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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Разработването на настоящата Екологична оценка се извършва на основание чл.81, ал.1, т.1 от 
Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и Писмо на РИОСВ-Варна, изх.№0806-
3642/1/13.09.2013г., съгласно което ОУП на община град Добрич подлежи на задължителна 
екологичната оценка /ЕО/ по реда на Наредбата за условията и реда за извършване на 
екологична оценка на планове и програми.  
 
Общият устройствен план на община град ДОБРИЧ, предмет на екологична оценка, 
наричан по-нататък за краткост ОУПО, се изготвя на основание на чл.105 на ЗУТ и §123, 
ал.1 от преходните разпоредби към ЗИД на Закона за устройство на територията от 2012 г. и 
по възлагане от Община град Добрич. Перспективният срок на действие на ОУПО е до 2035 г. 
без обособени етапи на реализация. Срокът за изпълнение на плана е 12 месеца за предвари-
телния проект и 4 месеца за окончателния проект. ОУПО на община град Добрич е разработен 
от НЦТР ЕАД, от екип с ръководител арх. Иван Димчев.  
 
Изработването на ОУПО се финансира от бюджета на община град Добрич с финансовата 
подкрепа на МРРБ. Планът се разработва двуфазно – предварителен и окончателен проект. 
Целите и задачите на ОУПО са определени с Техническото задание за неговото разработване, 
одобрено от Общинския съвет на Добрич и процедирано от РИОСВ-Варна. 
 
ОУПО обхваща цялата територия на общината, възлизаща на 10918.16 ха (по данни от 
Кадастралната карта).  
 
Съгласно чл.127, ал.1 на ЗУТ, планът подлежи на обществено обсъждане преди приемането му 
от общинския експертен съвет по устройство на територията, респ. преди одобряването му от 
Общинския съвет. 
 
Органът, отговорен за прилагането на ОУПО е ръководството на община град Добрич – 
Общински съвет и Кмет.  
 
Компетентен орган по процедурата по ЕО е Директорът на РИОСВ-Варна на основание чл 4, 
ал 2 от Наредбата за ЕО. 
  
Съгласно чл.103, ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), “Общите устройствени 
планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на 
отделните структурни части на териториите, обхванати от плана”. Съгласно чл.106 от 
ЗУТ с Общия устройствен план на община се определят: 

1. Общата структура на територията, преобладаващото предназначение на съставните 
и структурните части - местоположението и границите на териториите за населени места и 
селищни образувания; земеделските територии; горските територии; териториите за 
природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените територии за 
възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено предназначение. 
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2. Общият режим на устройство на всяка от териториите по т. 1 със съответните 
правила и нормативи. 

3. Разположението на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура на 
територията на общината и връзките им с териториите на съседните общини и с 
инфраструктурни мрежи, съоръжения и обекти от национално значение. 

4. Териториите с публична държавна и с публична общинска собственост и режимът 
на тяхното устройство. 

5. Териториите с вероятно разпространение на предвидими природни бедствия и 
необходимите превантивни мерки и начин на устройство и защита. 

6. Териториите за активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне. 
 
Съгласно изискванията на ЗООС, задачите на Екологичната оценка (ЕО) са: 

� да опише и определи екологичното състояние на територията, предмет на ОУПО; 
� да формулира съществуващите екологични проблеми, районите с особено екологично 

значение, рисковите зони, потенциалните въздействия в зоната на влияние; 
� да определи бъдещото състояние на околната среда без прилагането на плана; 
� да определи обвързаността на целите на плана с националната стратегия за околна 

среда; 
� да анализира и оцени предложените алтернативи за развитието територията в 

перспектива; 
� да анализира силните  и слаби страни на определени функции и тенденции на развитие; 
� да формулира и предложи мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-

пълно отстраняване на неблагоприятните последици от реализацията на плана.    
 
