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МЕМО       

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

Присъствали: Дата 09.07.2012 

От страна на Велдер Консулт: 

Арх. Белин Моллов 

От страна на община град Добрич: 

Инж. Надежда Петкова,  

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 „Север“ 

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 пла н; 

 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; 

 Вело-алеи и пешеходно движение; 

 Масов пътнически транспорт; 

4. Красен Русев Събев, представител на Международна туристическа академия „Итака“ и Сдружение 
„Еврика“: 

 Подчерта значението на диалога между местната власт, бизнеса и гражданските организации за формиране 
на визията за развитие на града; 

 Счита, че градът има потенциал за развитие на конгресен туризъм, център на науката, свързан със земеделие 
и нови технологии; 

 Предлага да се помисли за регенерацията на терена на бившето военно поделение и развитието на това 
място на технологичен парк; 

 Препоръчва организирането на срещи със заинтересованите страни за представяне на добри практики от 
прилагането на ИПГВР в други страни; 

 Според него, ключовите думи за формулиране на визията на града са „образование и обучение“. 

5. Димитър Димитров, Агро ООД: 

 Постави конкретни въпроси за рехабилитацията на улици в „Авиограда“; 

6. Йордан Йорданов, „Йордан Йорданов ПБ“ ЕООД – печатната база : 

 Повдигна въпроса за подобряване на уличното осветление и видео -наблюдението; 

 За видео-наблюдението се проведе дискусия, в която акцента беше становището на арх. Боян Коларов, че 
това е скъпо начинание и следва да се приложи само, ако има гаранция за краен резултат – санкциониране на 
нарушителите. 

7. Павел Павлов, „Авангард персонал консултинг“ ООД : 

 Изказа се в подкрепа на обновяване на общата инфраструктура  очертаните зони; 

 Разви тезата за значението на видео-наблюдението и сподели собствен опит; подчерта необходимостта от 
коопериране в тази сфера и изграждане на общ център за видео -наблюдение в зона „Север“; 

 Подкрепи и доразви идеята за създаване на Общо квалификационен център в Северната промишлена зона. 

8. Галин Господинов, „Господинов и синове“ ООД – мебелно производство, общински съветник : 

 Разви тезата за необходимостта от прилагане на ПЧП в управлението и развитието на града ; 

 Счита, че северната производствена зона има най-голям потенциал, в нея работят най-много хора, 
същевременно там е „истинска джунгла“, не можеш да намериш никого. 

 Да се постави на няколко възлови места информационно табло с план на зоната и наименованията на 
фирмите. 

 Подкрепи „с две ръце“ и с конкретни идеи изграждането на общ квалификационен център – информация, 
квалификация, изложби, реклама, видео наблюдение, банков клон – обществен център в услуга на нуждите на 
предприятията он производствената зона. 

 Да се поставят хидранти (пожарникарски кранове) по улиците; 

 Липсват елементарни места за услуги – имат много нужда от банков клон; 

 Да се разработи ПУП на зоната, 

9. Димитър Костов, управител на строителна фирма „Костофф“ ЕООД : 

 Каза, че той и съседите му в пром. зона Север са готови да съфинансират инвестиционната инициатива; 

 Предложи зад паметника на Добротица да бъдат изградени игрища и парк; 

 Посочи, че поддържа тесни контакти със Строителния техникум и предложи той да се премести в една от 
сградите на затворените училища в центъра на града; 

10. Ангел Стоянов: 

 Разви тезата за необходимостта от осигуряване на надзор за изпълнението на ИПВГР на гр. Добрич ; 

 Проведе се дискусия за създаването и функционирането на „Обществен съвет“, който да упражнява 
мониторинг по разработването и прилагането на ИПВГР. 

11. Веселин Велев, „Булмат“ ЕООД : 

 Да се обърне внимание на достъпа на големи автомобили в зоната ; 

 Да се осигури необходимото паркиране; 

 Подкрепи изграждането на Общ квалификационен център в Зона Север, като добави функциите на 
информационен център и бизнес инкубатор. 

12. Арх. Надежда Пампорова : 

 Да се вземе решение как ще се използва високата сграда в центъра на града – проведе се дискусия и много 



 

 3 / 3  

гласове бяха в полза на нейното премахване; 

13. Младен Матеев, „Изида“ ООД: 

 Добрич да се развие като университетски център, да се потърси подходяща сграда; 

 Няма нужда от нови спортни комплекси – трябва да се реновират старите, специална нужда има от плувни 
басейни; 

 Обърна внимание на необходимостта от голям комплексен проект за преустройство на зоната на пазара – има 
конкретни идеи, които ще предостави писмено; 

 Да се прекрати използването на гаражите в града за магазини; 

 Да се обмисли възможността за изграждане на многоетажен паркинг; 

 Военния терен да не се използва за спортни цели; 

 Да се изгради система от вело алеи; 

 Да се обмисли сериозно възможността за изграждане на информационен, квалификационен и рекреационен 
център в зона „Север“, като се проведе отново специална дискусия за обема и съдържанието на такъв център, 
начина му на изграждане и стопанисване; 

 Специално за северната промишлена зона, препоръчва да се предприемат действия за осигуряване на ясна 
адресна идентификация, да се изгради система за информиране и насочване на посетителите – табло за 
ориентация, зоната е пешеходно достъпна от центъра на града, това е преимущество и трябва добра 
индикация и ориентация, която да привлича посетители и улеснява работещите;  

 Добра идентификация на фирмите и терените им. 

14. Арх. Боян Коларов: 

 Да се обмисли какво да се прави с многото празни и неизползваеми терени в зоната; 

 Да се предвиди нов околовръстен път; 

 Да се потърси място на многоетажен гараж 

 

11.07.2012      Белин Моллов 

 


