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МЕМО       

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

Присъствали: Дата 05.07.2012 

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. Пламен Ганчев, 
арх. Боряна Станчева, Димитрина Костадинова 

Събитие Дискусионна среща с представители на 
експлоатационните дружества и областната 
администрация 

Място 

  

Заседателна зала на общински съвет на община град 
Добрич, 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 , 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 ; 

 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; 

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. Иван Кирилов, представител на E-ON: 

 Поиска разяснения по отношение на подхода; 

 Пое отговорност да предостави информация за състоянието на инфраструктурата и проектните намерения на 
компанията; 

 Пое ангажимент да опита да съгласува инвестиционните намерения на дружеството с Интегрирания план;  

 Посочи като възможно решение на проблема с последващото разкопаване на дадени улици, изграждането на 
колектори, в които да се поставят инфраструктурите на експлоатационните дружества; 
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 Посочи, че дружеството има добри изградени мощности в Балик – колектор не е нужен, защото местенето на 
съществуващите кабели е немислимо; 

 Посочи, че за квартала е важно да има повече озеленени пространства и повече детски площадки, които да са 
и с по-добро качество; 

 Запита дали някой до момента е успял да формулира най-големия проблем на Добрич: 

4. Инж. Веселин Ганев, представител на общинската администрация : 

 Отбеляза, че изграждането на проходими колектори ще бъде изключително скъпо; 

 Посочи, че основните трасета минават по главните улици в отделните градски райони; 

 Необходимо е да бъде постигната договореност между общината и експлоатационните дружества за общи 
инвестиции в мрежата; 

 Необходимо е да се изиска максимално пълна информация от дружествата; 

 В следствие на лошото строителство в миналото и изключително лошото поддържане през годините, има 
обекти, които трябва да бъдат премахнати; 

 В жилищните територии би трябвало да бъдат забранени някои дейности, като например автомонтьори; 

5. Тодор Тодоров, представител на ЧТК: 

 Посочи, че Балик е най-слабо газифицирания район на града, макар, че 1/3 от хората в града живеят там; 

 Отбеляза, че през 2011 г. дружеството е изградило цялостна мрежа в Дружба 2; 

 В Балик по улиците Теменуга и Боряна също е проведена инфраструктурата;  

6. Ивелин Иванов, БТК АД: 

 Заради типът услуги, които предлагат, за тях представлява интерес зоната на икономическа активност;  

 Посочи, че градският колектор в ЦГЧ (около 3 км) се нуждае от почистване и подобряване на съоръженията; 

 Посочи, че в индустриалните зони (Север и Запад) няма достъп до много от парцелите, поради липсата на 
прокарана регулация – възможно е да се мисли за съвместни инвестиции – улици, БТК, E-ON, ЧТК, като 
инфраструктурата се изгради на принципа „тръба в тръбата” и/или чрез изграждането на колектор; 

 Обясни, че в момента се работи по проект „Оптика до всеки дом”, който предстои да бъде реализиран през 
следващата година. Пое ангажимент да подаде информация за работата по проекта; 

7. Комисар Димчо Симеонов, директор на Пожарна безопасност и защита на населението : 

 Важно е при разработване на проектите, да участва и представител на гражданска защита, най -вече що се 
отнася до водоснабдяването; 

 Обезопасяването на „Високото тяло” в центъра на Добрич е належащ проблем. От 10 г. е издаден акт за 
спиране на експлоатацията му; 

 В много от високите жилищни сгради стълбищните площадки са задръстени с горими материали; 

 Населението е изключително слабо подготвено за реакция при бедствия – добра идея е да се търси място за 
разполагане на полигон за обучения; 

8. Пламен Папазов, директор на ОП Спортни имоти - Добрич: 

 Спортните обекти на територията на града са благоустроени; 

 Стадион Дружба е освежен; 

 Зала Добротица има 2000 седящи места и писта; 

 Тези съоръжения, обаче, имат проблем с паркирането по време на силно посетени спортни събития. 
Посетителите спират в тревните площи около тях. Възможно ли е изграждането на многоетажен гараж? 

 Арх. Боряна Станчева отговори, че има предложение за изграждане на подобен гараж в рамките на ж.к. 
Добротица, срещу спортния комплекс, но инвестицията е прекалено скъпа; 

 Изложението на Добрички панаир се разполага в спортен комплекс Простор; 

 Важно е комплексът да бъде обвързан с града посредством велоалеи; 

 Балик страда от сериозна липса на спортни площадки; 

9. ...................................................................................... : 

 Възможно ли е разполагането на спортни съоръжения зад паметника на Добротица (стадион???); 

 Имаме нужда от парк за екстремни спортове – за децата и младежите. Трябва да бъде изграден поне един 
такъв по-голям комплекс, където дори и възрастните биха ходили. Ще се превърне в място за срещи между 
поколенията; 

 В Балик има много проблеми, но транспорта и търговските обекти са ОК. Има и велоалея (???); 

10. Левент Назим, областна администрация Добрич : 

 Инфраструктурата е първостепенен приоритет; 

 Безопасност и осветление; 

 Паркоместа; 

 Има зони в които се образуват микросметища, поради липса на контейнери; 
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 Много са случаите на вливане на отпадни води в Дерето за дъждовни води; 

11. Даниела Милкова, общинска администрация, град Добрич : 

 Необходима е модернизация на града и избраните зони; 

 Възможно ли е изграждането на малки отоплителни централи, с модерни технологии, в обществени сгради 
(училища), които отопляват околните квартали; 

 Трябва да се мисли за изграждането на училищни басейни и решаване на отоплението им чрез слънчеви 
колектори; 

 Посочи, че извън центъра има много свободни терени, на които гостите на града да могат да спрат и след това 
да бъде организирана система за извозването им до центъра; 

 Подчерта, че е важно да се мисли за застаряващото население на града. Да бъдат развити здравните услуги и 
част от тях да бъдат преместени. Може да бъде изграден център за възрастни хора – за спорт, здраве и 
социални контакти в неизползвани общински сгради; 

 

10.07.2012     Веселин Цветанов 

 