Колективът, разработил докладът за екологична оценка, е съставен от експерти и консултанти, 
показани в следващата таблица: 

 
Таблица 1 Авторски колектив на ЕО на ОУП на община град Добрич                           

 
ИМЕ, ФАМИЛИЯ РАЗДЕЛ ОТ ЕО 

д-р г.н. Екатерина Гюлеметова  
 

Ръководител, Климат, Ландшафт, Материални активи, 
Устройствени параметри 

инж. Живка Николова Атмосферен  въздух 
инж. Снежана Дакова Повърхностни  води 

инж. Любомир Ангелов Геоложка среда, Подземни води 

хим.Гергана Тонева Земи и почви 
ланд. арх. Бойко Тодоров Биоразнообразие 
м.г.н. Пламен Станев  Отпадъци и опасни вещества, вредни физични фактори 
арх. Янка Сачкова Недвижимо културно наследство 
д-р Момчил Сиджимов  Здравно–хигиенни аспекти на средата,  рискове за човешкото 

здраве  
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Списък на експертите и консултантите, в който с полагане на подпис е удостоверено 
разработването на съответните раздели на оценката и декларации, съгласно изискванията на 
чл.16, ал.1 от Наредбата за ЕО, са дадени в приложение към настоящият доклад за ЕО.   
 
Телефон за връзка с ръководителя на колектива: 029867167, e-mail: office@planeco-bg.com 
 
За постигане на целите на екологичната оценка, посочени по-горе, авторският колектив на ЕО 
анализира и оценява ОУП на община град Добрич на база методически подход, според който:  

� по характер ОУП представлява дългосрочен проектен устройствен документ; 
� по статус – документ, регламентиращ устройствените действия в административните 

граници на общината; 
� по значение – програмен документ, определящ стратегиите за развитие на планираната 

територия в перспектива; 
� по период на прилагане – далеко перспективен.  

 
При разработване на екологичната оценка са използвани методите, посочени в Ръководство за 
екологична оценка на планове и програми в България, София, 2002 (аналитичен и 
диагностичен методи, матрица на въздействията, анализи, интервюта, обсъждания, 
консултации и др.), указания  и методики за стратегическа екологична оценка, публикувани на 
интернет-страницата на Европейската комисия, както и указанията и методиките на Директива 
2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми върху околната среда. 
 
Източници на информация за разработване на ЕО са Общинска програма за опазване на 
околната среда 2009-2014, Програма за намаляване нивата на замърсяване на атмосферния 
въздух2014-2017, Общинска енергийна програма 2014-2017г., както и предоставените от 
екипа,   разработващ ОУП материали: 

- Задание за проектиране на Общ устройствен план на община град Добрич; 
- Опорен план в мащаб 1:25000, придружен от схеми на: 

o поземлената собственост; 
o категория на земята; 
o зелена система; 
o начин на трайно ползване; 

- Общ устройствен план на общината в мащаб 1:25 000 (синтезен чертеж); 
- Обяснителна записка към проекта на Общ устройствен план на общината. 
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1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА ПЛАНА, ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ, 
МЯСТО НА ПЛАНА В СИСТЕМАТА НА ПЛАНИРАНЕ 

1.1 ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА ОУП НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ 

1.1.1. Главната цел и подцели 
Рамковата цел на новия Общ устройствен план на общината е да предложи адекватен и 
съвременен пространствен модел за развитие на града, както и да формулира подходяща 
политика и нормативни рамки за неговата реализация. 
  
В обхвата на тази цел, подцелите се формулират като: 

• Обвързване на развитието на града с факторите от регионално, национално и над 
национално ниво. 

• Оптимизиране на функционалната структура на града спрямо съвременните социално-
икономически и демографски процеси. 

• Оптимизиране на начините и режимите на земеползване в градската и крайградската 
територия. 

• Оптимизиране на пространственото и функционално развитие на различните 
подсистеми на градския организъм и взаимодействието между тях. 

• Планиране на такива структурни и функционални преобразувания, които да направят 
градския организъм адекватен на съвременните социално-икономически, културни и 
технологични промени и процеси. 

• Изявяване на пространствените потенциали и екологичните рамки за устойчиво 
развитие на града. 

• Създаване на предпоставки и условия за ефективно управление на градското развитие. 

• В същото време планът трябва да  осигури възможно най-добър баланс между частните 
и обществените интереси, при равнопоставяне на различните видове собственост. 

