
                                                                                                                             

Добрич, Юли 12 г 
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” Договор № BG161PO001/1.4-

07/2010/020, който се осъществява с финансовата подкрепа по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие”. 

 
С поглед към бъдещето на града Община Добрич стартира дискусии със заинтересовани страни по 

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” 

 

Община град Добрич успешно стартира дискусии по Проект „Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град Добрич”, който се финансира по Договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/020 по Оперативна програма 
„Регионално развитие” 2007-2013. Проектът цели да изгради визията за развитие на град Добрич 
чрез проучване, планиране и създаване на актуална картина и анализ на проблемите за 
реализиране на всички проектни инициативи (инвестиционни и неинвестиционни) през 
следващия планов период 2014-2020 година. Избран изпълнител за основната дейност 
“Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие” е Консорциум Добрич 
2020. В мултидисциплинарният екип от специалисти на консорциума са включени експерти по 
планиране, проектиране (инженерно и архитектурно), икономика, социология и други. 
Ръководител на екипа е арх. Белин Моллов, а  друга ключова фигура в него е арх. Иван Димчев - 
автор на действащия общ градоустройствен план на общината и на редица други устройствени 
разработки за територията на града. 
 

Какво се случи до момента?  
 

В рамките на проекта, в периода между 03 и 09 юли бяха проведени над 10 работни 
срещи с различни заинтересовани страни. Бе събрана предварителна информация от добричлии 
за благоустрояването на града, която да подпомогне аналитичната част на плана, а участниците 
бяха запознати с основните задачи и принципи на плановия документ. По време на всички 
срещи се обсъди обхвата на зоните за въздействие и се идентифицираха редица мерки и 
проекти, които могат да бъдат финансирани от европейските фондове и осъществени в рамките 
на интегрирания план. Организираните дискусии срещнаха положителен отзвук и предизвикаха 
голям обществен интерес. Гражданите на Добрич предложиха различни идеи, изразиха мнения с 
грижа и отговорност за визията и бъдещето на града. Нагласите на участниците са 
изключително позитивни със сериозна амбиция за превръщането на Добрич в по – 
привлекателен и уютен град.     

Предложенията, представени от участниците в срещите са изключително разнообразни. В 
рамите на дискусиите се откроиха основни предложения, които би следвало да търсят 
реализация в рамките на интегрирания план на град Добрич: 
 

• Идентифицирана е необходимостта от допълнителни общодостъпни, добре поддържани 
обществени пространства за отдих, спорт и прекарване на свободното време – 
детски, спортни площадки и съоръжения, зелени площи в зоните за въздействие – ж.к. 
„Балик”, ж.к. „Запад”, ж.к. „Дружба, ”ж.к. „Иглика”, кв. „Изгрев”; 

• По категоричен начин бе обосновано изграждането на мултифункционални спортни 
съоръжения, които да обхванат и осмислят свободно време на младежите (скейт-, хикс-, 
блейдпарк, плувен/и басейн/и и др.), както и от създаването на други обекти на 
общественото обслужване, които могат да бъдат привлекателни за юноши от нашия град; 

• Подходящ подземен паркинг, позициониран в централна градска част, както и 
необходимостта от допълнителни парко места в различни зони от града; 
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• Различни предложения за осъвременяване на образователната инфраструктура на 
територията на града; 

• Обсъдиха се проблеми, свързани с достъпността, транспортната инфраструктура и 
обществения транспорт. Подчерта се важната роля на развитието на мрежа от велоалеи.    

 
Работата по проекта включва и паралелно анкетно проучване на общественото мнение 

чрез всички възможни канали по отношение на основните характеристики на отделните 
територии на града, техните проблеми и приоритетната нужда от намеса. За изготвяне на целеви 
и проблемен анализ на ситуацията и във връзка с първият етап от разработване на интегрирания 
план ще бъдат проведени нови дебати/дискусии/ и обществени обсъждания, комуникиране за 
визията и зоните за въздействие. Като продължение на анализа, дефинирането на конкретни 
зони за въздействие и определянето на визия за развитие на града с хоризонт 2020 г., предстои 
организиране на обществен форум, който ще се състои на 18-ти юли. На този форум ще бъдат 
срещнати позициите на различните заинтересовани страни, като ще се търсят техните допирни 
точки, общи идеи и съвместни инициативи.  

С проекта „Интегриран план за възстановяване и развитие” Община Добрич си поставя 
сериозната цел да проучи и синхронизира гледните точки и намерения на всички сектори - 
представители на гражданското общество в Добрич - архитекти, проектанти, образование, 
култура, здравеопазване, социални дейности, неправителствени организации, бизнес, 
администрация и други, като подложи на дискусии всички техни идеи, предложения и 
намерения и ги фокусира в териториално обособени единици, наречени „зони за въздействие”.  
 

Община гр. Добрич 

058/60 00 50  

dobrich@dobrich.bg  

www.dobrich.bg 


