър и литература с достъп до сайтове с 

информация за ЕСИФ, специфична литература и информационни ресурси; 

• Провеждане на обучения, консултации и подпомагане на кандидатите при електронно 

кандидатстване чрез Информационната система за управление на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); 

•  Участие в общи национални кампании на Мрежата от 28 информационни центрове за 

популяризиране на ЕСИФ; 

• Подкрепа при организиране на инициативи за информация и публичност на 

Управляващите органи на Оперативните програми; 

• Осигуряване на „библиотека” с информационни материали за политиките на ЕС, 

безплатни информационни материали, издавани от ЕК, други европейски институции, 

УО, бенефициенти — издадени по проекти, съфинансирани от ЕСИФ; 

• Набиране на информация, включително участие в социологически проучвания; 

• Комуникация с национални, регионални, областни, общински и други структури и 

социално-икономическите партньори; 

• Подготовка, изработване и разпространяване на информационни материали свързани 

с ЕСИФ и открити процедури за кандидатстване по Оперативни програми и други 

програми. 

 
 
 

Вашите постижения: 

• над 200 проведени информационни събития; 

• близо 8000 участници в тях; 

• 1500 консултирани потенциални бенефициенти; 

• над 1000 медийни отразявания. 

 

 

 



 

                                        

 

 

    

 

www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЕТАНК „ЛАЗУР“  

Наименование на английски език: Petanque club LAZUR  

Регистрация:  ( моля посочете годината и вписването в кой окръжен съд/ Агенция по 

вписванията)  2005  Г.  

Тип: Сдружение в обществена  полза 

Данни за контакти:  

Адрес: Шабла, местност Шабленска тузла, комплекс „Лазур“  

Телефон 0888760286 ; 0888734123  

e-mail poli_com@mail.bg 

Уеб страница: https://www.facebook.com/pg/Спортен-клуб-по-петанк-Лазур-Шабла 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Полина Костова Калчева – председател  

Членства в други организации: Българска федерация по петанк  

Сфера на дейност: Спорт и двигателни активности 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
Към любителите на играта Петанк  
 
Териториален обхват на дейността:  

 X Местен, в района на Шабла  
 

  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  
Ние организираме международен турнир по петанк. Тази година в периода  29 юни – 01 юли  
ще проведем 14-то издание на международния турнир. Заповядайте!  
 
Петанк (на френски: pétanque) е игра с топки, възникнала във Франция в началото на 20 век, но 

произлизаща от стара провансалска игра, чиито корени са още в 8-9 век. Днес тя е национален 

спорт на Франция, 

Петанк се играе на правоъгълна площадка с размери 5 на 15 m и твърда настилка 
от пясък или сгур. За нея се използват топки от специална метална сплав, които тежат от 600 до 
800 g, а диаметърът им е около 70 mm. 

Може да се играе индивидуално, по двойки или тройки, като класически се играе по тройки, които 
може да са мъжки, женски и смесени.  

 

http://www.interregrobg.eu/
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Наименование на организацията:  МОРСКИ КЛУБ „ПОРТУС КАРИА“  

Наименование на английски език: MARINE CLUB PORTUS CARIA 

Регистрация:  Решение №15/11.02.2013г. по фирмено дело №8/2013 г. на ДОС 

Тип:  

 Сдружение  в обществена полза  

Данни за контакти:  

Адрес: гр. Шабла, ул. Добруджа №3, вх. Б, ап. 3  

Телефон: 0888977009 

e-mail: portuscaria@gmail.com 

Уеб страница: https://www.facebook.com/pg/Морски-Клуб-Портус-Кариа-Marine-Club-

Portus-Cariа 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Димитър Петков 

Франгов – председател на УС 

Членства в други организации: МИРГ ШАБЛА- КАВАРНА- БАЛЧИК ; Българска федерация 

по подводни спортове 

Сфера на дейност: Подводни спортове и морско дело ; опазване на околната среда; участие 

в културни прояви; предоставяне на услуги, свързани с обучение и подводен риболов;  

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
- към любителите на морето, морското дело и подводните спортове 
- към начинаещи в сферата на подводния риболов и дайвинга 

 
Териториален обхват на дейността:  
 

 Местен, в района на Шабла  
  
Вашите дейности, продукти, услуги:    
Сдружението организира ежегоден турнир по подводен риболов, като кръг от серията 
състезания за купа "България" на Българската федерация по подводен спорт.  
Членове на сдружението участват в състезания по подводен риболов и заемат призови места 
в състезания за купа „България, купа „Шабла“, "Варна Дайвинг Център" и др. Сдружението 
приключва успешно 2 проекта, финансирани чрез стратегията на МИРГ Шабла- Каварна- 
Балчик. Инвестициите са насочени към закупуването на оборудване, което позволява на 
клуба да продължи да се развива в сферите на подводния риболов, морски приключения и 
атракции. На разположение на клуба са оборудвана лодка, 2 яхти клас „Оптимист“ 9 
бл.каяци.   
 