 
1.1.2. Основни задачи на плана 
ОУП на община град Добрич трябва да предложи решения относно: 

• структура на територията за живеене, за производство, за рекреация, за комуникация и 
инфраструктура; 

• строителните граници, в това число и терените за ново развитие, при отчитане 
собствеността на гражданите, ограничителите и стимулаторите за териториално развитие; 

• устройствени зони и границите им, имоти с конкретно предназначение; 
• трасетата и съоръженията на техническата инфраструктура; 
• защитените архитектурни, културни и др. зони и обекти – недвижими културни 

ценности; 
• обектите за обществено обслужване от системи Образование, Култура, Здравеопазване, 

Спорт и др., които се изграждат със средствата на общината и държавата и са от особена 
важност за социалния статус на населеното място; 
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• екологически мероприятия, параметри и изисквания за повишаване стандарта и 
качествата на околната среда; 

• мероприятия за ландшафтно и композиционно естетическо оформяне на 
крайселищната територия; 

• мероприятия за устойчивост на социално-икономическото развитие и съпътстващите ги 
устройствени условия; 

• разчети за баланса на територията и други важни териториални показатели; 
• предвижданията на Плана за развитие на община град Добрич – 2014-2020 г. и ИПГВР 

за зоните за въздействие. 
 
1.1.3. Състояние на общинската територия 
Територията на община град Добрич, предмет на планиране, притежава следните основни 
характеристики: 

� местоположение – Североизточна България, източна част на Добруджанското плато;  
� гранични общини – община Добричка;  
� площ – 19.4 кв.км.; 
� геоморфоложка принадлежност – район на Дунавска равнина; льосов комплекс, 

беден на подпочвени води;  
� физико-геоложки процеси и явления – окарстяване, предизвикващо влошаване на 

физикомеханичните качества на строителната основа /основно в източната част на общината/;   
� релеф – равнинно-платовиден, леко нахълмен на места, разсечен от долината на р. 

Суха река, преобладаващи са терените с малки наклони, на изолирани места достигащи до 10-
15%; ср. надм. височина -220м; 

� население – към 2013 г. населението на община град Добрич по постоянен адрес е 110 
394 души, а по настоящ адрес е 97 804 души (по данни от ГРОН към Община град Добрич); 

� селищна мрежа – моноцентрична, представена от 1 населено място - град Добрич; 
� улична мрежа на град Добрич - обща дължина 165 км, в т.ч. главна улична мрежа - 

около 60 км; пространствената конфигурация на уличната мрежа е радиално-кръгова; в 
отделни части от територията на града тя е правоъгълно-решетъчна, а в някои части – 
свободно конфигурирана; с цел свободно преминаване на транзитния поток и на значителния 
товарен трафик около гр. Добрич е изграден околовръстен пръстен, който поема трафика към  
съседните големи градове (Варна, Силистра, Шумен, Русе), както и към курортните центрове 
(Балчик, Албена, Шабла); 

� гори – незначителни по площ – 759 дка; 
� селско стопанство – силно ограничено, поради липса на достатъчен поземлен ресурс;  
� икономика – многоотраслова, структуроопределящи са хранително-вкусова 

промишленост, обувна и шивашка промишленост, производство на акумулаторни батерии;    

� климат – умерено континентален с черноморско влияние;  преобладават ветровете от 
северозапад, север и североизток; периодите с тихо време са относително малко;   
средногодишните валежи са в порядък 500-550 мм;  
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� повърхностни води – хидрографската мрежа на общината е представена от р. 
Добричка, приток на р. Суха река; притежава широко речно легло, запълнено с наносни 
материали и стръмни склонове ; 

� минерални води – няма; 
� почви – преобладаващи са черноземните почви с техните разновидности излужени и 

оподзолени, предимно от първа и втора бонитетна категория; следвани от алувиално-ливадни 
и заблатени, нископродуктивни почви;   

�   пътна инфраструктура – добре развита, сравнително добро състояние; 
�   водоснабдяване – изцяло изградена; водоснабдяването се извършва от 5 групи 

кладенци, разположени в района на Шабла; общата дължина на  магистралните водопроводи 
е около 104 км, от които по материал на тръбите - 73.5 % са от стомана, 22.2% - етернит и 4.3 
% - ПЕВП; състоянието на стоманените и етернитови участъци е незадоволително, с чести 
аварии и големи загуби на вода /40 – 65 %/; 

