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ДЕЙНОСТ 3. ФОРМУЛИРАНЕ НА ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР. ДОБРИЧ ДО 2020 Г. 

Изискване за формулиране на визията: 
Визия за развитието на града до 2020 г. отразява кратко и ясно представата на гражданите и 
институциите на Добрич за желаното състояние на икономиката, физическата среда и обществените 
отношения. Тя представя  действителните потребности на жителите на града за развитие на ключовите 
икономически и социални сектори, както и тяхното желание за пространствена и естетическа промяна в 
жизнената среда. Визията очертава стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план за градско 
възстановяване и развитие и по този начин аргументира избора на зони за въздействие, където 
бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и устойчиви 
ползи за обществото. Визията е постижима и реалистична и надгражда действащата визия на 
ОПР на Добрич. 
 
Методи за формулиране на визията: 
Приложен е комбиниран метод, който обхваща: 

 Експертно проучване, оценка и изводи от формулировките на визиите на широка рамка от 
стратегически и планови документи на: 

 Европейско ниво - „ЕВРОПА 2020“ - СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ 
РАСТЕЖ („Да превърнем Европейския съюз в интелигентна, устойчива и приобщаваща 
икономика с високи равнища на заетост, производителност и социално сближаване“);  

 Национално ниво - „БЪЛГАРИЯ 2020“ НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ДО 2020 („Към 2020 г. България e държава с конкурентоспособна икономика, 
осигуряваща условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на 
личността, чрез интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран 
икономически растеж“); НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РЕПУБЛИКА 
БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2022 („Българските райони – привлекателни за живеене, 
ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на нови 
работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно наследство“); 

 Регионално ниво – „РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА 
ПЛАНИРАНЕ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013“ (“Превръщане на Североизточния район за планиране в 
проспериращ европейски регион, европейска врата на България към богато културно-
историческо наследство, промишлен и аграрен център с висококвалифициран човешки ресурс, 
предпочитано място за живот, инвестиции и туризъм. Постигане на високи и устойчиви 
темпове на икономическо развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, интелект, Черно 
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море, Дунав, културно-историческо наследство, инфраструктура и екология.”); 
„АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА 
СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН 2011-2013“ („Североизточен район, проспериращ европейски регион с 
висок и устойчив темп на развитие и жизнен стандарт, базирани на земя, интелект, Черно море, 
богато културно-историческо наследство, инфраструктура и екология, предпочитано място за 
живот, инвестиции и туризъм“.) ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ 2005- 
2015 год. („Жителите на област Добрич желаят тя да се утвърди като привлекателно 
място за живот, труд и отдих, чрез развиването на многообразни и модерни форми на 
туризъм, екологосъобразно интензивно селско стопанство и осигуряването на качествени 
обществени услуги, като използват в най-голяма степен достиженията на развитите 
икономически и демократични страни“.) 

 Местно ниво – „ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 2005 – 2013, 
АКТУАЛИЗАЦИЯ 2011“ и ПЛАН „ДОБРИЧ 2020“ имат еднаква визия. („Добрич – преуспяващ 
икономически, търговски и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, 
работи и живее пълноценно.“);  

 Структуриран процес на комуникация и обсъждане на предложения от Възложителя, местната 
общност и всички останали заинтересовани страни; 

 Осигуряване на приемственост с действащата визия за развитие на града, историята и 
установените традиции. 

 
Подход за формулиране на визията: 

 Осъществяване на експертен анализ, оценка и изводи от формулировките на визиите стратегически 
и планови документи на европейско, национално, регионално и местно ниво; 

 Запознаване на екипите на възложителя и изпълнителя, както и на заинтересованите страни с 
действащите визии и експертния анализ на всички нива; 

 Обсъждане на предложения за формулиране на визия за ИПГВР на Добрич по време на работните 
срещи дискусии със заинтересованите страни и представителите на добричката общественост от 2 
до 10 юли в Добрич; 

 Представяне на работно предложение на формулировка на ВИЗИЯ НА ИПВГР НА ДОБРИЧ и 
дискусия по него в рамките на Обществен форум на 18 юли 2012; 

 Отразяване на направените препоръки и предложения и представяне на окончателната ВИЗИЯ НА 
ИПВГР НА ДОБРИЧ за приемане от Сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 18 
септември в Добрич. 