Вашите постижения: 

http://www.interregrobg.eu/
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- Заснети филми, посветени на подводния риболов и забележителностите в Община 

Шабла 

- Трето място на републиканско първенство по подводен риболов – индивидуално 

класиране през 2016 г.  

- Отбор на годината за 2017 г. – награда на община Шабла и отличия в класацията 

Спортист на годината 
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Наименование на организацията: СКЛА“ ЧЕРНО МОРЕ – 2005“ . 

Наименование на английски език: SKLA “ CHERNO MORE – 2005 “. 

 

Регистрация:   с решение по ф.д.№ 853/2005 г. на ОС гр.Добрич 

Тип: Сдружение  в обществена полза  

Данни за контакти:  

Адрес: гр.Балчик ул.Иречек 12  

Телефон: 0887 964 106 

e-mail: hammer1@abv.bg 

Уеб страница: fb.me/BALCHIKSKLA 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията:  

Десислава Белева Андреева - председател 

Членства в други организации: 

 Българска Федерация Лека Атлетика / БФЛА/ 

Сфера на дейност:  

✓ Спорт и двигателни активности  ……………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
 
Дейноста на спортния клуб е насочена основно към развитието на леката атлетика в 
дисциплините : 

- Хвърляне на чук 

- Мятане на диск 

- Тласкане на гюле 

- Хвърляне на копие 

Групите с които се работи са: 
- Подготвителна / деца от 6 год. до 12 год./ 

- Момичета и момчета под 14 год. 

- Момичета и момчета под 16 год. 

http://www.interregrobg.eu/
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- Юноши и девойки под 18 год. 

- Юноши и девойки под 20 год. 

- Мъже и жени. 

 
Териториален обхват на дейността:  
 

✓ Национален 

 
 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  

1. Подпомага и организира практикуването на лека атлетика; 

2. Оргинизира школи и тренировъчна и спортно-състезателна дейност; 

3. Организира и администрира спортни състезания; 

4. Изгражда и стопанисва спортни обекти; 

5. Подготвя състезатели на любителско,национално и международно равнище; 

 
Вашите проекти и програми:  

СКЛА“ ЧЕРНО МОРЕ – 2005“ работи с програми от Министерството на младежта и спорта / 
ММС/.  

- Програма за развитие на спортните клубове 

- Програма „Спорт за деца в свободното време“ 

 

Вашите постижения: 

От основоването на спортния клуб до сега, постиженията на нашите спортисти и треньори ги 
нареждат като едни от водещите за страната ни. Имаме спечелени общо 425 медала от 
Републикански първенства, 7 медала от Балкански шампионати, поставени над 20 
Национални рекорда, участие на Световни и Европейски първенства. 
За 2017 год., от състезания в България клубът има спечелени 79 медала /27 златни, 25 
сребърни и 27 бронзови/. От Международни състезания имаме 3 медала, бронзов от 
Младежкият европейски олимпийски фестивал в Гьор,Унгария, и сребърен и бронзов то 
Балканския шампионат за мъже и жени в Нови Пазар,Събрия. 
Двама наши състезатели са включени в националния отбор на България за Европейския 
отборен шампионат – 1 лига който се проведе във Васа, Финландия.Имаме участие на 
Европейската купа по зимни хвърляния в Лас Палмас де Гран Канария, участие на Балкански 
шампионат за юноши и девойки под 18 год. в Инстанбул,Турция, участие в Балкански 
шампионат за юноши и девойки под 20 год. В Питеще,Румъния и участие в Световни 
ученически игри в Нанси ,Франция. 
За 2017 год. имаме поставени 6 национални рекорда в дисциплините тласкане на гюле в зала 
и на открито за момчета под 16 год. и в дисциплината хвърляне на чук за юноши под 18год. 
и под. 20 год. 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
Наименование на организацията: ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ „КАВАРНА” 

Наименование на английски език: TURISTICHESKO SDRUJENIE "KAVARNA" 

Регистрация:  2012 година регистрирано в Добрички окръжен съд 

Тип: Сдружение в обществена полза 

Данни за контакти:  

Адрес: град Каварна, ул.”Дончо Ил. Стойков” № 10 

Телефон: 0887102189 

e-mail: tur.sd.kavarna@gmail.com 

           Уеб страница: www.turkavarna.alle.bg, www.kavarna.org 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Дарина Костова 
Аргирова-Митева-председател 

Членства в други организации: БХРА /Българска хотелиерска и ресторантьорска 
асоциация/ и БТК /Българска туристическа камара/. 