� канализация – изградеността на мрежата се определя на около 85%, обхванато е 97% 
от населението; в канализационната мрежа на град Добрич работят три канализационни  
помпени станции – Свежест, Югоизток и Иглика, като служат за  повдигане и заустване  на 
отпадъчните води от най- ниските точки в града в основни събиратели; общото състояние на 
станциите е сравнително добро, но за всички е необходимо да се  инсталират уреди за 
измерване на оттока  и диспечерско управление; 

� пречистване на отпадъчните води - отпадъчните води от град Добрич се насочват към 
основните единадесет събиратели и  чрез тях се включват в Главен колектор І, който зауства 
и преминава  в отвеждащ колектор към градската пречиствателна станция за отпадъчни води. 
Водите от града достигат площадката на ГПСОВ по гравитачен път, по трасе със 
стоманобетонни тръби с Ø 2000 мм и дължина 7.5 км; ГПСОВ на Добрич е пусната в 
експлоатация през 1986 година. Тя се намира на около 7.0 км северозападно от  града, до село  
Врачанци и е построена върху площ от 9.96 ха;  

� ВЕИ – на територията на общината са изградени 2 големи енергийни обекта, ползващи 
възобновяеми енергийни източници – Био-инсталация за добив на биогаз и електроенергия от 
биомаса и Фотоволтаична централа с инсталирана мощност 16 МW и 60000 панела; 

�    защитени зони – няма;  

� защитени територии – няма; 

 

1.2. ВРЪЗКИ С ДРУГИ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ 

Главна задача на този раздел е да анализира и оцени връзките и взаимозависимостите, които 
общият устройствен план на общината има с планове и стратегически документи от по-висок 
ранг, каквито са националните, областните и общински  планове, програми и стратегии, както 
и със секторните такива  с цел осигуряване на приемственост и взаимовръзки на общия план с 
предвижданията и изискванията на по-високите на планиране. 



                                                                                                                                        Екологична оценка                                                

Общ устройствен план на община град Добрич 

 11 

1.2.1 Връзки с Националната програма за развитие на Република България – България 
2020 
С общо целенасочващо значение за ОУПО са визията и целите на Националната програма, а 
именно: 
Визия - Към 2020 год. България е държава с конкурентноспособна икономика, осигуряваща 
условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на личността чрез 
интелигентен, устойчив, приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж. 
Цели: 

1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентноспособно образование и обуче-
ние, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и гарантиране на до-
стъпно и качествено здравеопазване. 

2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за разви-
тие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението. 

3. Повишаване  конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване благоприят-
на бизнес среда, прилагане на иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност. 
От осемте приоритета на Националната програма, за устройственото планиране на община 
град Добрич от съществено значение са следните пет: 

- Приоритет 3: Постигане на устойчиво регионално развитие и използване на местния 
потенциал. Приоритетът е насочен към развитие на потенциала на българските райони и пре-
връщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и уникални 
културни паметници и традиции. Той включва като подприоритет 3.4 Подкрепата за ефек-
тивно и устойчиво усвояване на туристическия потенциал на регионите и развитие на кул-
турните и креативни индустрии в регионите,  който предвижда: 

o Развитие на инфраструктурата за специализирани форми на туризъм; 
o Маркетинг на туристическите региони и формиране на регионални туристически 

продукти; 
o Създаване на условия за развитие на културни и творчески индустрии в регионите; 

Негов 5-ти подприоритет е Създаването на условия за опазване и подобряване на околната 
среда в регионите, адаптиране към настъпващите климатични промени и постигане на ус-
тойчиво и ефективно използване на природните ресурси, включващ: 

o Подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и 
населението в регионите; 

o Устойчиво управление на водните ресурси в регионите чрез изграждане и модерни-
зиране на канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

o Превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии на територията на регионите; 
o Опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от 

природния потенциал за устойчиво развитие на регионите; 
o Повишаване качеството на атмосферния въздух на територията на страната; 
- Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на природ-
ните ресурси със следните подприоритети: 
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o 4.1. Балансирано секторно и структурно развитие на аграрния отрасъл, респ. мерки-
те: 

