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МЕМО       

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

Присъствали: Дата 04.07.2012 

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, Камелия Йорданова, 
арх. Боряна Станчева, Димитрина Костадинова 

Събитие Дискусионна среща с представители на здравните и 
социални институции и представители на общинската 
администрация в тези сфери 

Място 

  

Заседателна зала на общински съвет на община град 
Добрич, 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; 

 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; 

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; 

 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; 

3. Камелия Йорданова, заместник кмет по Хуманитарните дейности: 

 Подчерта, че е важно да се предприемат мерки в защита на хората в риск; 

 Необходимо е да се осигури достъпна среда за хората с увреждания, най -вече до обществените сгради 
държавна собственост, както и вътре в сградите на социалните учреждения; 

 Поясни, че наименованието на всяка една от зоните (социална, с концентрация на публична активност) не 
ограничават потенциалните мерки и проекти, които предстои да бъдат реализирани в тях;  

 Отбеляза стремежа на населението на града да „отива” към центъра – хората се местят да живеят или просто 
се разхождат там. Като следствие от това периферията се опразва; 

 Отбеляза, че е важно да бъдат възстановени характерните зони на градския парк във втората му част – 
розариум, пещера, алея на влюбените; 



 

 2 / 2  

 Отбеляза, че в Балик, Иглика и Строител се наблюдават форми на вандализъм по площадките и 
съоръженията за игра; 

 Изрази мнение, че всеки един квартал трябва да има свой собствен облик; 

 Посочи като възможна мярка за ограничаване на вандализма осигуряването на видеонаблюдение; 

 Отбеляза, че младите хора в града няма къде да се събират. Подчерта, че е необходимо да се осигурят такива 
градски пространства за тях из целия град; 

 Важно е да се мисли в посока как градът да се превърне в привлекателно място за живот; 

 Посочи успешното партниране между общината от една страна и Шуменския университет, Варненския 
технически университет и Частния колеж; 

 Отбеляза, че жилищният фонд също има сериозни проблеми по отношение на достъпността; 

 Изрази съмнения, че схемата за саниране на многофамилните жилищни гради ще работи пълноценно; 

 Посочи, че в промишлената зона има добре развита образователна инфраструктура, която обаче се изпразва; 

 Необходимо е да се предприемат оптимизации – да се изнесат професионалните гимназии извън 
промишлената зона на града; 

 Отбеляза наличието на сериозни проблеми по отношение на липсата на домове за стари хора (150 чакащи за 
настаняване към момента). Посочи, че с течение на времето проблемът ще продължава да се изостря;  

 Посочи, че е важно да се мисли за изграждането на общински общежития / социални жилища; 

 Отбеляза, че здравната инфраструктура е фокусирана в центъра на града, а в Балик функционират само 
отделни кабинети; 

 За съжаление липсва човешки ресурс за разширяване на мрежата. Много кадри (лекари, сестри и социални 
работници) заминават да работят извън България заради ниското заплащане; 

 В посочената социална зона има едва една ясла и два филиала на ясли; 

 Забелязва се сериозна тенденция в намаляване броя на новородените деца през последните 5 години; 

 Посочи, че сериозно предизвикателство е обслужването на пенсионерите – в посочената социална зона няма 
пенсионерски клубове. Нужни ще бъдат може би 2 такива клуба; 

4. Каролина Динолова: 

 Посочи, че е необходимо да се анализира осигуреността на достъп до ясли/детски градини на жителите; 

 Белин Моллов отбеляза, че е важно да се осигури право на избор на гражданите между различни училища / 
детски градини / социални центрове / спортни съоръжения / арт центрове; 

 Трябва да бъде изграден още един дом за възрастни хора; 

 Необходимо е и изграждането на център за временно настаняване; 

 Проблем ще е липсата на налични общински сгради в Балик; 

 Необходимо е да бъдат изградени защитени жилища  (за младежи напускащи домовете за сираци и за хора с 
психически проблеми – чиито семейства изпитват изключителни трудности); 

 Нужен е общностен център за деца и семейства – подходящо е да бъде разположен в Балик. Ще спомогне 
интеграцията на малцинствата в района. Има осигурени известни средства за това; 

 Няма хосписи и приюти за бездомни, които биха могли да бъдат управлявани от НПО или от Църквата; 

 Надежда Петкова отбеляза, че през следващия планов период и църковните настоятелства ще бъдат 
потенциален бенефициент на средства по ОПРР; 

 Отбеляза, че от рано трябва да се мисли за потенциален приток на имигранти и да мисли за тяхната 
интеграция; 

 За да работи един център пълноценно е необходимо достъпът до него да е отлично подсигурен; 

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

 Запита дали е възможно да бъде повлияно на процесите на вътрешна миграция на населението; 

 Подчерта, че е необходимо да се предоставят възможности за достъп на хората с двигателни проблеми в 
жилищните сгради, в които асансьорът тръгва от първо междинно ниво (на 10 стъпала от нивото на терена); 

 Важно е да се мисли за интересите на младите; 

6. .................................................................. : 

 Важно е да се заложи на историята и културата – малки инвестиции в интересни местенца. Може в бъдеще да 
се мисли за Добрич като столица на културата; 

 

10.07.2012     Веселин Цветанов 

 


