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МЕМО       

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

Присъствали: Дата 06.07.2012 

От страна на Велдер Консулт: 

Арх. Белин Моллов, Веселин Цветанов 

От страна на община град Добрич : 

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

От страна на Института за транспортни 
изследвания: 

Инж. Тодор Анастасов, инж. Марта Клисурова 

Събитие Дискусионна среща с представители на 
неправителствени организации и граждански 
сдружения 

Място Заседателна зала на Парк хотел „Изида”, Добрич 

Начало  13.30 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 , въведе 
присъстващите в проекта и даде начало на дискусията: 

 Подчерта необходимостта настоящата среща да се развие като дискусионна такава; 

 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; 

 Подчерта смяната на логика при кандидатстване за финансиране по ОП, като обясни, че конкурентния принцип 
при избора на бенефициенти (когато това са общини), ще бъде  ограничен; 

 Подчерта важността на интегрирането (координирането) на инвестиционните намеси в дадена територия . 
Изрази надежда за реализирането на инициативи на принципа на ПЧП ; 

 Представи идеята, местния бизнес да представи своята инвестиционна програма, за  да могат действията на 
община и бизнес да бъдат съгласувани; 

 Посочи основните принципи на стратегията Европа 2020 и основните постановки на ЕС за следващия 
програмен период; 

 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 екипа по проекта; 

 Отбеляза, че някои от присъстващите идват вече за 3ти път, което показва, че те са разбрали колко важни са 
тези дискусии; 

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

 Представи състава на екипа по разработването на Интегрирания план, като подчерта експертизата, опита и 
познанията за града на експертите, включени в него ; 

 Отбеляза основните акценти в работата по проекта; 

 Представи интегрирания план като възможност да бъде описано какво гражданите и заинтересованите страни 
искат да се случи с техния град;  

 Изрази своята задоволеност от състоялите се до момента дискусии ; 

 Подчерта важността на участието на обществеността както в процеса на разработване, така и в процеса на 
прилагане на Интегрирания план; 

 Обясни, че екипът по проекта ще се стреми да осигури обратна връзка на участвалите в срещите 
заинтересовани страни. Изрази задоволство от това, че много хора вече са дали своите идеи; 

 Обясни колко важно е гражданите да инициират формирането на визия за развитието на града; 
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3. Инж. Тодор Анастасов, като ръководител на екипа, който работи по проект за подобряване на 
мобилността представи: 

 Интегрирания подход в развитието на транспортната система на града – комбинация от следните 
интервенции: 

 Проектиране, рехабилитация и изграждане на улична регулация, места за паркиране и организиране на 
пресичането; 

 Интелигентно управление на трафика; 

 Велоалеи и пешеходно движение; 

 Масов пътнически транспорт; 

4. Арх. Надежда Пампорова : 

 Изрази надежда започналият диалог да не бъде прекъснат „трябва да не спираме да приказваме!”; 

 Хората не успяват да видят проблемите около себе си и би трябвало да се интересуват какво се случва около 
тях, да предлагат мерки, проекти и решения; 

 НПО познават проблемите на много различни хора; 

 Ще бъде добре ако можем да обединим  свободното време на юношите с това на възрастните хора; 

5. Николай Нейчев, Клуб ПМГ - Добрич: 

 За екипа по проекта и администрацията ще бъде много полезно да бъде създадено консултативно звено, 
което постоянно да подава информация и идеи; 

 Важно е да бъде поставен акцент върху културата – развитието на едно общество е функция от възпитанието 
и образованието; 

 Важно е осмислянето на свободното време на децата, включително стимулирането на различни форми на 
самодейност; 

 Трябва да се осигурят условия на децата – да имат в близост малка заличка, която да е оборудвана и те сами 
да могат да работят там. Стопанисването на такива малки центрове трябва да бъде дадено на НПО – те 
постоянно ще предлагат извънучилищни инициативи. Важно е инициативата да е в тях;  

 Бозаджийницата в Стария Добрич произвежда бутиков артикул, който дори се изнася във Варна; 

6. Арх. Боряна Станчева, главен архитект на община град Добрич : 

 Предложи да бъде създаден Градски консултативен съвет; 

 Възрастните хора могат да учат децата и юношите – плетене, бродиране, шах, табла и др; 

7. Димитрина Костадинова, експерт по проекта в общинската администрация : 

 Предложи да бъдат създадени клубове за творчество и спорт – деца и младежи + възрастни хора; 

 Да се осигури база за авиомоделизъм (може би на летището) и да се установят станции на младите техници; 

8. Мария Методиева, представител на Бализ: 

 Предложи да се търсят нови функции за ненужните и непълноценно използвани сгради ; 

 Отбеляза, че е важно да се следва логиката на бюджета (наличния финансов ресурс);  