• Насърчаване процеса на консолидиране на земеделските земи (комасация) по 
собственост; 

• Възстановяване и модернизиране на хидромелиоративната инфраструктура; 
o 4.2. Модернизиране и технологично обновяване на стопанствата и инфраструкту-

рата в отрасъла, респ. мярката:  

• Насърчаване на инвестиции в материални и нематериални активи; 
o 4.4. Превръщане на земеделското производство в привлекателен бизнес, осигуряващ 

стабилни и справедливи доходи на заетите в него, респ. мярката: 

• Насърчаване развитието на биологичното земеделие; 
- Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване 

на конкурентоспособността на икономиката и в частност: 
o Подприоритет 5.4. Подкрепа на сектор Туризъм, респ. мерките: 

• Подобряване на качеството на туристическите услуги; 

• Национален туристически маркетинг; 
- Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за пови-

шаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост и в частност: 
o Подприоритет 7.2. Повишаване на енергийната ефективност, респ. мерките: 

• Повишаване на ефективността на потреблението на енергия в обществения 
сектор; 

• Повишаване на енергийната ефективност на сградите; 
o Подприоритет 7.3. Достигане на 16% на енергията от възобновяеми източници в 

брутното крайно потребление на енергия до 2020 г. респ. мерките: 

• Стимулиране на децентрализирано производство на енергия за отопление и 
охлаждане от ВИ; 

• Стимулиране на инвестициите в производството и потреблението на енергия 
от ВИ в домакинствата; 

- Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-
специално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на българс-
ките региони в национален и международен план и свързаността с големите градски центро-
ве в съседните страни, респ. мерките: 

• Подобряване на пътната инфраструктура; 
• Подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 

 
1.2.2. Връзки с Националната стратегия за регионално развитие на Република България 
(НСРР) за периода 2012-2022 г. 
Връзките на ОУПО с НСРР са по линията на съдържащите се в нея: 

- концепция за териториално-урбанистично развитие на българските райони; 
- визия, стратегия, цели и приоритети за регионално развитие. 
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Според концепцията, гр. Добрич се ситуира на трето ниво в Йерархичната система от гра-
дове-центрове: град с регионално значение – в територията на областта, по отношение на коя-
то изпълнява функциите на двигател на развитието й. По географското си положение общи-
ната е разположена на второстепенната ос на урбанистично развитие Силистра – Добрич – 
Варна. От гледна точка на видовете територии общината се отнася към категорията „цен-
трални силно урбанизирани територии”. Това са териториите, чиито градове центрове с агло-
мерационните им ядра имат все по-значима роля в реализирането на мерките на политиката на 
регионално развитие. 
 
Главната стратегическа цел на НСРР е: „Постигане на устойчиво интегрирано регионално 
развитие, базирано на използване на местния потенциал и сближаване на районите в икономи-
чески, социален и териториален аспект”.  
 
Към четирите стратегически цели, които произтичат от главната цел са определени приори-
тети и специфични цели, част от които имат целеполагащо и инструментално значение за 
ОУПО, въпреки че са адресирани на ниво райони за планиране. 
 
Към 1-вата стратегическа цел, която визира икономическото сближаване, чрез развитие 
на собствения потенциал на районите и опазване на околната среда такива приоритети са: 

- Развитието на устойчиви форми на туризъм и на културни и творчески индустрии;  
- Развитието на инфраструктурата за опазване на околната среда. 

 
Към 2-рата стратегическа цел, посветена на социалното сближаване, от значение са при-
оритетите, отнасящи се до:    

- Подобряване достъпа до образователни, здравни и културни услуги и развитие на 
спортната инфраструктура; 

- Подкрепа на трудовата географска мобилност в районите, в т.ч. стимулиране мобил-
ността на работната сила за ограничаване миграционните процеси в тях; 

- Развитието на капацитета за стратегическо планиране и по-специално осигуряване на 
устойчиво и хармонично развитие на територията чрез качествено устройствено и ин-
тегрирано планиране и създаване на добри условия за инвестиционния процес. 
 
Към 3-тата стратегическа цел, отнасяща се до териториално сближаване важна е спе-
цифична цел 3.2.1 – Разширяване на междурегионалното сътрудничество. 
 
