
Приложение № 1 

 

Програма за реализация на ПИРО на община Кайнарджа за периода 2021-2027 г.: 

описание на предвидените мерки и дейности 
Приоритет Мярка Дейност/проектна идея* и кратко описание Територия/з

она за 

прилагане 

на 

интегриран 

подход (зона 

за 

въздействие)

** 

Индикативен 

бюджет, в лв 

Източник на 

финансиране 

Срок за 

изпълн

ение 

Административ

на структура 

(звено в 

общината), 

отговорно за 

реализация на 

мярката 

 

 

 

 

 

1.Подкрепа за 

устойчиво 

икономическо 

развитие, 

внедряване на 

иновации и нови 

технологии 

Мярка 1.1: Развитие 

на прецизно 

земеделие и свързани 

производства 

1.1.1.Обучения на земеделските стопани, 

изготвяне на информационни материали за 

популяризиране на видовете земеделие, които 

допринасят за опазване на околната среда и 

нейните компоненти; 

1.1.2.Разкриване работни места за 

квалифицирани кадри; 

1.1.3.Съдействие за презентационни и 

демонстрационни мероприятия, касаещи 

въвеждане на нови технологии и процеси в този 

сектор. 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

приоритет 

за ООС 

200 000,00 лв ПИК 2021-2027 г., 

ПРЧР 2021-2027 

г., ПРСР 2021-

2027 г. 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, вкл. 

План за 

възстановяване 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа, 

частни 

инвеститори, 

училища 

 Мярка 1.2: 

Насърчаване на 

предприемачеството и 

развитие на 

икономически 

дейности в нови 

микро и малки 

предприятия. 

1.2.1. Презентиране на подходящи терени 

общинска и държавна собственост, където да се 

инвестира в развитие на нови предприятия; 

1.2.2. Презентиране на подходящи обекти за 

развитие на туризъм във всичките му форми. 

Община 

Кайнарджа, 

зона за 

подкрепа на 

бизнеса 

200 000,00 лв ПРЧР 2021-2027 

г., ПРСР 2021-

2027 г. 

републикански 

бюджет и 

национални 

фондове, вкл. 

План за 

възстановяване. 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа, 

частни 

инвеститори 

  

 

 

Мярка 1.3: Подкрепа 

на фермерите 

1.3.1. Насърчаване увеличаването на площите с 

трайни насаждения и създаването на биологични 

ферми; 

1.3.2. Осигуряване на терени за постоянни и 

временни пчелини; 

1.3.3. Насърчаване на директните доставки към 

краен потребител чрез изграждане на фермерски 

пазар „От фермата до масата“; 

1.3.4. Изграждане на компостираща инсталация 

за разрешаване на проблема с оползотворяване на 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

принос за 

ООС и зона 

за подкрепа 

на бизнеса 

 

 

 

1 000 000,00 

лв. 

ПРСР 2021-2027 г. 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, вкл. 

План за 

възстановяване, 

Европейско 

икономическо 

пространство и др. 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

Община 

Кайнарджа;  

Училища; 

НПО, частни 

инвеститори 



оборския тор; 

1.3.5. Организиране на обучителни курсове за 

повишаване квалификацията на местните кадри с 

професии и специалности от селскостопанския 

сектор; 

1.3.6. Реализация на дейности, осигуряващи 

сътрудничество между бизнеса и местните 

образователни структури за развитие на 

професионалните умения на човешките ресурси и 

обвързването им с потребностите на пазара. 

 Мярка 1.4: 

Подобряване на 

съществуващия 

местен бизнес, чрез 

стимулиране на 

кръговата икономика 

1.4.1. Осъществяване на сътрудничество между 

община Кайнарджа и МСП за оползотворяване на 

битовите отпадъци, които са общинска 

собственост.  