 Отбеляза, че когато говорим за улици, не трябва да говорим само за асфалта, а за цялото улично 
пространство; 

 Достъпната среда е предизвикателство за града. В момента няма никакви условия за незрящите хора;  

 Много е важно да бъдат търсени малките идеи; 

 Необходимо е да се засили гражданската активност на жителите; 

9. Отец Стоян: 

 Отбеляза, че много от парите осигурени за социални дейности се отклоняват (източват); 

 Запита защо в разработката не е включен кв. Рилци, където църквата разполага със стара овцеферма, която 
се опитва да превърне в Център за възстановяване на трудовите навици на хора в беда. Идеята е да бъде 
създадена ферма за различни животни, която да генерира и приходи за настанените там хора; 

 Създал е център за майки в затруднения с деца – идеята представлява място за настаняване на жените и 
децата им и работилници, в които те да работят. Нуждае се обаче от помощ от лекари и полиция. Често някои 
от жените изчезват за известно време; 

 Успял е да намери работа на 15 деца, излизащи от домове; 

 Има нужда сам да контролира своите начинания, без да усеща външна намеса; 

 Църквата може да предоставя необходимите социални услуги за изпадналите в беда хора. Църквата да бъде 
тяхната „майка”; 

 Има нужда от това да му се осигури възможност да реализира своята продукция. Нужна му е подкрепа от 
търговски вериги. Арх. Пампорова отбеляза, че тази идея може сполучливо да бъде обвързана с идеята за 
пазар на производителите; 

 Необходимо е да се стимулират дребните стопанства, като се създадат пунктове за доене и изкупуване на 
продукция. Трябва в тях да бъдат защитени минималните изкупни цени за производителите; 
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 Важно е да се мисли за това как да се спомогне бързата реализация на тази добра продукция в курортите 
наблизо; 

 Необходимо е да се подкрепят дребните производители;  

10. Богдан Бобев, Вила ди Полета: 

 Трябва да се търсят възможности за осигуряване на работа на хората, за да може да се увеличи 
покупателната способност на хората, а оттам и приходите в ресторантьорския и туристически бранш; 

 Трябва хората да бъдат стимулирани да остават в Добрич и да работят там; 

 Важно е селскостопанската продукция от региона да бъде обработвана пак в региона и крайният продукт, 
който се предлага на пазара да излиза директно от тук. Така износът на региона ще бъде с по-висока добавена 
стойност; 

 Трябва да се осигури възможност на малките фурни, сладкарници и чайни да се развият, като предлагат 
специфичен регионален висококачествен продукт. Брандиране на продукцията им; 

 Малкият бизнес е най-големия работодател, както в глобален, така и регионален контекст; 

 Младите хора не искат да живеят в града, защото нямат какво да правят; 

 Липсата на големи предприятия и замърсяващи производства, обаче, може да спомогне Добрич да се 
превърне в най-екологичния град; 

 Важно е да се мисли за развитието на биопроизводството, основано на местни традиционни сортове. Нужна е 
конкуренция между биопроизводителите, но регионът е конкурентоспособен, ако целият той стане екологичен. 
Познанието за произхода на продукцията може да е добра реклама както на продукта, така и на региона; 

 За региона е важно възстановяването и социализирането на римските останки – в Добрич има стара римска 
баня (Добрич, Балчик, Каварна). Възможно е организирането на античен фестивал в региона; 

 Подчерта, че е важно да се изграждат повече, но по-малки туристически обекти, които да бъдат управлявани 
от частни инициативи и да могат да се издържат с продажба на част от нещата, които показват; 

 Важно е трафикът в града да бъде решен с кръгови кръстовища, а не чрез светофари; 

 Сподели, че е важно собствениците на кучета да бъдат проверявани дали чистят след тях;  

11. ....................................................................... : 

 В града липсват детски площадки. Такава е нужно да  се изгради и в Стария Добрич. Надежда Петкова обясни, 
че проектът, който предстои да бъде реализиран предвижда и изграждането на сцена там; 

12. Валентина Добринчева, Граждани в повече и СНЦ Сдружение на писатели: 

 Необходимо е в Стария Добрич да се разреши внасянето и на нови функции, като например магазин за мед, 
бонбони и др.; 

 Необходимо е да бъде възстановен Обществен художествен съвет за градски развитие, където НПО да бъдат 
представени и който да контролира художествената стойност на проекти, изменящи облика на града; 

 Предложи да се мисли за установяването на музей на хляба, който да акцентира върху приготвянето на 
различни видове хляб. Да бъде организиран фестивал на хляба, с гости приготвящи различни традиционни 
видове хляб; 

13. Арх. Боян Коларов: 

