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МЕМО       

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

Присъствали: Дата 03.07.2012 

От страна на Велдер Консулт: 

Арх. Белин Моллов, Веселин Цветанов 

От страна на НЦТР : 

Арх. Иван Димчев 

От страна на община град Добрич : 

Инж. Надежда Петкова, арх. Боряна Станчева, 
Димитрина Костадинова 

Събитие Дискусионна среща с туроператори и представители 
на туристически и ресторантьорския бранш 

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 откри срещата, 
приветства гостите, въведе присъстващите в проекта и даде начало на дискусията : 

 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; 

 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; 

 Посочи че ще бъдат реализирани Интегрирани териториални инвестиции, в духа на новите регламенти на ЕС 
за предстоящия планов период; 

 Изброи другите основни проекти на общината в процес на реализация: Етнографския комплекс , други 
архитектурни паметници, Фестивалите – Йовковите празници и „Жива шевица от таланти”; 

 Представи проекта на общината за Воден цикъл и по-конкретно неговата първа фаза, която предстои да бъде 
реализирана: водопроводни и канализационни тръби, както и реконструкция на ПСОВ „Врачанци”; 

 Представи проектът на общината за развитие на транспорта на територията на града: Устойчив градски 
транспорт, подобряване на инфраструктурата, интелигентна система за управление на трафика. Посочи, че 
общината ще се стреми да фокусира усилия при рехабилитация на улици, под които са приключили работите 
по Водния цикъл; 

 Изложи виждането, че проектът за реконструкция на пазара е възлов проект, който ще предостави на 
гражданите един нов тип търговски обект за плодове и зеленчуци  – да бъде покрит и климатизиран; 

 Изложи идеята на общината за развитие на веломрежа и разполагане на стоянки за велосипеди под наем пред 
туристическите обекти в града; 

 Работи се върху предложение за осигуряване на условия за разполагане на временни атракциони (цирк, 
лунапарк и др.) – на свободен терен южно от Балик; 

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; 

3. Председателят на Асоциацията на хотелиерите и ресторантьорите, Димитър Димитров : 

 Подчерта, че е необходимо да се търсят начини за промоция на туристическия продукт, който градът предлага; 

 Подчерта, че в града има малко, но все добри хотели; 

 Необходимо да бъдат положени основите за бъдеще развитие на туризма; 
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 Важно е да бъде реализиран проектът за веломрежа и да бъде организирано велодвижението в града;  

 Важна е поддръжката на пешеходните зони и реконструкция на част от тях;  

 Необходимо е да бъдат поставени повече информационни табели, знаци и табелки на улици; 

 Няма добри условия и място за спиране на автобуси с туристи, които често посещават града, отивайки към 
резервата Сребърна. Има нужда от места за 6 автобуса; 

 Отбеляза необходимостта за изграждане на туристически информационен център в града. Надежда Петкова 
посочи, че в момента се реализира проект за изграждане на такъв в дом -паметника Йордан Йовков; 

 Посочи проблеми с паркирането около центъра и най-вече около пазара; 

 Попита как ще бъде осъществено сътрудничеството с Балчик, Шабла и Каварна при реализацията на общ 
туристически продукт; 

 Подчерта потенциала, който римските останки от баня имат за развитието на туристическата индустрия;  

 Необходимо е велоалея да стига до парк „Кобаклъка”, оттам през индустриална зона Запад до центъра, Балик 
и Дружбите; 

 Повдигна въпроса за бъдещето на изоставените казармени терени. Надежда Петкова даде предложение да се 
мисли за възможността те да бъдат отредени за образование и креативна индустрия (артисти); 

 Посочи, че е необходимо да бъдат сложени двуезични табели на улиците и нови табели за номерата на 
блоковете;  

4. Управителят на хипермаркет Кауфланд - Добрич: 

 Посочи необходимостта от организирането на по-добри възможности за достъп на гражданите до магазина с 
градски транспорт. Осигуряването на директни линии до там или линии с възможност за смяна на транспорта 
на една спирка (това са въпроси повдигнати от клиенти на магазина); 

 Изрази готовност да предостави анкетата на гражданите в магазина; 

 Запита какви са предвижданията за инвестиции на парцела разположен непосредствено до хипермаркета. Арх. 
Станчева отговори, че той е частна собственост и е бил продаден на Кауфланд, к ато един с терена на 
магазина, но в последствие е бил отделен от него и препродаден; 

5. Арх. Боян Коларов: 

 Отбеляза, че в момента пазарът функционира като голям магазин, защото продавачите на него купуват 
продукцията си от същите борси, от които пазаруват и магазините. Необходимо е да бъде променен начинът 
на функциониране на пазара, като се гарантира правото само на производители да продават там. Може в 
определени дни от седмицата да бъде забранена продажбата на чужда стока на пазара. Така ще бъде 
създаден временен пазар на производителите; 

 По отношение на повдигната дискусия за табелите, отбеляза, че собствениците на търговски обекти, заедно с 
представянето на проекти в общината, когато правят изменения по фасадата, могат да бъдат задължавани да 
представят и проект за разположение на табела, която в последствие да сложат; 

 Повдигна въпроса с липсата на обществени тоалетни в града; 

6. Арх. Иван Димчев, ключов експерт в консултантския екип : 

 Изрази позицията, че е необходимо да се търси мястото на водата в градското пространство, което ще доведе 
не само до подобряване на градската среда, но и до подобряване на микроклимата в определени градски 
пространства; 

7. Ресторантьорът Петър Денев: 

 Посочи, че в определени градски територии липсва улично осветление, като това се отн ася и за зоната на 
пазара; 

 Посочи проблеми при съблюдаване на забраните за спиране на МПС в някои райони, например по ул. Охрид, 
където много хора спират и си продават стоката, вместо да отидат на пазара; 

 Изтъкна лошата благоустроеност на територията между пазара и центъра на града. Посочи необходимостта от 
красива интервенция, която да я свърже с пешеходната зона; 

8. Димитрина Костадинова, която е експерт в общинската администрация : 

 Посочи, че е добра идея около Кауфланд да бъдат организирани детски кътове; 

 

09.07.2012     Веселин Цветанов 

 


