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МЕМО       

Консорциум „Добрич 2020” РАЗРАБОТВАНЕ НА ИПГВР НА ГР. ДОБРИЧ 

Присъствали: Дата 03.07.2012 

От страна на Велдер Консулт: 

Арх. Белин Моллов, Веселин Цветанов 

От страна на НЦТР : 

Арх. Иван Димчев 

От страна на община град Добрич : 

Инж. Надежда Петкова, арх. Боряна Станчева, 
арх. Пламен Ганчев, Димитрина Костадинова 

Събитие Дискусионна среща с архитекти, инженери, строители 
и браншовите организации на проектанти и строители 

Място 

  

Заседателна зала на Парк хотел „Изида”, Добрич 

Начало  10.00 ч. 

ТЕМА 

Представяне на логиката и целите на проекта. Първоначална дискусия относно 

нуждите и потенциалите на град Добрич. Дискусия по възможностите за определяне 

на зони за въздействие. Първоначална идентификация на необходими интервенции.  

 

 

1. В качеството си на ръководител на ръководител на проекта, инж. Надежда Петкова откри срещата, 
приветства гостите, въведе присъстващите в проекта и даде начало на дискусията : 

 Представи програмата за провеждане на срещата; 

 Представи контекста и целите на проекта; 

 Представи времевия график за реализация на отделните дейности по проекта; 

 Отбеляза основните постановки на процеса по разработване на един интегриран план; 

 Посочи дейностите, които следва да бъдат извършени в рамките на разработването на интегрирания план; 

 Направи кратко разяснение за схемата по която бенефициентите ще кандидатстват за финансиране в рамките 
на ОПРР през следващия планов период. Обясни важността на Интегрираните планове, като документи, които 
ще послужат на България да се аргументира пред ЕК в рамките  на преговорния процес; 

 Посочи, че проектите, които ще бъдат финансирани трябва да са включени в Интегрирания план;  

 Описа подробно какви са критериите за избор за 3те типа зони за въздействие; 

 Представи вижданията на общинската администрация, за това, кои биха могли да бъдат 2 от зоните в град 
Добрич – такава със социален характер и такава с концентрация на публични функции (в която се намират, 
всички публични институции, 2 ДКЦ, парк, и възможност за насищането и с много други обществени функции);  

 Посочи основните аргументи защитаващи първоначалната идея на администрацията за избор на зони; 

 Представи проектът на общината за развитие на транспорта на територията на града: Устойчив градски 
транспирт, подобряване на инфраструктурата, интелигентна система за управление на трафика; 

2. В качеството си на ръководител на експертния екип, арх. Белин Моллов : 

 Представи състава на екипа по разработването на Интегрирания план; 

 Отбеляза основните акценти в работата по проекта; 

3. ......................................................................................... : 

 Посочи територията на ж.к. Добротица и бившия зоопарк като подходящи за обособяване на социална зона – 
аргументира позицията си, като спомена, че териториите с по-добри качества от Балик и Дружби и решаването 
на техните проблеми са реално обозрими; 

4. Инж. Петър Кьосев, геодезист, фирма Ландес: 

 Отбелязаха, че работата по двете промишлени зони би била истинско предизвикателство, защото е 
необходима цифровизация на плановите и кадастрални документи за тях, между които има големи 
разминавания; 

 Посочиха, че в Балик и Дружбите осигуреността с обществен транспорт е добра; 

5. Арх. Десислава Демирева: 

 Отбеляза необходимостта цялостно да бъдат проучени жилищните зони на територията на града; 

 Запита защо в предложението не се разглеждат всички жилищни зони, и защо са изключени зоните където 
преобладава нискоетажното строителство и еднофамилните форми на обитаване; 

 Арх. Иван Димчев отговори на въпроса, като изтъкна, че набора от елементи на градската среда и 
инфраструктура в жилищните комплекси е много по-голям от този в зоните с еднофамилни жилищни сгради; 

6. Арх. Весела Петкова: 

 Отбеляза, че Балик сигурно е най-добрия пример, който отговаря на зададените критерии; 

 Изрази, обаче, съмнение, че жителите на комплекса ще могат да съфинансират необходимите мерки за 
саниране на жилищни сгради; 

 Посочи, че е важно да се търсят териториите, в които подобни инициативи наистина ще могат да бъдат 
реализирани; 
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 Набеляза едни от основните нужди на Балик: парк и терени за спорт със свободен достъп (игрища); 

 Посочи като изключително необходимо изграждането на парк за екстремни спортове (скейтборд, колела) за 
нуждите на децата и юношите на възраст над 10 години. Уточни, че подобно съоръжение може да бъде 
изградено или в Градския парк или в ж.к. Балик 

 Посочи като изключително важно изграждането на велоалеи в града; 