 Посочи, че старите казармени терени могат да бъдат отредени за извънкласни дейности на децата, където те 
ще могат да се учат да правят. Подобен център може да бъде изграден и в Балик, което ще стане добра 
причина за децата от центъра да ходят там и да общуват с хлапетата от крайните квартали; 

 Трябва да бъде развит механизъм за проследяване на хората да не гонят кучета. Домоуправителите и 
служители на общината трябва да следят за това, за да се контролира популацията на бездомни кучета;  

 Като цяло е важно органите на реда да патрулират денонощно и да налагат и събират глоби от всякакъв вид 
нарушители на разпоредбите в общината; 

14. Красен Русев, представител на Сдружение Еврика : 

 Подчерта, че Добрич може да се рекламира като иновативна община; 

 Важно е да се изграждат детски площадки и школи; 

 Може да се мисли за развитие на сувенирна индустрия (производство); 

 Важно е да се създадат бизнес инкубатори, които да осигурят условия за започващи предприемачи – 
символични или много ниски наеми, ползване на експертна консултантска помощ; 

 Изрази мнение, че и общината трябва да генерира приход заедно с частния бизнес; 

 Запита кой е символът на Добрич; 

 Посочи възможността, изтъкната от президента Плевнелиев, да бъде създаден Виртуален музей на древните 
цивилизации, може би именно в Добрич; 

 Важно е на туристите да им бъде „подсказано” как и защо трябва да дойдат в Добрич; 

 Трябва големият площад да бъде осмислен и да се търсят възможности за неговото използване; 

 Възможно ли е Добрич да стане столица на бадминтона – спортът който най-пълноценно развива всички 
мускулни групи? 
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15. Добромир Русев, УСТМД Добруджа: 

 Необходимо е изграждането на спортни площадки – достъпни и качествени; 

 Необходимо е изграждането на площадки за спорт на инвалиди; 

 Необходимо е изграждането на площадки за спортове, различни от традиционните спортни игри – Streetfitness 
(лостове, успоредки и др.) в Балик, Добротица и Рилци; 

 Необходимо е да се организират целогодишни състезателни турнири (лиги) по различни спортове за децата; 

 Важно е да бъде изграден голям открит плувен басейн, който да бъде достъпен и за по -нископлажеспособната 
част от населението; 

 Ще бъде полезно ако бъде изградено още един футболен терен с изкуствена трева – сегашният е доста 
натоварен; 

 Разумно е да бъдат изградени зали за спорт в Добротица и Балик; 

16. Веселина Коларова, Български младежки червен кръст: 

 В Добрич няма площадка за скейт, паркур, Х-ове и freerun; 

 През зимата езерото в парка може да бъде ледена пързалка; 

 Градът предоставя прекалено малко възможности за учене на музикални инструменти, особено за деца от 
семейства с по-ниски доходи. Необходимо е да се осигури база, техника и достъпни уроци; 

 Препоръча на екипа по проекта да организира среща с младежта; 

17. Ганка Пенева, експерт Озеленяване, община град Добрич : 

 Сподели че общината работи върху идея да изгради скейт парк в 3тата част на Градската градина и зимна 
пързалка в последното езеро; 

18. ...............................................: 

 Трябва да бъдат осигурени места, в които гражданите свободно да си разхождат кучетата – да се търсят 
места; 

 В Балик е добре да бъде организирано подобно пространство, но и във всеки квартал; 

 Отбеляза, че видеонаблюдение е разумно да се поставя само там където има проблем с пътната безопасност; 

19. Женя Николова, представител на СНЦ България Вита : 

 В Добротица няма детски площадки и майките водят децата си пред зала Добротица. Поради високата скорост 
на движение там, районът е опасен за децата. Трябва да се търсят начини за ограничаване на скоростта на 
автомобилите, например чрез поставянето на легнали полицаи; 

20. Мария Колева, Областен информационен център: 

 Предложи да бъде изграден център за възпитание на деца и покрай тях и на техните родители; 

21. Пламен Папазов ОП Спортни имоти: 

 Спортните обекти за масов и елитен спорт в момента са концентрирани в Градския парк. Важно е те да бъдат 
разпръснати из града. Разумно е да се възстановяват съществуващи  неподдържани такива; 

 Високоразрядния спорт има много добра осигуреност със съоръжения. Това може да даде добра основа 
Добрич да стане средище на спортния туризъм. Да се превърне в своеобразен конкурент на Албена, но в 
спортове, различни от футбол, за да не се получава пряка конкуренция; 

 Стадионът е в добро състояние, както и теренът на този в Рилци; 

 Надежда Петкова посочи, че е необходимо да бъдат търсени устойчиви модели за поддържане на спортните 
съоръжения. За възможен модел беше посочен изграждането и поддържането на тези терени в училищата;  

 

10.07.2012     Веселин Цветанов 

 


