
IDEA 

Dobrich, the Capital of Golden Dodrudja! 

Judging by what the Dobrudja Plain means to Bulgaria, the country's granary! The plain that 

feeds Bulgaria! Vast golden fields.. The texture of agricultural lands in the Dobrudja Plain 

gives people peace. The random forms and irregular geometries of the plots are almost a 

wonder of nature. We decided to reflect this identity of the Dobrudja Plain to the city! 

Making you feel like you are in the Dobrudja Plain while walking the streets of Dobrich!  

The main idea of the project comes from here. We decided to reflect the random distribution 

of agricultural lands on squares and streets. We blended the golden hues of the plain with 

the texture of green trees. The “plots” on the pavement sometimes turned yellow, sometimes 

orange, sometimes true green. This blend also contributed to the microclimate of the 

squares and streets. Warm colored flooring will warm people psychologically in winter, and 

trees planted on green plots in the square will cool the area in summer. 

Indispensable for the plains, the Sinkholes are the holes in the field resembling a space. We 

collapsed the Square of Svoboda Square in the form of a Sinkhole and created a mysterious 

life in it. The pothole will create an attraction due to its structure. It will draw the people of 

Dobrich in like a “whirlpool” with its activities such as shopping, eating and drinking, cinema, 

theater etc. 

To summarize, we wanted people to feel like a Plain by reflecting the identity of the plain on 

the streets and squares of Dobrich, the capital city of Golden Dobrudja. As if on the Golden 

Dobrudja Plain! 

 

ИДЕЯ 

Добрич, столицата на Златна Додруджа! 

Съдейки по това какво означава Добруджанската равнина за България, житницата на 

страната! Равнината, която храни България! Необятни златни полета. Графиката на 

земеделските земи в Добруджанската равнина дава спокойствие на хората. 

Случайните форми и неправилната геометрия на парцелите са почти чудо на 

природата.Решихме да отразим тази идентичност на Добруджанската равнина в града! 

Да ви накара да се почувствате като в Добруджанската равнина, докато се разхождате 

по улиците на Добрич! 

Основната идея на проекта идва от тук. Решихме да отразим произволното 

разпределение на земеделските земи по площади и улици. Смесихме златистите 

нюанси на равнината с текстурата на зелените дървета. „Парцелите“ по тротоара ту 

ставаха жълти, ту оранжеви, ту истински зелени. Тази смес допринесе и за 

микроклимата на площадите и улиците. Подовата настилка в топъл цвят ще стопли 

психологически хората през зимните месеци, а дърветата, засадени на зелените 

площи на площада, ще охладят района през лятото. 

Незаменими за равнините, понорите са дупките в полето, наподобяващи 

пространство. Срутихме площада на площад „Свобода“ под формата на дупка и 

създадохме в нея мистериозен живот. Дупката ще създаде атракция поради 

структурата си. Тя ще увлече като „водовъртеж“ хората от Добрич със своите 

дейности като пазаруване, хапване, кино, театър и др. 

Обобщавайки, искахме хората да се почувстват като Равнина, отразявайки 

идентичността на равнината по улиците и площадите на Добрич, столицата на Златна 

Добруджа. Сякаш в Златна Добруджанска Равнина! 

 

 



 

Elaboration of development decisions: In terms of the idea of the project, the improvement 

will be in the pedestrian areas. As floor coverings, it will consist of different colors of 

travertine and andesite. 

 

Proposed stages for implementation: As the first stage, it can be started by phasing the 

squares. 

 

Financial proposal for implementation of the conceptual design for the scope of Area B:  

B Atea approximately 32.000 m2.  32.000m2 x 30 euro = 960.000 euro 