7. Председаделят на общинския съвет Ангел Табаков: 

 Изрази подкрепа за виждането, че Балик е най-подходящия избор за социална зона в града; 

8. Геодезистът инж. Костадин Братанов: 

 Посочи необходимостта да бъде изграден модерен търговски център в ж.к. Балик (от топа MALL). Подкрепи 
тази своя идея, че това ще бъде пространство, където хората ще се виждат и ще се срещат;  

 Отбеляза, че между бул. 25ти септември и бул. Добруджа, външно на околовръстното шосе са се появили 
редица нови логистични, търговски и промишлени обекти, които имат сериозни инфраструктурни проблеми;  

 Посочи, че е необходимо профилът на ул. Отец Паисий, между ул. Гурко и бул. Добруджа да бъде разширен;  

9. Ганка Петрова, която е експерт „Озеленяване” в общинската администрация: 

 Даде разяснения за подготвяния за кандидатстване проект на общината по схемата на ОПРР „Зелена среда” – 
плановете за интервенции в Градския парк, стария зоопарк, хиподрума и парка при ж.к. Добротица; 

10. Инж. Нели Петрова, която е част от експертния екип на Консорциум „Добрич 2020”:  

 Отбеляза, че в ж.к. Запад няма училище, няма добри транспортни връзки и населението намалява;  

 Посочи, че в Балик населението няма да може да подкрепи финансово бъдещите мерки; 

 Запита какво ще се случва с вътрешните терени в промишлена зона Север, които са отдалечени от основните 
улици и в частност от ул. Ангел Стоянов;  

11. Общинският съветник и председател на комисията по Промишленост, земеделие и трудова заетост, 
Галин Господинов: 

 Посочи, че е важно да се направи необходимото за спечелването на проекти, като се отговаря на изискванията 
на управляващия орган; 

 Подчерта, че включването на промишлена зона в плана е задължително; 

 Посочи, че промишлена зона Север има необходимите потенциал и нужди; 

 Посочи, че там са разположени структуроопределящите предприятия в града: обувна, шивашка, мебелна, 
зърнопреработвателна, хранително-вкусова, машиностроителна промишленост, както и някои големи 
търговски обекти; 

 Инфраструктурата е проведена частично, на парче – в много части няма вода, канали, други подземни 
комуникации, кадастър; 

 Посочи възможноста за реализация на публично-частни партньорства в тази зона; 

 Изтъкна, че проектът за обособяване на нова икономическа зона на терена на бившите казарми в града вече 
13 години не предизвиква интерес сред потенциалните инвеститори и посочи, че като такъв той няма бъдеще;  

12. Веселин Чолаков, КИИП Добрич: 

 Посочи необходимостта от изграждане на евтина и екологична система на обществения транспорт;  

 Отбеляза, че към момента тролейбусната мрежа не се използва пълноценно; 

 Посочи, че е необходимо да бъде въведена система за интелегентен контрол на уличното осветление; 

13. Заместник председателят на КИИП за областта, инж. Янко Радев: 

 Посочи, че състоянието на подлезите на територията на града не е добро и е необходимо да се търсят 
възможности за въвеждането на нови функции в тях, с цел пълноценната им експлоатация; 

 Изрази притеснение, че хората напискат Балик и се местят да живеят в други части на града. По този начин 
евентуални големи инвестиции в този район биха се оказали нецелесъобразни, ако той бъде обезлюден в 
даден момент; 

 Посъветва експерти да се опитат да анализират вътрешното движение на населението (миграцията) между 
отделни градски райони в Добрич; 

14. Арх. Надежда Пампорова: 

 Подчерта, че градоустройството е наука, чиято цел е да решава проблемите на хората; 

 Отбеляза, че планирането е важно, но по-важно е доброто планиране да намира своята реализация; 

 Изрази съмнение, че целта на проекта е „да се вземат едни пари”; 

 Подчерта, че от градоустройствените планове няма смисъл, освен ако заложените в тях проекти не се 
реализират бързо; 

 Изрази притеснение, че ще е невъзможно да бъдат санирани жилищни сгради с бедни собственици; 

 Посочи, че санирането не е добре да бъде насочено към Балик, но районът се нуждае от сериозни 
благоустройствени мероприятия; 

 Посочи, че там и в момента има много празни жилища; 
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 Отбеляза, че е необходимо да се изберат квартали с по-платежоспособни жители; 

15. Арх. Боян Коларов: 

 Отбеляза, че Балик е най-евтиния квартал на града; 

 Посочи, че Интегрираният план следва да се разработи за целия град, като за различните зони трябва да 
бъдат поставени различни приоритети; 

 Посочи, че е важно да се знае когато разполагаме със средства къде ще ги влагаме; 

 Запита какви мерки ще бъдат предприети по отношение на незаконно застроените теретории северно от 
Балик; 