Сфера на дейност:  

Подкрепа за бизнеса 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
Собственици на хотели и ресторанти.Туроператорски фирми и тур агенти.  
 
Териториален обхват на дейността:  
 

✓ Местен, в района на Община Каварна 
 
  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  
Създаване на уникални туристически маршрути. Създаване на рекламни 
стратегии.Организиране на събития за развитие, рекламиране и популяризиране на туризма 
в Община Каварна. 
Регионален представител на Българската стопанска камара  
 
Вашите проекти и програми:  

В приложение  
 

Вашите постижения: 

През 2015 година Туристическо сдружение „Каварна” получи от Списание „Туризъм и отдих” 
Златен приз за „Сдружение, фактор в българския туризъм за 2014 година”. 

http://www.interregrobg.eu/
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През 2016 година получи награда от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация 
/БХРА/ за развитие на туризма в региона.През 2016 година открихме в град Каварна 
Туристически информационен център за нуждите на гостите посещаващи Общината и 
региона. 

Туристическо сдружение „Каварна“ е сред основните спонсори и оказва подкрепа в 
организирането на Купа БЪЛГАРИЯ и Открит турнир по спортни танци за КУПА ROTARY CLUB 
КАВАРНА 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 години. 

Туристическо сдружение „Каварна“ е официален партньор на Община Каварна и един от 
основните спонсори на национален фестивал за старинна музика, песен и танц 
”STRAVAGANZA”. 
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Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 
 
Наименование на организацията: ОБЕДИНЕНИ ЗА ШАБЛА  

Наименование на английски език: UNITED FOR SHABLA 

Регистрация:  2009  

Тип: Сдружение в обществена полза  

Данни за контакти:  

Адрес: гр. Шабла , ул. „Равно поле“ 37  

Телефон: 05743 4125  

e-mail: ob_s@ob-shabla.org 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Сенка Стоянова – 

председател на Управителния съвет  

Сфера на дейност:  

 

Социални дейности  ………………………………. 

Култура   …………………………………… 

 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте )  
Широката общественост на Шабла 
Хора в неравностойно положение  
Териториален обхват на дейността:  
 

 Местен, в района на Шабла  
 Трансграничен – Румъния  

  
Вашите дейности, продукти, услуги:   
  
Сдружението организира кампании за набиране на средства, с които подпомага хора в 
неравностойно положение – социално слаби,болни.  
Организираме културни прояви – концерти, изложби, представяния на книги, чрез които 
популяризираме български творци и насърчаваме творческият процес.  
 
Вашите проекти и програми:  

Създали сме връзки с културното дружество „Солтери“ в Румъния, с което  заедно 
организираме културни прояви – изложби, концерти, представяния на книги.  
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www.interregrobg.eu 
 

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз. 

 

Наименование на организацията: СДРУЖЕНИЕ „ВЕЛОКЛУБ КАВАРНА” 

Регистрация:  2016 окръжен съд Добрич 

Тип:  Сдружение в обществена полза  

Данни за контакти:  

Адрес: Каварна, ул.”Ал.Стамболийски”№45 

Телефон: 0889941136 

e-mail:kavarnavelo@mail.bg; et_drago@abv.bg 

Представител/лице за контакт и позицията му в организацията: Драгомир Георгиев 
Георгиев – председател на управителния съвет.  

Сфера на дейност:  

 Младежки дейности  Спорт и двигателни активности 

Към кого е насочена дейността Ви/ Целеви групи: ( моля конкретизирайте)  
Деца и младежи, всички велосипедисти. 
 
Териториален обхват на дейността:  
 

Местен, в района на в района на община Каварна. 
 

Вашите дейности, продукти,услуги: 
 

• организиране и участие в регионални, национални и международни спортно-
състезателни и туристически прояви, свързани с колоездене; 

• обособяване, маркиране, поддръжка и популяризиране трасета и маршрути за 
планинско и шосейно колоездене; 

• подпомагане обособяването и развитието на велосипедна инфраструктура: 
велосипедни алеи,пътеки, велопаркинги и велостоянки, велопаркове и други; 

• изготвяне и изпълнение на програми и проекти за развитие на колоезденето  в 
страната и чужбина; 

• сътрудничество и взаимодействие с държавни, общински органи и други 
организации в областта на колоезденето, физическото възпитание, спорта и 
младежки дейности; 

• популяризирането на физически активен, здравословен и природосъобразен 
начин на живот; 

• информационно, техническо и материално подпомагане на членовете и 
симпатизантите на клуба при участието им в състезания и други прояви, 
свързани с колоезденето; 

• осъществяване на информационна дейност чрез организиране на семинари, 
конференции, обучения за членовете и симпатизантите на Сдружението, в 
това число и чрез използване на Информационни технологии и Интернет; 

http://www.interregrobg.eu/
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