
                                                                                                                             

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”. 

             
 

Община Добрич представя на жителите на Добрич Проект „Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Добрич”  

  

Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” , се финансира по 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-07/2010/020 по 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и 

интегрирано градско развитие”, Операция 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. Проектът се реализира от 23 юни 2011 година до 22 октомври 2013 и обхваща 

30 месеца. Той е на стойност 499 970 лева, Община град Добрич ще съфинансира 24 998 лева. Неговата 

обща цел е да бъде разработена интегрирана планова основа за устойчиво развитие през следващия 

програмен период 2014 – 2020 г., 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 възстановяване и развитие (ИПГВР), 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; 

Обхват на основната дейност по проекта Изготвяне на ИПГВР. 

• Изготвяне на целеви и проблемен анализ на ситуацията в социално икономически и екологичен 
план, и по отношение на осигуреността на територията; 

• Провеждане на обществени обсъждания комуникиране на визията, зоните за въздействие и 
Формулиране на Визия за развитието на града до 2020 г. Определяне и одобрение на зони за 
въздействие на ИПГВР; 

• Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР и идентифициране на проектни идеи, проекти и 
възможности за публично-частни партньорства на територията на обособените зони; 

• Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори 
и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на ИПГВР; 

• Изготвяне на план-график и бюджет за изпълнение и програма за реализация на ИПГВР, както и 
индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР; 

• Разработване на предпроектни проучвания/технически задания за проекти, включени в ИПГВР; 


