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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 бизнеса от 
промишлена зона Запад 

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 , 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; 

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; 

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 
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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. Йордан Овчаров, представител на Xella България: 

 Отбеляза, че и двата подхода към завода са с много дупки, от което продукцията им търпи щети;  

 Предложи, за решаване на този проблем, да бъде реализирано партньорство между Xella. общината и другите 
собственици на имоти, обслужени по тези улици; 

 Посочи, че подходът от бул. 3ти март е по-важен за фабриката; 

 В отговор на това, арх. Белин Моллов даде предложение дружествата в района да се организират „по 
съседски”, да излязат с конкретно предложение пред общината и да създадат устойчива партньорска 
структура; 

5. Йордан Манов, ТОСС АД: 

 Свързани са с лош бетонен път. Бул 3ти март е в много лошо състояние между ВиК и Болницата; 

 Градът има сериозни проблеми със запрашеността – при почистване на улиците прахта до бордюрите трябва 
да се извозва, а не да се връща в зелените площи, от където в следствие на дъждовете отново се връща на 
улицата. Зелените площи така да бъдат организирани, че дъждът да се задържа в тях;  

 Предприятието му харчи по около 40-50 кубика дърва годишно за отопление – газта е достигнала на около 
700-800 м от тях и има и други предприятия и жилищна зона след това, които искат да бъдат свързани; 

 Има проблеми по отношение на транспорта през зимата, когато дори падат стълбове на тролеите и 
работниците се налага да идват пеша; 

 Светофарът на бул. 3ти март и бул. 25ти септември е зле решен, като за левия завой при идване по бул. 25ти 
септември има много чакане; 

 Трябва да се мисли за изграждане на подлез при пресичането на Полок. Драганов и Отец Паисий; 

 Пешеходните пътеки по Отец Паисий трябва да са по-нарядко; 

 В центъра на града е имало много спортни площадки (може би 20 -30 площадки), най-вече тенис на маса и 
баскетбол; Изграждането на такива многофункционални площадки (баскетбол, волейбол, мини футбол) може 
да ограничи консумацията на алкохол сред младите; 

 Изрази съжаление, че Механотехникума, който в миналото е бил най -доброто училище (подготвял е ел. 
техници, стругари, специалисти по двигатели с вътрешно горене), в момента се занимава с мениджмънт;  

 Посочи, че е важно да бъде предприета кампания, чрез която да бъде повишен авторитета на тези 
специализирани кадри сред обществеността;  

 Важно е да се развиват професии, които са търсени от бизнеса; 

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

 Мантинелата по бул. 3ти март е премахната и това представлява опасност; 

 Един проект за Техникум / колеж за много професии може да е гвоздеят на проект за една 
индустриална зона! 

 Арх. Белин Моллов посочи, че подобен техникум може да бъде изграден като сдружение в което общината да 
предостави терен и инфраструктура, а бизнеса да осигурява част от обучението и практиката на учениц ите. 
Ще са необходими и общежития!; 

7. Арх. Надежда Пампорова : 

 Повдигна въпроса за проблемите на образователните институции; 

 Запита, дали индустриалците имат нужда тези проблеми да им бъдат подсказвани; 

 Запита дали служителите имат нужда от зони за спорт и отдих в индустриалните зони; 

 Отбеляза, че за момента Грдския парк е единственото място за отдих в града;  

8. Ивелина Илиева, Областен информационен център: 

 Градът страда от липса на зелени площи и увеселителни съоръжения, в каквито могат да бъдат превърнати 
старите казармени терени; 

 В зона запад транспортът не е добре осигурен – един тролей сутринта в 7 и един обратно вечерта в 5; 

9. Димитър Костов, управител на строителна фирма Костофф: 

 Каза, че той и съседите му (10-12 фирми), разположени по ул. 6ти септември в пром зона Север, от 
транспортното училище (обувния завод) нагоре, от 2 години нямат вода. Поставили са нова полиетиленова 
тръба в старата такава, но трябва да бъдат свързани. Има изграден канал, който трябва да бъде почистен. 
Изрази готовност собствениците да съфинансират инвестиционната инициатива; 