1.4.2. Внедряване на иновативни методи и нови 

технологии в преработка на селскостопанска 

продукция или други - без отпадъци 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

принос за 

ООС и зона 

за подкрепа 

на бизнеса 

 

 

 

500 000,00 лв 

ПОС 2021-2027 г., 

Финансовия 

механизъм на 

Европейското 

икономическо 

пространство, 

ПУДООС 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа 

 Мярка 1.5: Развитие и 

поддържане на 

природните и 

културно-

исторически обекти за 

развитие на туризма 

1.5.1. Експониране и опазване на богатствата на 

общината с помощта на екопътеки  - Кайнарджа,  

Стрелково, Войново, Каменци, Войново, 

Светослав, Краново, Поп Русаново и други; 

1.5.2. Разкриване и разработване на нови обекти с 

културно-исторически потенциал; 

1.5.3.Осъществяване на съвместни проекти с 

РИОСВ и местен бизнес за опазване на 

разнообразието на растителни и животински 

видове; 

1.5.4. Осъществяване на съвместни дейности с 

РИМ – Силистра  и местен бизнес за разкриване, 

опазване и експониране на културно-

историческото наследство 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа 

 

 

 

 

200 000,00 лв 

ПРР 2021-2027 г., 

ПОС 2021-2027 г., 

ПРСР 2021-2027 

г.; Програма за 

сътрудничество 

Румъния-

България; 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. 

Други 

финансиращи 

организации и 

фондове –НФМ и 

ФМ на ЕИП, ПЯП, 

ФАБ и др. 

 

 

2021-

2027 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

НПО 

 Мярка 2.1: Създаване 

на условия за 

разширяване 

използването на ИКТ 

инфраструктура в 

учебния процес 

2.1.1. Изграждане на образователна STEM среда – 

оборудване на STEM кабинети във всички 

училища, които  въвеждат дигиталната 

трансформация в училищното образование -  

осигуряване на ИКТ инфраструктура и 

оборудване, както и обучение на учителите в 

областта на цифровото образование и цифровите 

компетентности на учителите и насърчаване на 

използването на цифрови педагогически методи. 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

приоритет 

за 

обществено 

обслужване 

 

60 000,00 лв 

ПРЧР 2021-2027 

г., ПРР 2021-2027 

г., ПРСР 2021-

2027 г.,  НП на 

МОН, План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове 

2021-

2027 

 

Училищата, 

ДГ,  

Община 

Кайнарджа 



 

 

2. Повишаване 

качеството на 

образованието, 

социалните, 

културни и 

здравни дейности 

и тяхната 

инфраструктура 

Мярка 2.2: 

Осигуряване на 

условия за равен 

достъп до качествено 

образование и добра 

инфраструктура, 

съответстваща на 

образователните 

стандарти 

2.2.1. Обучение на екипите за обхват и задържане 

в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст 

и насърчаване завършването на първи 

гимназиален етап и средно образование; 

2.2.2. Създаване на добра база за извънкласни 

дейности, с които се мотивират учениците да 

посещават училище. 

2.2.3. Изграждане или обогатяване на спортната 

база на училищата и ДГ; 

2.2.4. Изграждане на нова образователна 

инфраструктура и оборудване със съвременна 

материална база в училища и ДГ, където има 

необходимост. 

Община 

Кайнарджа 

2 000 050.00 

лв. 

ПРЧР 2021-2027 

г., ПРСР 2021-

2027 г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. НП на 

МОН 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа, 

НПО, училища 

 Мярка 2.3: Развитие 

на качествено 

професионално 

образование и учене 

през целия живот 

2.3.1. Съставяне на модулни учебни планове и 

програми за професии, отчитащи реалните нужди 

на пазара на труда, вкл. дуално образование; 

2.3..2. Провеждане на програми за 

квалификационни курсове, придобиване на 

професия, част от професия и др.; 

2.3.3. Международен обмен на модели в 

професионалното образование чрез реализацията 

на различни проекти; 

2.3.4. Откриване на Център за личностно 

развитие. 

 

Община 

Кайнарджа 

520 000,00 лв. ПРЧР 2021-2027 

г., ПРСР 2021-

2027 г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. 

Програма „Еразъм 

+“ и НП на МОН  

2021-

2027 

Училища, 

НПО, Община 

Кайнарджа 

  

Мярка 2.4: Здравна 

инфраструктура и 

нови медицински 

услуги 

2.4.1.  Основен ремонт на здравни пунктове/ 

кабинети и закупуване на съвременно 

медицинско оборудване, развитие на мрежа за 

прилагане на телемедицина за консултиране и 

проследяване на състоянието на пациенти в 

отдалечени от общинския център населени места, 

осигуряване на аптечно обслужване в населените 

места. 

