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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 : 

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

Събитие Дискусионна среща с представители на културни и 
образователни институции, дейци на културата 

Място 

  

Заседателна зала 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. Кметът на община град Добрич Детелина Николова приветства присъстващите и каза въвеждащи думи  

 Подчерта важността на настоящия проект; 

 Постави акцент върху значимостта на вече разработения план „Добрич 2020”; 

 Представи ръководителя и екипа по проекта; 

 Разясни как интегрираният план предстои да се развие като процес; 

2. 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; 

 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 фун кции); 

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

3. 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; 

 Подчерта изключителната задоволеност на екипа от вчерашния „летящ старт”;  

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

4. Руслан Нейчев: 

 Липсва държавна стратегия за връзка между бизнеса и образованието. Бизнеса не търси специалисти и не 
предлага възможности за стипендии и обвързване с бъдеща работа на специалистите, които се подготвят. 
Повдигна въпроса, откъде бизнеса си търси работници. Отбеляза, че решението на този проблем трябва да се 
търси на държавно ниво; 

 В отговор на това, арх. Белин Моллов отбеляза, че е важно в рамките на Интегрирания план да бъде 
разработена механизъм за партньорство между бизнеса и професионалните училища;  

 Беше изтъкнато и, че Техникума по туризъм повече от 30 години работи в активно сътрудничество с к.к. 
Албена, където на учениците се осигуряват възможности за стажуване и работа през лятото; 

 Г-н Нейчев продължи, като отбеляза, че делегираните бюджети на училищата са превърнали техните 
директори в счетоводители. Същевременно, нуждата техните професионални качества да бъдат атестирани 
през определени периоди от време не е отчетена; 

 Отбеляза, че е изключително важно за всяка една образователна институция, реализацията на завършващите 
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я ученици да бъдат проследявани и на този принцип да бъде оценявана самата институция; 

 Подчерта, че е изключително важно свободното време на децата да бъде осмислено; 

 Отбеляза, че децата от училище Йовков в кв. Изгрев две поредни години печелят наградата на Ромски 
Фестивал „Отворено сърце” във Велико Търново; 

5. Арх. Боян Коларов: 

 Подчерта, че е изключително важно училищните настоятелства да бъдат много активни; 

 Отбеляза, че в посочената социална зона резултатите на учениците са изключително слаби; 

 Добрич има нужда от визия за развитието си; 

 Отбеляза, че двете кина в града, които са частна собственост и само частично използват общо 4те си зали, 
могат да бъдат предоставяни за ползване от самодейни състави и групи; 

 Общинската администрация трябва да играе ролята на координатор между отделните центрове за 
извънкласни занимания / училища / НПО / училищни настоятелства. Администрацията трябва да насочва 
отделните актьори в процеса и да намира реализация на техния потенциал; 

6. Арх. Надежда Пампорова : 

 В посочената социална зона образователното равнище е ниско ; 

 Подчерта, че българската образователна система в сегашния си вид е състезателна и е причина за редица 
негативни последствия, като създаването на „отличници” и „неудачници”, без знания полезни за живота; 

 Подчерта, че повечето ромски деца имат силен афинитет за развитие на извънкласни занимания – музика, 
спорт, литература, други изкуства. Би било много полезно, ако училищата биха могли да предложат такива 
извънкласни занимания – училището да бъде комплекс от много дейности, а не само училище;  

 Изтъкна, че е необходимо да се стараем да направим всички деца амбициозни; 

7. Цветан Георгиев, който е част от настоятелството на 10та детска градина : 

 Посочи необходимостта от осигуряване на самостоятелна сграда за градината, като трябва да се решението 
къде да бъде разположена трябва да бъде много добре аргументирано ; 

8. Директорът на 10та детска градина : 

 Отбеляза, че проблемът с недостига на места е характерен за цялата Централна градска част, където има 
много деца, но не много детски градини; 

9. Мария Христова, 8ма детска градина: 

 Посочи, че в 8ма ДГ се обучават 190 деца в 6 групи, при положение, че сградата на ДГ е предвидена за 4. 
Необходима е друга сграда за нова ДГ ; 

 Отбеляза, че наскоро са отбелязани 120 години предучилищно възпитание в Добрич; 

 Предложи да бъде изграден Музей на предучилищното възпитание в Добрич; 

 Подчерта, че 8ма ДГ търси малките таланти и отбеляза, че градът има нужда от по -голяма и по-добра база за 
тяхното развитие. Тази база може да бъде в ЦГЧ или извън нея, както може да бъде и част от училищата или в 
самостоятелни обекти; 

10. Николай Нейчев: 

 Идентифицира необходимостта НПО да участват в реализацията на инициативи по извънкласни занимания – 
те биха могли изключително адекватно да подкрепят и развиват подобни проекти ; 

 Образователните институции се нуждаят от спешен ремонт на техните сгради; 

 Езиковата гимназия и училище Стефан Караджа имат морално остарели сгради, които могат да бъдат 
разрушени и на тяхно място да бъде установено едно престижно училище с една сграда и добра осигуреност 
от материална база - спортни съоръжения и условия за практикуване на изкуства; 