 Посочи, че участъкът източно от ул. Калиакра се нуждае от благоустрояване. Обслужващият път и 
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комуникациите са в много лошо състояние; 

 Съгласи се, че освен Градския парк в Добрич няма други възможности за отдих. Предложи зад паметника на 
Добротица да бъдат изградени игрища и парк; 

 Посочи, че поддържа тесни контакти със Строителния техникум, но все по-трудно той успява да намери 
желаещи за прием. Тази сутрин е обявено, че техникума обявява нулева година и няма да приема ученици. 
Училището има много добра база, но е на лошо място, като е много далеч от града. Предложи техникума да се 
премести в една от сградите на затворените училища – Отец Паисий или Бачо Киро; 

10. Мирослав Петров, управител на Добруджа билдинг: 

 Подчерта, че е важно да се работи върху подобряване на инфраструктурата на града. Важно е да се изграждат 
кръгови движения. Подкрепи идеята за нов подлез под Отец Паисий и дори изрази готовност да помогне;  

 Предложи да се обмислят възможности за изграждане на подземен паркинг в ЦГЧ, под бул. Добруджа; 

 Градският център се нуждае от голям магазин; 

 Посочи, че сериозно предизвикателство е как могат да бъдат привлечени туристите от Албена; 

 Подчерта, че е осигурявал стипендии на ученици в професионалната гимназия, но е разочарован, защото на 
повечето от тях не им се работи, а също така няма работещ механизъм с който да задържи децата; 

 Предложи нова форма на образователна институция – Общински строителен техникум, създаден на 
принципа на ПЧП с участието на строителни фирми. Съществува опасност държавата да закрие сега 
съществуващия; 

 Изрази мнение, че центровете за квалификация и преквалификация единствено усвояват пари и не могат да 
подготвят кадри; 

 Бюрото по труда също не успява да бъде добър партньор и да  осигурява кадри; 

 Подкрепи мнението, че територията в зона Север навътре от ул. Калиакра има много проблеми; 

 Подчерта, че трябва да се осигурят стимули за младите хора да остават в Добрич; 

 Перспективата Добрич да се превърне в образователен център, благодарение на техникуми и колежи, е 
реална. Възможно е да се мисли за ученици, които ще идват от Варна или Търговище; 

11. Арх. Боян Коларов: 

 Изрази мнение, че е възможно в бъдеще Добрич да се превърне в „красивата спалня на Варна”, но това 
означава да бъдат осигурени изключително добри условия за живот и за развитието на подрастващите;  

 Подчерта, че е важно общинската администрация да търси механизми да принудят ЧТК да газифицират целия 
град и да бъде забранено твърдото гориво; 

 Посочи, че могат да бъдат въведени високи данъци за старите автомобили, и дори забрана за ползването на 
някои от тях; 

 Общинската администрация трябва да подтиква гражданите да се интересуват и знаят проблемите на своя 
град и да търсят тяхното решение; 

12. Инж. Надежда Петкова: 

 В момента общината разполага с едно ученическо общежитие до Спортното училище. Но може да се търси и 
ново място за такова; 

 Отбеляза, че е възможно да се мисли за сформирането на клъстър, в който образователните институции и 
различни сектори на бизнеса са силно свързани на базата на общи интереси. Клъстърът може да бъде и 
хоризонтален (в определени сектори) и вертикален (обединява процесът от добива на суровината до 
производството на готовото изделие) и трябва да включи развитие на ноу-хау, иновации и развойна дейност; 

 Изложи своето виждане, че за реализацията на плана е необходимо да бъде създадено звено, в чийто 
състав да влизат представители на общинската администрация, бизнеса и гражданското 
общество;  

 

10.07.2012     Веселин Цветанов 

 