  
Очакван резултат: 
Реалистична и постижима ВИЗИЯ за развитието на Добрич, отразяваща желанията на добричката 
общественост и очертаваща стратегическите цели и приоритети на Интегрирания план за 
градско възстановяване и развитие. Приетата визия ще очертае най-широката рамка в която ще 
се насочат усилията за развитието на града и по този начин ще аргументира избора на зони за 
въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените 
средства и устойчиви ползи за обществото. 
 
При формулиране на визията на ИПГВР - Добрич, за развитие на града до 2020 г. разработващият екип 
отчита някои принципни изисквания, които са заложени както в Методическите насоки за разработване 
на Интегрираните планове, така и в новите европейски и национални стратегически документи (някои 
още в проект) за следващия програмен период. В тях  интегрирания подход се залага като един от 
основните подходи на целите за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж за Европа. 
 
Стратегическите и планови документи, които съдържат в себе си формулирани визии за развитие на 
съответните териториални единици и селищни центрове по същество са с краткосрочен или 
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средносрочен  характер (със 7 или 9 годишен срок на действие). Визията по същество е с по-дългосрочен 
характер, което по презумпция я превръща в по-устойчив елемент, надхвърлящ плановите периоди за 
които се отнасят стратегическите и планови документи. От тази гледна точка може да се приеме, че 
визията за развитие на един регион, област, община, град съдържаща се в различните документи не е 
правилно да бъде с различни формулировки. Тя следва да е общо формулирана и в нея да се открояват 
определени акценти, които са в корелация с целите на отделните документи. 
 
Изхождайки от така изразените принципни позиции за целите на ИПГВР на гр. Добрич, и от оценките на 
формулираните визии в действащите стратегически и планови документи, които касаят развитието на 
град/община Добрич,  се предлага да бъде ползвана формулираната визия, заложено в ОПР. Същата се 
“надгражда” с ново съдържание, произтичащо от приоритетите, целите на европейската и 
националната регионална политика през следващия програмен период и съобразена с 
предназначението и целите на ИПГВР на гр. Добрич. При формулиране на визията за развитие на гр. 
Добрич до 2020 г. са отчетени и редица съображения (предложения) направени по време на  работните 
срещи – дискусии със заинтересованите страни проведени през месец юли в Добрич. 
 
Акценти от работните срещи – дискусии със заинтересованите страни проведени през месец юли в 
Добрич: 

 Добрич – столицата на житницата на България; 

 Добрич – образователен и културен център;  

 Добрич – красивата спалня на Варна; 

 Добрич – градът на младите и предприемчиви хора; 

 Добрич – панаирният град в центъра на Златна Добруджа; 

 Добрич – зеленият град на новите технологии. 
 
Като основа на визията за развитие на гр. Добрич до 2020 г. се приема формулировката, съдържаща се в 
действащия ОПР на община Добрич-град, а именно: „Добрич – преуспяващ икономически, търговски 
и духовен център на Добруджа; град, в който човек може да учи, работи и живее пълноценно.“  
 
Нови акценти на визията “Добрич – 2020”, свързани с ИПГВР са:  

 Подобрени качества на физическата среда в части от територията на гр. Добрич, които не отговарят 
на общоприетите критерии; 

 Създаване на духовна градска среда, приобщаваща различните групи от населението към общи 
ценности; 

 Създаване на благоприятна комплексна среда за задържане на младите и за стимулиране на 
предприемаческия дух; 

 Стимулиране на процеси, свързани с разширяване на знанието и творчеството, на опазването на 
околната среда и др.,свързани с бъдещето на града  

 

ВИЗИЯТА “ДОБРИЧ - 2020” Е: 
„Добрич – преуспяващ икономически, технологичен и духовен център на 
Добруджа; град с високо качество на жизнената среда, в който образовани, 
равнопоставени и предприемчиви хора живеят свободно и пълноценно 
градят бъдещето за децата си.“ 
 

 
 
 