Към 4-тата стратегическа цел, третираща балансирано териториално развитие, от важно 
значение е специфичната цел: 

- Развитие на връзките град – район и подобряване достъпа до културно-исторически 
обекти, логистични центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес 
зоните в района. 
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1.2.3. Връзки с Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013 – 
2025 г. 
Връзките на ОУПО с Националната концепция за пространствено развитие (НКПР) са по ли-
нията на заложените в нея цели, приоритети и стратегии за развитие на националното прос-
транство, с които той задължително се съобразява. 
 
Цели и приоритети 

Към Стратегическа цел 1 – Интегриране в европейското пространство - това е при-
оритет 1.4. „Развитие на националната транспортна инфраструктура като част от Транс-
европейската транспортна мрежа (TEN-T) осигуряваща интегриране в европейското 
пространство и връзки с основните урбанизационни центрове на съседните страни. За община 
Добрич такава ще е ролята на преминаващите в относителна близост трасета на 
автомагистралите „Хемус” „Черно море”. 

Към Стратегическа цел 2 – Полицентрично териториално развитие – от значение е 
приоритет 2.3. „Поддържане на широка мрежа от градове от 3-то йерархично ниво и подкрепа 
на тяхното интегрирано развитие чрез приложение на ИПГВР и синхронизиране на секторните 
политики”. ИПГВР на град Добрич е вече изготвен и ОУПО ще съдейства за неговата реализа-
ция. 

Към Стратегическа цел 3 – Пространствена свързаност и достъп до услуги – това е 
приоритет 3.2. „Развитие на електронната съобщителна инфраструктура и осигуряване на 
условия за широколентов достъп до Интернет на домакинствата и предприятията, като една от 
най-важните предпоставки за развитие и широкото използване на електронни услуги от 
администрацията, бизнеса и гражданите”. 

Към Стратегическа цел 4 – Съхранено природно и културно наследство – това е 
приоритет 4.1. „Опазване на идентичността на природното и културно наследство чрез 
ефективна защита и интелигентно използване на икономическия потенциал на защитените 
природни и културни ценности”. 

Към Стратегическа цел 5 – Стимулирано развитие на специфични територии – 
става дума за приоритет 5.6. „Възстановяване на нарушените територии, екологичното равно-
весие и биологичното разнообразие, адаптиране към измененията на климата и намаляване на 
риска от природени бедствия.” 

Към Стратегическа цел 6 – Конкурентоспособност чрез зони за растеж и иновации 
– става дума за приоритет 6.2. „Изграждане на индустриални паркове и обновяване на зони с 
обикновени производства в градове-центрове от 3-то йерархично ниво”.  
 
Стратегия 
По отношение на стратегията за полицентрично урбанистично развитие  на гр. Добрич, 
заедно с останалите градове от 3-то йерархично ниво, е възложена мисията да балансират 
големите градове и да намаляват ефекта от моноцентрично развитие на територията на 
областите и районите. НКПР приема, че около гр. Добрич се формира агломерационен ареал в 
обхвата на ядрото в територията на собствената община. Доколкото на територията на собст-



                                                                                                                                        Екологична оценка                                                

Общ устройствен план на община град Добрич 

 15 

вената община има само един град, всъщност  се приема, че около града няма агломерационно 
формирование. 
 
Според стратегията за развитие на социалната инфраструктура Добрич запазва досегаш-
ните си нива на обслужване в сферите на образованието, здравеопазването и културата, като 
се изисква доизграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура за скъсяване на 
времето за достъп до съответните услуги. 
 
Що се отнася до стратегията за развитие на техническата инфраструктура за ОУПО от 
значение е отбелязаното значение на развитието на енергия от възобновяеми източници. 
 
От стратегията за пространствените измерения на икономическото развитие съществени 
за ОУПО са насоките за: 

- подпомагане на развитието на селското стопанство чрез изграждане/възстановяване 
на хидромелиорациите и на инфраструктурата за предпазване на земеделските земи от 
вредното въздействие на водите; 

- съобразяване на реализирането на стопанските функции на горите със средообразува-
щата им роля, значението им на биологично и ландшафтно богатство, рекреационния им 
потенциал, добива на негорски продукти и ловностопанската дейност; 

- в областта на туризма противодействие срещу наложилите се сезонност и еднообразие 
на туристическия продукт, качеството на средата и трансформацията на рекреационните 
ландшафти в силно урбанизирани.. 
 
