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Инвестираме във вашето бъдеще!

Проектът се финансира от европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на република България



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 2007 - 2013

Приоритетна ос 1: „ Устойчиво и интегрирано
градско развитие”

Операция 1. 4: „ Подобряване на физическата средаОперация 1. 4: „ Подобряване на физическата среда
и превенция на риска”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/1.4-07/2010 „ Подкрепа за
интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие ”

Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010



Нашата основна цел е да бъде

разработена интегрирана планова

основа за устойчиво развитие,основа за устойчиво развитие,
насочена към трайно

преодоляване на ключови

проблеми от икономически,
социален и екологичен характер

в град Добрич.



Специфични цели:

• Да се определят зони за въздействие, изискващи
прилагане на инструментите за интегрирано
планиране и развитие чрез създаване на актуална
картина и анализ на проблемите.

• Да се разработи Интегриран план за градско• Да се разработи Интегриран план за градско
възстановяване и развитие, който да подпомогне
реализиране на дългосрочна визия на Добрич чрез
осъществяване на проекти в обособените зони за
устойчиво преодоляване на социални,
икономически и екологични проблеми.

• Да се постигне синхрон между всички
стратегически планови документи за интегрирано
устойчиво развитие, секторни политики,
програмни документи и устройствени схеми в
рамките на определените зони за въздействие;



Продължителност на проекта: 30 месеца 

От 23 юни 2011 година до 22 октомври 2013

Обща стойност на проекта: 499 970 лева

Размер на финансовата помощ: 474 971 , 50 лева ( 95%)Размер на финансовата помощ: 474 971 , 50 лева ( 95%)

Финансов принос на Община Добрич: 24 998,50 лева (5%)

Проекта ще повлияе пряко и положително следните групи:

• Цялото население на община Добрич и област
Добрич от всички възрастови групи и етническа
принадлежност, посетители и гости на града над
746`061 лица;
• Лицата в неравностойно положение над 5`025, от
които 212 деца;



Дейности по проекта:

• Организация и управление;
• Изготвяне на Интегриран план за градско
възстановяване;
• Изработване на Подробни устройствени планове ( ПУП)
или проект за изменение или актуализация на действащили проект за изменение или актуализация на действащ
ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР;
• Извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР, Преценка за необходимостта от
оценка на въздействието върху околната среда ( ЕО) и
оценка за съвместимост ( ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и
подзаконовите нормативни актове и извършване на
оценка на въздействието върху околната среда и оценка
за съвместимост на ПУП;
• Осигуряване на публичност и информираност;
• Финансов одит по проекта;



Избран е изпълнител за основната дейност по 
проекта “ Изготвяне на Интегриран план за 
градско възстановяване, това е Консорциум 

Добрич 2020 с ръководител на екипа арх. Белин 
Моллов.

Крайният срок по договора с изпълнителя е 30 юни 2013Крайният срок по договора с изпълнителя е 30 юни 2013
година.

До 23 септември 2012 година трябва да приключи първата
част от ангажиментите на фирмата изпълнител – Обсъждане
и определяне на зоните за въздействие Зона с
преобладаващ социален характер, Зона с потенциал за
икономическо развитие, Зони на публични функции с висока
обществена значимост.

До 15 април 2013 година следва да е готов индикативния
списък на програмата, включващ Идентифициране на
проектни идеи, проекти и възможности за публично –
частни партньорства на територията на обособените зони.





Обхват на дейност Изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване.

1) Изготвяне на целеви и проблемен анализ на
ситуацията в социално икономически и екологичен
план, и по отношение на осигуреността на
територията с действащи устройствени планове/ схеми
до 01 септември 2012 г.;до 01 септември 2012 г.;
2) Провеждане на обществени обсъждания комуникиране
на визията, зоните за въздействие, стратегическия
пакет и провеждане на кръгла маса (3 – 27 юли)
3) Формулиране на Визия за развитието на града до
2020 г;
4) Определяне на зони за въздействие на ИПГВР – (23
септември 2012 година);
5) Одобрение на избора на зони за въздействие от
Общински съвет град Добрич и УО на ОПРР до 03
септември 2012г.;
6) Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;



Обхват на дейност Изготвяне на Интегриран план за 
градско възстановяване.

7) Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично- частни партньорства на
територията на обособените зони;
8) Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др.групи, потенциални инвеститори, партньори и др.
които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение
на ИПГВР;
9) Изготвяне на план- график за изпълнение и
програма за реализация на ИПГВР;
10) Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
11) Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка
на ИПГВР;
12) Разработване на предпроектни
проучвания/ технически задания за проекти, включени
в ИПГВР;



Очаквани резултати по проекта:

1) Оценка на съществуващото положение, извършена в режим на диалог и консултации с
обществеността;

2) Събрани данни за приоритетните нужди и проблеми и техните причини;

3) Обобщена информация за налични ресурси;

4) Изработен целеви и проблемен анализ на ситуацията, както и резюме на анализа за настоящата4) Изработен целеви и проблемен анализ на ситуацията, както и резюме на анализа за настоящата
ситуация;

5) Изработена и консолидирана визия за развитието на града до 2020 г;

6) Осъществен диалог по повод изработване на ИПГВР на гр. Добрич;

7) Използвани ефективни средства и канали за комуникация;

8) Реализирани събития - минимум 10 с общ брой участници – минимум 300 ;

9) Определени по брой, функция и териториален обхват зони за въздействие;

10)Изследвани и определени характеристики на зоните - физически, устройствени, функционални,
структурни, социално-икономически, екологични;

11)Изследвани и определени проблеми и потребности на зоните;

12)Одобрени зони за въздействие от УО на ОПРР;

13)Формулирани цели и стратегия на ИПГВР;

14)Идентифицирани проектни идеи;

15)Набелязани проекти за изпълнение;

16)Определена необходимостта от актуализация на съществуващите ПУП-ове и/или изготвянето на
нови такива;



Очаквани резултати по проекта:

17)Изработено техническо задание за проектиране на ПУП/ПУП-ове;

18)Изяснена необходимост от пред-проектни проучвания за набелязани инвестиционни проекти;

19)Разработен модул, съдържащ данни за зоните за въздействие и всички идентифицирани
проектни идеи и проекти, разработени от ИПГВР

20)Конкретно определени заинтересовани страни и целеви групи;20)Конкретно определени заинтересовани страни и целеви групи;

21)Идентифицирани партньори и потенциални инвеститори;

22)Изработени програми за реализация за отделните зони за въздействие;

23)Изготвен индикативен списък с проекти;

24)Изготвен оперативен план за изпълнение;

25)Предложена концепция за структура на изпълнение на ИПГВР;

26)Изработен бюджет на ИПГВР;

27)Изработена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

28)Изработен/и нов и/или актуализиран/и съществуващи планове за всяка от зоните за
въздействие;

29)Технически задания за инвестиционно проектиране на идентифицираните проекти;

30)Извършена съгласувателна процедура по преценка необходимостта от ЕО и ОС на ИПГВР;

31)Изготвена документация за извършване на ЕО и ОС на ПУП/ове;

32)Изготвени пред-проектни проучвания;



Благодаря за вниманието!
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Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010



Нашата основна цел е да бъде

разработена интегрирана планова

основа за устойчиво развитие,основа за устойчиво развитие,
насочена към трайно

преодоляване на ключови

проблеми от икономически,
социален и екологичен характер

в град Добрич.



Специфични цели:

• Да се определят зони за въздействие, изискващи
прилагане на инструментите за интегрирано
планиране и развитие чрез създаване на актуална
картина и анализ на проблемите.

• Да се разработи Интегриран план за градско• Да се разработи Интегриран план за градско
възстановяване и развитие, който да подпомогне
реализиране на дългосрочна визия на Добрич чрез
осъществяване на проекти в обособените зони за
устойчиво преодоляване на социални,
икономически и екологични проблеми.

• Да се постигне синхрон между всички
стратегически планови документи за интегрирано
устойчиво развитие, секторни политики,
програмни документи и устройствени схеми в
рамките на определените зони за въздействие;



Продължителност на проекта: 30 месеца 

От 23 юни 2011 година до 22 октомври 2013

Обща стойност на проекта: 499 970 лева

Размер на финансовата помощ: 474 971 , 50 лева ( 95%)Размер на финансовата помощ: 474 971 , 50 лева ( 95%)

Финансов принос на Община Добрич: 24 998,50 лева (5%)

Проекта ще повлияе пряко и положително следните групи:

• Цялото население на община Добрич и област
Добрич от всички възрастови групи и етническа
принадлежност, посетители и гости на града над
746`061 лица;
• Лицата в неравностойно положение над 5`025, от
които 212 деца;



Дейности по проекта:

• Организация и управление;
• Изготвяне на Интегриран план за градско
възстановяване;
• Изработване на Подробни устройствени планове ( ПУП)
или проект за изменение или актуализация на действащили проект за изменение или актуализация на действащ
ПУП за зоните на въздействие, включени в ИПГВР;
• Извършване на екологична оценка и оценка за
съвместимост на ИПГВР, Преценка за необходимостта от
оценка на въздействието върху околната среда ( ЕО) и
оценка за съвместимост ( ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и
подзаконовите нормативни актове и извършване на
оценка на въздействието върху околната среда и оценка
за съвместимост на ПУП;
• Осигуряване на публичност и информираност;
• Финансов одит по проекта;



Избран е изпълнител за основната дейност по 
проекта “ Изготвяне на Интегриран план за 
градско възстановяване, това е Консорциум 

Добрич 2020 с ръководител на екипа арх. Белин 
Моллов.