 Посочи добър пример от Берлин, който може да бъде използван и в Добрич – изграждане из целия град на 
малки читалища, с оборудвани репетиционни (може и в самите училища), които да бъдат достъпни и за най-
бедните – да има някакъв символичен месечен абонамент или много ниска такса за единично ползване; 

 Необходим е голям обществен спортен център; 

11. Виолета Божилова, 28ма ДГ, ж.к. Запад: 

 Детските градини в кварталите са празни, защото повечето хора, работейки в центъра, предпочитат да водят 
децата си там на детска градина. Просто им е по-лесно от организационна гледна точка; 

 Организирането на транспорт до тези детски градини, обаче, ще ги направи привлекателни за родителите, 
като например базата на ДГ в кв. Рилци е отлична, сградата е нова, но градината е празна; 

 Теренът на старите казарми може да бъде осмислен като нов спортен комплекс за града; 

 Необходимо е да се осигури възможност за достъпно практикуване на спорт от гражданите, к ато те трябва да 
плащат само символични такси; 

 В подкрепа на тази идея, Руслан Нейчев отбеляза, че е възможно общината да дава съоръжения на концесия, 
като задължава концесионера да предоставя тези съоръжения в определени часове и дни за безплатен 
достъп; 

12. Весела Танчева, директор на училище Димитър Талев: 

 Отбеляза, че нивата на безработица са изключително високи сред малцинствените групи на населението ; 

 Нужна е база за спорт; 



 3 / 3  

 Паркът до ж.к. Добротица и спортните съоръжения на Простор трябва да се подобрят; 

 Общината да опита да придобие собственост върху сградите на Професионалната гимназия Ломоносов;  

13. Евелина Ханджиева, директор на художествената галерия : 

 Предложи предвидените достроявания на галерията да бъдат изградени ; 

 Посочи проблеми с просмукване на капилярна влага в сградата на  галерията;  

14. Надежда Иванова, директор на регионалния исторически музей : 

 Подчерта, че музеят е пръснат в 16 различни сгради из града ; 

 Музеят е лицето на един европейски град; 

 Отбеляза, че сградата на стоматологията е подходяща да бъде превърната в музей; 

 Посочи, че Етнографския комплекс е подходящ да бъде използван за средище на креативната индустрия – 
студенти на художествената академия, други студенти, артисти;  

 Старият Добрич е разпокъсана структура, която няма единно представителство (институция или НПО), което 
да го управлява и лобира за общата позиция на комплекса, да разработва и реализира проекти в него – нужно 
е установяването на такава институция/НПО; 

 Военното гробище-музей е в плачевно състояние. Може да бъде изграден и използван за център, където 
представители на мемориали и на офицерски съюзи идват за срещи, конференции и др.; 

15. Самуил Стоянов, художник : 

 Изрази съжаление, че често се взимат решения, които не са подложени на обществени обсъждани я или в 
които не са отчетени професионалните мнения ; 

 Следва да бъде разработен план в областта на образованието и културата, който да реализира специфичния 
потенциал на Добрич; 

 Балик има нужда от културен и обществен център – необходима е сграда, но също и съоръжения за спорт и 
култура; 

16. Иван Иванов, арт център Палитра : 

 Градът има капацитет и ресурс от инфраструктура, която, обаче, трябва да се поддържа ; 

 Не е добра и дори е непостижима идеята, всичко да се случва в едно училище (и извънкласните занимания); 

 Ако транспортът бъде решен оптимално, тогава вече обособените центрове и структури могат да бъдат 
използвани пълноценно и по-екстензивно; 

17. Пенка Христова директор на регионалната библиотека : 

 Ще има ли възможност да бъде изградена нова сграда на библиотеката? 

 Ще се развива ли мрежата от библиотеки и в Балик? 

18. Недко Недков, представител на художествената галерия: 

 Защо се закриват художествените паралелки в училище Дора Габе? 

 Закриват се и центрове за работа с деца, като опитното поле например. В Балик е необходима подобна 
структура; 

 Необходимо е разрешителният режим за етнографския комплекс да е по -гъвкав; 

19. Руска Ангелова, училище Любен Каравелов: 

 Балик има нужда от парк и спортни площадки! 

20. Димитричка Петрова, ОУ Христо Ботев: 

 В ЦГЧ институциите с остаряла и амортизирана материална база; 

 Необходимо е изграждането на модерни центрове за извънкласни дейности; 

21. Представителят на 20та Детска градина : 

 Градината се намира между Изгрев и Балик, където (особено в Изгрев), се забелязва остра нужда от спортни и 
детски площадки; 

 Децата много често стават един добър повод за общуване между възрастните – взаимно опознаване; 

22. Димитър Добревски СОУ: 

 Да се осигурят условия за извънкласни занимания на децата, особено на малките; 

 Нужни са повече катерушки; 

 Да се осигурят площадки за спорт. Спортните комплекси Русалка и Простор да бъдат оживени отново; 

23. .......................................................................: 

 Важно е културните институции да бъдат обучени за кандидатстване по проекти; 

 Професионалните училища, които са в индустриалната зона да се преместят от там в територии, близо до 
концентрациите на малцинствено население; 

 Необходимо да се работи с предразсъдъците на обществото; 

 Да се възстанови колежът за медицински сестри. Градът има много остра нужда от такива кадри; 

 

09.07.2012     Веселин Цветанов 
 