Стратегията на НКПР по отношение на природните и културни ценности за постигане 
на екологичните й цели е насочена към опазване на идентичността на природното наследст-
во и изключителното биологично разнообразие. 
 
1.2.4. Връзки с Оперативната програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 
През периода 2014-2020 целевата ориентация на Оперативна програма „Региони в растеж” 
(ОПРР) е градското развитие и то развитието на градовете от 1-во до 3-то йерархично ниво и 
по изключение някои градове от 4-то йерархично ниво (предвидени от НКПР за преминаване 
към по-високото 3-то ниво). Дейностите по различните приоритетни оси, инвестиционните им 
приоритети и специфичните цели към тях, които подлежат на финансово подпомагане и имат 
отношение към ОУПО са посочени по-долу. 
 
Дейности към Приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие:  
Към Инвестиционен приоритет 2: Действия за подобряване на градската околна среда, обно-
вяване на градовете, възстановяване и почистване на терените за вторично застрояване (вклю-
чително зони за конверсия), и намаляване замърсяването на въздуха и насърчаване мерки за 
намаляване на шума:  

- Специфична цел 1: Повишаване качеството на живот, социално включване и подоб-
ряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете: 
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o изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, детски 
площадки …..; 

o изграждане, реконструкция и рехабилитация на физически елементи на градс-
ката среда, като напр. пешеходни алеи и тротоари, велосипедни пътеки и алеи, 
пешеходни зони; 

o изграждане, реконструкция и рехабилитация на улични мрежи и паркинги; 
- Специфична цел 2: Подобряване на икономическата активност в градовете, чрез въз-
становяване на зони с потенциал за  икономическа активност: 

o подобряване или реконструкция на съществуваща или строителство/развитие на 
нова техническа инфраструктура, свързана с бизнеса, като например кому-
никационна свързаност, електроснабдяване, публично осветление…; 

o въвеждане в експлоатация на инсталации за производство на електрическа енер-
гия от ВИ; 

Към Инвестиционен приоритет 5: Насърчаване на нисковъглеродни стратегии за всички типо-
ве територии, и особено градските райони, включително насърчаване устойчива мултимодал-
на градска мобилност и смекчаване на съответните адаптационни мерки: 

- Специфична цел 1: Подобряване качеството на въздуха в градовете, чрез подобрена 
градска мобилност и повишаване дела на електротранспорта: 

o разработване на планове за управление на трафика и въвеждане на АСУ и к/л; 
o подобряване достъпността на градските автобусни спирки и на довеждащата до 

тях инфраструктура (подлези)…; 
o подобряване връзките между интегрирания градски транспорт и междуградския 

автобусен и ж.п. транспорт като част от реализиране на мултимодален транс-
порт …. 

 
Дейности към Приоритетна ос 2: Регионална образователна инфраструктура:  
Към Инвестиционен приоритет 1: Инвестиции в образованието, уменията и ученето през це-
лия живот посредством изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура 
за обучение:  

- Специфична цел 1: намаляване броя на преждевременно отпадналите от училище и 
повишаване броя на хората с висше образование, чрез инвестиции в регионална образо-
вателна инфраструктура: 

o ясно обособяване на научни комплекси, които да отговарят на условията за 
съвременна инфраструктура; 

o изграждане на периферна инфраструктура, необходима за функционирането на 
по-крупни научни съоръжения като модерни научни лаборатории към универси-
тетите и динамични изследователски институти. 

 
Дейности към Приоритетна ос 5: Регионален туризъм: 
Към Инвестиционен приоритет 1: Консервация, опазване, популяризиране и развитие на при-
родното и културното наследство 
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- Специфична цел 1: Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризи-
ране и развитие на културното и природното наследство и 
- Специфична цел 2: Насърчаване на местния икономически потенциал и нови форми на 
заетост в регионите: 

o развитие на природни, културни и исторически атракции от национално и све-
товно значение ….; 

o развитие на туристическа инфраструктура, необходима за нуждите на атракци-
ите ….; 

o развитие на допълнителна дребномащабна инфраструктура в района на атракци-
ите …. 