Крайният срок по договора с изпълнителя е 30 юни 2013Крайният срок по договора с изпълнителя е 30 юни 2013
година.

До 23 септември 2012 година трябва да приключи първата
част от ангажиментите на фирмата изпълнител – Обсъждане
и определяне на зоните за въздействие Зона с
преобладаващ социален характер, Зона с потенциал за
икономическо развитие, Зони на публични функции с висока
обществена значимост.

До 15 април 2013 година следва да е готов индикативния
списък на програмата, включващ Идентифициране на
проектни идеи, проекти и възможности за публично –
частни партньорства на територията на обособените зони.





Обхват на дейност Изготвяне на Интегриран план за градско 
възстановяване.

1) Изготвяне на целеви и проблемен анализ на
ситуацията в социално икономически и екологичен
план, и по отношение на осигуреността на
територията с действащи устройствени планове/ схеми
до 01 септември 2012 г.;до 01 септември 2012 г.;
2) Провеждане на обществени обсъждания комуникиране
на визията, зоните за въздействие, стратегическия
пакет и провеждане на кръгла маса (3 – 27 юли)
3) Формулиране на Визия за развитието на града до
2020 г;
4) Определяне на зони за въздействие на ИПГВР – (23
септември 2012 година);
5) Одобрение на избора на зони за въздействие от
Общински съвет град Добрич и УО на ОПРР до 03
септември 2012г.;
6) Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;



Обхват на дейност Изготвяне на Интегриран план за 
градско възстановяване.

7) Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично- частни партньорства на
територията на обособените зони;
8) Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др.групи, потенциални инвеститори, партньори и др.
които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение
на ИПГВР;
9) Изготвяне на план- график за изпълнение и
програма за реализация на ИПГВР;
10) Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
11) Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка
на ИПГВР;
12) Разработване на предпроектни
проучвания/ технически задания за проекти, включени
в ИПГВР;



Очаквани резултати по проекта:

1)Оценка на съществуващото положение, извършена в режим на диалог и консултации с
обществеността;

2) Събрани данни за приоритетните нужди и проблеми и техните причини;

3)Обобщена информация за налични ресурси;

4)Изработен целеви и проблемен анализ на ситуацията, както и резюме на анализа за настоящата4)Изработен целеви и проблемен анализ на ситуацията, както и резюме на анализа за настоящата
ситуация;

5)Изработена и консолидирана визия за развитието на града до 2020 г;

6)Осъществен диалог по повод изработване на ИПГВР на гр. Добрич;

7)Използвани ефективни средства и канали за комуникация;

8) Реализирани събития - минимум 10 с общ брой участници – минимум 300 ;

9)Определени по брой, функция и териториален обхват зони за въздействие;

10)Изследвани и определени характеристики на зоните - физически, устройствени, функционални,
структурни, социално-икономически, екологични;

11)Изследвани и определени проблеми и потребности на зоните;

12)Одобрени зони за въздействие от УО на ОПРР;

13)Формулирани цели и стратегия на ИПГВР;

14)Идентифицирани проектни идеи;

15)Набелязани проекти за изпълнение;

16)Определена необходимостта от актуализация на съществуващите ПУП-ове и/или изготвянето на
нови такива;



Очаквани резултати по проекта:

17)Изработено техническо задание за проектиране на ПУП/ПУП-ове;

18)Изяснена необходимост от пред-проектни проучвания за набелязани инвестиционни проекти;

19)Разработен модул, съдържащ данни за зоните за въздействие и всички идентифицирани
проектни идеи и проекти, разработени от ИПГВР

20)Конкретно определени заинтересовани страни и целеви групи;20)Конкретно определени заинтересовани страни и целеви групи;

21)Идентифицирани партньори и потенциални инвеститори;

22)Изработени програми за реализация за отделните зони за въздействие;

23)Изготвен индикативен списък с проекти;

24)Изготвен оперативен план за изпълнение;

25)Предложена концепция за структура на изпълнение на ИПГВР;

26)Изработен бюджет на ИПГВР;

27)Изработена система от индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;

28)Изработен/и нов и/или актуализиран/и съществуващи планове за всяка от зоните за
въздействие;

29)Технически задания за инвестиционно проектиране на идентифицираните проекти;

30)Извършена съгласувателна процедура по преценка необходимостта от ЕО и ОС на ИПГВР;

31)Изготвена документация за извършване на ЕО и ОС на ПУП/ове;

32)Изготвени пред-проектни проучвания;