2.4.2. Сключване на договори с професионални 

екипи с високо качество на предлаганата здравна 

услуга – от София, от Варна; 

2.4.3. Съвместни проекти с ОПЛ; 

2.4.4. Изграждане на нова сграда за СМП – 

Кайнарджа 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

приоритет 

за 

обществено 

обслужване 

 

 

200 000,00 лв 

 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, 

Европейско 

икономическо 

пространство 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

МЗ 

  

 

 

 

Мярка 2.5: Социална 

2.5.1. Подобряване и поддръжка на материално-

техническата база на изградените обекти за 

социални услуги; 

2.5.2.  Разширяване обхвата на социалните 

услуги, инфраструктура и оборудване за лична 

 

 

 

 

Община 

 

 

 

 

200 000,00 лв 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

 

 

 

 

2021-

 

 

 

 

Община 



инфраструктура и 

социални дейности 

мобилност и достъпност за хората с трайни 

увреждания; 

2.5.3. Подобряване на достъпа до заетост на 

хората с увреждания и на други уязвими групи 

чрез предоставяне на комплексни услуги, вкл. 

към техните семейства, осигуряване на грижи в 

домашна среда на хора с увреждания, самотно 

живеещи и възрастни хора; 

2.5.4. Обновяване на базата на Домашен социален 

патронаж и разширяване на обхвата му. 

 

Кайнарджа, 

зона с 

приоритет 

за 

обществено 

обслужване 

национални 

фондове, 

Европейско 

икономическо 

пространство, 

ПРЧР 2021-2027 

г., финансиране от 

Агенция за хора с 

увреждания и 

АСП 

2027 Кайнарджа 

  

 

 

 

 

Мярка 2.6: Развитие и 

разнообразяване на 

културния живот 

2.6.1.  Съхраняване, опазване и частично 

експониране на недвижимо културно наследство, 

дигитализация на музейни и библиотечни 

фондове; 

2.6.2. Повишаване качеството на културния 

продукт; съхранение, опазване и прилагане на 

модерни подходи за планиране и организация на 

експозициите; 

2.6.3. Осъществяване на нови археологически 

разкопки и откриване на нови експозиции в 

посетителски центрове, музеи или в открито 

пространство;  

2.6.4.Разнообразяване на дейностите на 

читалищата във всички населени места 

2.6.5. Ремонт и възстановяване на паметниците на 

културата в община Кайнарджа – Кючук 

Кайнарджанската чешма, 3 църкви, които са с над 

100 годишна история и запазени типични 

добруджански къщи 

 

 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

приоритет 

за ООС 

 

 

 

 

 

 

 

2 100 000,00 лв 

 

 

 

 

 

ПРР 2021-2027 г., 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. 

 

 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

НПО, 

Читалища 

 Мярка 3.1: 

Подобряване на ІV-

класна пътна мрежа и 

уличната 

инфраструктура 

3.1.1.   Ремонт/рехабилитация на уличната мрежа 

в населените места и прилежащите тротоарни 

площи; 

3.1.2. Обновяване на уличното осветление и 

въвеждане на нови фотоволтаични автономни 

модули; 

3.1.3. Рехабилитация на някои пътни отсечки от 

ІV-класната общинска пътна мрежа 

 

 

 

Община 

Кайнарджа 

6 500 000,00 

лв. 

 

 

500 000,00 лв. 

 

 

500 000,00 лв. 

ПРСР 2021-2027г.,  

План за 

възстановяване, 

 републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, ФМ на 

ЕИП, ПУДООС 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа 

3.Подобряване на 

техническата 

инфраструктура 

и опазване на 

околната среда 

Мярка 3.2: 

Подобряване 

качеството и 

ефективността на 

ВиК 

инфраструктурата 

3.2.1. Реконструкция и доизграждане на част от 

водоснабдителната система и съоръжения в осем 

населени места: с. Кайнарджа – 5 816 метра; 

Средище – 5 433 метра; Зарник – 1 406 метра; 

Полковник Чолаково – 1 545 метра; Войново – 

545 метра; Добруджанка – 1 680 м., Посев – 655 

м. и Голеш – 4 465 м. ОБЩО: 21 545 метра; 

 

Община 

Кайнарджа 

  

7 540 000,00 

лв. 