 Посочи, че най-голям ефект биха имали мерки, чрез които граж даните се възпитават да живеят устроено, 
красиво и модерно; 

 Запита защо са подминати квартали с преобладаващо ниско застрояване. Посочи, че в тези райони поради 
мащабът на застройката, ефектът може би ще бъде по силен; 

 Отбеляза, че е важно зона Север да възстанови функциите си като промишлена зона; 

16. Председателят на регионалната колегия на КАБ, арх. Светослава Коларова:  

 Посочи, че градът в момента има един грозен център – следователно възпитателният ефект е много лош; 

 Важно е да се търсят начините за съфинансиране на евентуални проекти за саниране; 

 Подчерта важността на изграждането на веломаршрути в града; 

 Обясни, че градът се оказва тесен за интересите на юношите. Те често отиват във Варна в търсене на това, 
което Добрич не може да им предложи. Посочи, че е  важно изграждането на вело и скейт парк; 

 Посочи, че училищата и елитните гимназии имат проблеми с инфраструктурата си – сградата на Езиковата 
гимназия е лоша, няма спортна зала и игрища. Дали е възможно изграждането на плувни басейни? 

 Необходимо е да се търси нова функция на старата сграда на ж.п. гарата, която е държавна собственост; 

 Посъветва екипът по проекта да не се ангажира с решаването на проблемите на ромските махали; 

 Градът има нужда от търговски център (MALL) + кино; 

 Посочи, че територията на Гази Баба е един от най-хубавите жилищни райони, който обаче е с изключително 
лоша инфраструктура; 

 Важно е да се включат в плана къщите-паметници на Йордан Йовков и Адриана Будевска; 

17. Ана Енчева: 

 Изказа се в подкрепа на идеята Добротица да бъде определена като зона със социален характер. Посочи, че е 
добре осигурен със зелени пространства, но му липсва социален и култов център; 

 По отношение на културното наследство, посочи, че старата сграда на гарата, може отново да бъде гара или 
да бъде изпълнена с ново съдържание в услуга на гражданите; 

 Посочи, че е важно сградата на хотел Москва да бъде възстановена; 

 Посочи и други единични обекти, които трябва да бъдат социализирани – сградата на САБ, Римската баня; 

18. Инж. Димо Трифонов: 

 Изказа се в подкрепа на изложените идеи за старата гара на града; 

 Подчерта, че реализацията на първата фаза от прокта за воден цикъл на общината ще даде добра основа за 
по-нататъшни реализации; 

 Посочи наличието на проблеми в територията по протежение на бул. Русия, където източно от него няма 
канализация; 

 Посочи, че в промишлена зона Север има условия за реализация на добри проекти. Посъветва екипът да 
работи със собствениците на складови и промишлени терени в района; 

 Необходимо е изграждането на буферен паркинг за центъра; 

19. Арх. Пламен Ганчев, заместник кмет по Устройство на територията : 

 Изясни, че Интегрирания план ще бъде разработен на базата на ОГП на общината, ще бъде направена 
извадка със зоните и по-детайлна разработка за тях и в последствие ще се търси финансиране на конкретни 
проекти; 

 Посочи, че е важно да се работи в партньорство при дефинирането на зоните; 

 Отбеляза, че са много важни конкретните предложения; 

 Защити избора за социална зона, като подчерта, че не бива от нея да бъде отделяна ромската махала; 

 Подчерта, че общината няма да разполага с финансов ресурс за територията на целия град; 

 Посочи, че публичните зони ще бъдат обект на приоритетно въздействие; 

 Отбеляза, че проектът следва да се подчини на изискванията на управляващия орган; 

 Предложи към зоната с публичен характер да се приобщи гаровата територия и жилищните терени западно и 
северозападно от нея; 

 Посочи, че разумния избор за зона с концентрация на икономическа активност е Северната пром. зона; 
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20. Арх. Боряна Станчева, главен архитект на община град Добрич: 

 Посочи, че е важно обществеността да бъде запозната с подходящи добри практики; 

 Посочи, че територията на Русия 1 може да бъде определена като социална зона, заради смесването в нея на 
панелен комплекс и ромска махала; 

 Подчерта, че съществува проблем с жилищното строителство в центъра от 70те години. Сградите са 
конструктивно опасни и следва да бъде помислено какви интервенции да бъдат предприети; 

 Важно е да бъде актуализиран ОУП на общината; 

21. Инж. Надежда Петкова, каза заключителни думи на срещата: 

 Посочи, че е важно да бъдат привлечени максимум средства за територии, които имат съществени нужди;  

 Представи улиците, по които ще бъдат проведени работите по проекта за Воден цикъл на община та; 

 

09.07.2012     Веселин Цветанов 

 


