
О Б Я С Н И Т Е Л Н А   З А П И С К А  

Към проектобюджет 2022 г. на индикативен разчет 

 

   

 1. Договор за безвъзмездна финансова помощ /ДБФП/ BG05M9OP001-6.002-

0102-C01 процедура BG05M9OP001-6.002– Патронажна грижа+, проект 

„Патронажна грижа+ в Община Созопол“, Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020”/ОП РЧР/ 

 Проектът се финансира от Оперативна програма за развитие на човешките 

ресурси 2014-2020г. 

Общ бюджет на проекта – 161 644,00лв 

Изплатени през 2021г.   60 513,76лв. Остават за плащане 101 130,24лв. през 2022г. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е със срок 12 месеца, считано от 

03.05.2021г. до 03.05.2022г. 

 

2. Рехабилитация на ул. "Републиканска" от общински път BGS1210 до 

кръстовището с ул. "Одеса" и ул. "Одеса". Ново строителство от ул. "Одеса", 

изграждане на ул. "Цар Симеон Велики", ул. "Цар Асен Велики" и ул. "Хан 

Тервел" на гр. Созопол BG06RDNP001-7.001-0125 в ИСУН по процедура чрез 

подбор BG06RDNP001-7.001“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.). 

Стойност на проекта – капиталови разходи - 1 416 230,30лв., включващи 

1 394 030,30лв.  безвъзмездна помощ за СМР и от бюджета на Община Созопол - 

22200,00лв. за авторски и строителен надзори.  

Изплатени през 2020г. – 697 015,15 с ДДС. Остават за плащане през 2021г. 

697 015,15 с ДДС безвъзмездна помощ и 22200,00лв. за авторски и строителен надзори 

от бюджета на Община Созопол 

 

3. "Модернизация на лодкостоянка в пристанище Созопол" Програма за 

морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-1.019 - „Рибарски 

пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ Сектор 

„Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на лодкостоянки“ 

Стойност на проекта - безвъзмездна помощ – 947 236 лв.  

Срок за изпълнение – 18 месеца 

 

4. "Въвеждане на енергоспестяващи мерки по сградата на общинска 

администрация гр.Созопол, пл. „Хан Крум“ No2" Програма: Възобновяема 

енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, по процедура BGENERGY-

2.002 - „Енергийна ефективност в сгради“ 

Стойност на проекта - безвъзмездна помощ – 1 541 429,00 лв.  

Срок за изпълнение – 23 месеца 

Проектното предложение е подадено и очаква одобрение от Управляващия 

орган. 

 



Проекти, по които ще кандидатства Община Созопол през 2022г. 

 

1. „Споделени отговорности между администрацията, гражданите и бизнеса за 

ефективно и открито управление на община Созопол“ по Процедура 

BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското участие в процесите на 

изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“ по Оперативна 

програма „Добро управление“ (ОПДУ) 

Бенефициент по проекта - Сдружение с нестопанска цел „ЧАР-Черноморска 

асоциация за развитие-Бургас“ 

Партньор - Община Созопол 

Общ бюджет – 60 000лв., от които 6000лв. е приблизителната стойност, която ще 

управлява Община Созопол. 

 

2. Създаване и популяризиране на интегриран туристически продукт, 

отличаващ Община Созопол от останалите Черноморски общини 

Общ бюджет на проекта – 400 000лв. 

 

3. Дигитализация на движимото и недвижимо културно-историческо 

наследство от фондовете на някои от най-важните културни институции на 

територията на общината 

Общ бюджет по проекта – 750 000лв. 

4. Проект за подобряване на инфраструктурата за достъп до културно-

историческите обекти 

Общ бюджет по проекта – 1 500 000лв. 

5. Нова пътна връзка от общински път BGS 1210/к-г „Златна рибка“ -гр. 

Созопол/до кв. 69, 70 и 71 гр. Созопол 

Общ бюджет по проекта – 1 500 000лв. 

6. Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1214 от разклона на 

с. Зидарово до с. Габър 

Общ бюджет по проекта – 2 000 000лв. 

7. Изграждане на улична мрежа с. Равадиново - II етап; III етап; IV етап; 

Vетап 

Общ бюджет по проекта – 6 030 000лв. 

8. Доизграждане на улична мрежа кв. Мисаря, гр. Созопол 

Общ бюджет по проекта – 5 000 000лв. 

9. Изграждане на нова улица от от. 923  до от. 912-905 между кв.52 и кв. 52А 

Общ бюджет по проекта – 5 000 000лв. 

10. Проект за изграждане на паркинги в Община Созопол 

Общ бюджет по проекта – 2 500 000лв. 

11. Изграждане и модернизиране на информационната и телекомуникационна 

инфраструктура и безплатен високоскоростен безжичен Интернет достъп на 

обществени места 

 Общ бюджет по проекта – 2 000 000лв. 

12. Изграждане на спортен комплекс  в упи III с.Крушевец 

Общ бюджет по проекта – 450 000лв. 



13. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ 

„Снежанка“, гр. Созопол 

Общ бюджет по проекта – 1 500 000лв. 

14. Изграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктура 

Общ бюджет по проекта – 15 000 000лв. 

 

 

  

  

 

 

ИНЖ.МАДЛЕН ВЪЛЧЕВА 

Началник на отдел „ИПЕП“ 

 

Изготвил:  

Петя Атанасова 

Ст.експерт, отдел „Проекти“ 

 

 