ПРСР 2021-2027 

г., ПУДООС, План 

за възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. Средства 

 

2021-

2027 

 

Община 

Кайнарджа, 

ВиК ООД 



3.2.2.Изграждане на канализационни съоръжения, 

макар и локални; 

3.2.3. Информиране и мотивиране на частните 

лица да подменят остарялата водопроводна 

система в жилищата си или в обектите на своя 

частен бизнес. 

на частни лица 

  

 

 

Мярка 3.3: Селищно 

развитие 

3.3.1.  Разработване на устройствени планове за 

селата в съответствие с предвижданията на 

ОУПО; 

3.3.2.  Изготвяне на кадастрални карти за 

населените места и устройствени планове; 

3.3.3.  Рехабилитация на публични пространства 

– площади, зелени площи; оптимизиране на 

улично осветление в селата, където е 

необходимо; 

3.3.4.  Осигуряване на цифрова свързаност на 

малките населени места и изграждане на точки за 

достъп до интернет в читалищата“. 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа 

 

 

 

 

200 000,00 лв 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, 

общински 

бюджет, 

Европейски 

програми 

 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

Читалищни 

настоятелства 

  

 

 

Мярка 3.4: Зелена 

система, ВЕИ и ЕЕ 

3.4.1.  Внедряване на ВЕИ мерки в парковете за 

осветление; 

3.4.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ чрез саниране на 

сгради, смяна на отоплителни инсталации и др. ; 

3.4.3.  Използване на енергия от възобновяеми 

източници при изграждане и реконструкция на 

парково, декоративно и фасадно осветление на 

територията на общината; 

3.4.4. Изграждане на Фотоволтаични 

електроцентрали /ФЕЦ/ върху покривите на 

общинските сгради; 

3.4.5. Стимулиране на частни инвеститори за 

производство на енергия чрез използване на 

биомаса от горското и селското стопанство или 

чрез ФЕЦ 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

принос за 

ООС 

 

 

 

 

1 500 000,00 лв 

 

 

 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове,частни 

инвестиции 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

частен бизнес 

  

 

 

Мярка 3.5: Опазване 

на околната среда и 

изграждане на 

екологична култура 

за устойчиво развитие 

на общината 

3.5.1. Увеличаване експлоатационния живот на 

депото за твърди битови отпадъци чрез 

намаляване на количествата на смесените битови 

отпадъци, предназначени за крайно 

обезвреждане; 

3.5.2.  Въвеждане на икономически стимули за 

намаляване образуването на отпадъци изобщо, 

повишаване на екологичното съзнание на 

местната общност чрез информационни 

кампании и конкурси;  

3.5.3. Популяризиране на схемите за „еко-

маркировка”, контрол върху спазването на 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

принос за 

ООС 

 

 

 

50 000,00.лв 

 

 

 

Общински 

бюджет; 

ПРСР 2021-2027 

г., План за 

възстановяване, 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, 

2 

 

 

021-

2027 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

училища, НПО, 

Читалища 



изискванията, въведени в нормативната уредба, 

вкл. върху спазването на забраните за изхвърляне 

в общия отпадъчен поток на опасни домакински 

отпадъци; 

3.5.4.  Подобряване на организацията по 

разделяне, временно съхранение, събиране и 

транспортиране на отпадъците, провеждане на 

масови информационни кампании за подобряване 

на екологичната култура. 

Програма за 

сътрудничество 

Румъния .- 

България, 

ПУДООС, 

общински 

бюджет, частни 

инвеститори 

  

 

 

 

 

 

Мярка 3.6: Превенция 

на риска и изменение 

на климата 

3.6.1.  Мероприятия/дейности и др. в 

съответствие с предвидените в действащата 

Национална програма за превенция и 

ограничаване на свлачищата на територията на 

Република България, ерозията и абразията по 

Дунавското и Черноморското крайбрежие 2015-

2020 г. и последващите; 

3.6.2.  Повишаване готовността на населението и 

капацитета на силите за реагиране в случай на 

наводнения, пожари и земетресения и други 

природни катаклизми, вкл. дейности за 

повишаване на информираността на населението; 

3.6.3.  Информационно-образователни мерки за 

формиране, прилагане и изпълнение на целите на 

политиките, свързани с изменението на климата; 

3.6.4. Обучения на населението и на 

доброволните формирования за защита от 

бедствия и аварии; 

3.6.5. Закупуване на оборудване и техника, с 

които да може да се реагира за защита при 

бедствия и аварии. 

 

 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

принос за 

ООС 

 

 

 

 

 

 

 

100 000,00.лв. 

 

 

 

 

 

 

ПОС 2021-2027 г., 

ПРСР 2021-2027 

г., републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове, както и 

използване на 

финансови 

инструменти. 

 

 

 

 

 

 

2021-

2027 

 

 

 

 

 

 

Община 

Кайнарджа, 

училища, НПО, 

Читалища, 

частен сектор 

 Мярка 3.7: 

Съхраняване, 

опазване и 

експониране на 

природното 

наследство, извън 

зоните по Натура 2000 

и защитените 

територии 

3.7.1. Дейности, насочени към изграждане на еко-

пътеки до основните обекти на Защитените 

територии, защитените местности и територии от 

Натура 2000; 

3.7.2.  Осигуряване на буферни паркинги за 

посетители, надеждна маркировка на пешеходни 

маршрути, изграждане на заслони  и  вело-

трасета; 

3.7.3.  Дейности за създаване на оптимална 

симбиоза между мрежите на НАТУРА 2000 и 

тези на културно-историческото и природно 

наследство. 

Община 

Кайнарджа 

200 000,00.лв. ПОС 2021-2027 г., 

републиканския 

бюджет и 

национални 

фондове. 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа, 

НПО 

 

 

 

Мярка 4.1: 

Управление в 

подкрепа на 

4.1.1. Дейности за повишаване капацитета на 

общинската администрация и подобряване на 

професионалната компетентност на служителите, 

Община 

Кайнарджа, 

зона с 

30 000,00 .лв. Общински 

бюджет, 

републикански 

2021-

2027 

Община 

Кайнарджа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Добро 

управление за 

всеки жител и 

гост на Община 

Кайнарджа 

развитието организиране на обучения, семинари, 

конференции, пътувания с учебна цел, съвместни 

срещи, включващи и социално-икономическите 

партньори; 

4.1.2. Повишаване на институционалния 

капацитет и ефективността от действията на 

общинската администрация за развитие на 

уменията за управление на проекти и усвояване 

на средства от структурните и инвестиционния 

фонд; 

4.1.3. Закупуване на съвременни програмни 

продукти за административно обслужване/АО/ и 

обучение на служителите за работа с тях 

приоритет 

за 

обществено 

обслужване 

бюджет , ПРЧР 

2021-2027 

 Мярка 4.2: Обмен на 

добри практики с 

общини за 

разширяване на 

междуобщинското 

сътрудничество 

4.2.1. Повишаване капацитета на общинската 

администрация в помощ на бизнеса и 

гражданите, на база опита на съседни общини и 

внедряване на добри практики, вече изпитани при 

тях; 

4.2.2.  Изграждане на междуобщински и 

международни сътрудничества и партньорства за 

решаване на общи проблеми и обмен на добри 

практики и знания с различни организации и 

други страни за развитие на мобилни 

административни услуги, услуги от друго 

естество, косвено свързани с администрацията; 

4.2.3. Развитие на иновативни младежки 

дейности, организиране на съвместни панаири и 

културни празници и развитие на съвместни 

туристически продукти и атракции. 

Община 

Кайнарджа 

-  зона с 

приоритет 

за 

обществено 

обслужване.  

20 000,00 .лв. Общински 

бюджет, 

републикански 

бюджет, ПРСР 

2021-2027, 

Програма за 

сътрудничество 

Румъния-

България, ПРЧР 

2021-2027 

2021-

2027 

 

Община 

Кайнарджа и  

нейни 

партньорски 

общини от 

България и 

други страни 

 

* Възможно е една мярка да включва само една дейност и тогава мярката и дейността съвпадат. Различни дейности и проектни идеи се посочват само в случай на комплексни 

мерки, които се осъществяват чрез повече от една дейност. 

**Посочва се дали съответната мярка ще се осъществява само на територията на определена зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие), в друга територия 

извън зоните или на цялата територия на общината. В случай че мярката ще се реализира в приоритетна зона за прилагане на интегриран подход (зона за въздействие) се посочва 

само наименование/номер на 