 
Дейности към Приоритетна ос 6: Регионална пътна инфраструктура: 
Към Инвестиционен приоритет 1: Подобряване мобилността на регионално равнище посред-
ством свързването на второстепенни и третостепенни възли с инфраструктурата на транс-ев-
ропейската транспортна мрежа, включително мултимодални възли: 

- Специфична цел 1: Подобряване свързаността и достъпността на мрежата от градове  
и обектите на природното и културно наследство  с TEN-T мрежата: 

o строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни 
пътища (извън Транс-европейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, 
които обслужват вътрешнорегионални връзки между градовете и осигуряват 
възможност за развитие на техния специфичен икономически потенциал, връзки 
и достъп до TEN-T мрежата – връзка/и с автомагистрала „Хемус” и „Черно 
море“; 

o строителство, реконструкция и рехабилитация на първокласни и второкласни 
пътища (извън Транс-европейската транспортна мрежа) и третокласни пътища, 
осигуряващи достъп до райони с потенциал за развитие на туризъм и достъп до 
TEN-T мрежата. 

 
Дейности към Приоритетна ос 7: Превенция на риска: 
Към Инвестиционен приоритет 1: Насърчаване на инвестициите за справяне със специфични 
рискове, осигуряване устойчивост на бедствия и развитие на системи за управление на бедст-
вията: 

- Специфична цел 1: Превенция на риска от свлачища: 
o инфраструктурни мерки за укрепване, ограничаване и предотвратяване на свла-

чищни, ерозионни, абразионни и други неблагоприятни геодинамични процеси; 
o проектирането и изпълнението на геозащитни строежи и мероприятия, което мо-

же да включва повърхностна обработка на свлачищата, планиране, водозащита, 
дрениране, подпиране на свлачища ….. 
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1.2.5. Връзки с Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС) 
В ОПОС 2014–2020 г. са предвидени 4 приоритетни оси, като към всяка от тях са 
идентифицирани специфични цели и дейности за изпълнение на целите на оперативната 
програма, като две от тези приоритетни оси са пряко или косвено свързани с Плана. Такива са:  
 
Приоритетна ос 1: ВОДИ 
Специфична цел 1: Опазване и подобряване на състоянието на водните ресурси. 
Дейност 1. Изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 2 000 е. ж. 

� Изграждане на нови съоръжения за пречистване на отпадъчните води, съгласно 
изискванията на Директивата за пречистване на отпадъчните води и условията в 
разрешителното за заустване, вкл. осигуряване на по-строго пречистване с отстраняване на 
биогенни елементи от отпадъчните води за агломерации над 10000 е.ж., заустващи в 
чувствителни зони; 

� Реконструкция на съществуващи ПСОВ, с цел пречистване на отпадъчните води до 
определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителните за 
заустване; 

� Изграждане на довеждащ колектор до ПСОВ; 
� Изграждане на отвеждащ колектор от ПСОВ до водоприемника на пречистените 

отпадъчни води; 
� Изграждане на главни колектори, а при необходимост и на канализационни помпени 

станции, които да събират отпадъчните води от съществуващи канализационни мрежи, 
заустващи без пречистване във водоприемниците; 

� Изграждане на нова канализационна мрежа при наличието на действаща ПСОВ, 
която отговаря на изискванията на Директивата и Разрешителното за заустване (или в случай 
че същевременно се предвижда изграждането на нова такава), с цел присъединяване на нови 
жители към канализационната система на агломерацията и осигуряване на достатъчно водно 
количество и товар на замърсяването за нормалната експлоатация на ПСОВ; 

� Подмяна на канализационни колектори с нови с по-голям диаметър, така че да се 
преустанови преливане през преливниците на отпадъчни води в сухо време или да се съобрази 
със съществено нараснало количество отпадъчни води, постъпващи в този клон; 

� Подмяна на съществуваща канализационна мрежа тогава, когато тя компрометира 
експлоатацията на ПСОВ или замърсява подземните води; 

� Изграждане/рехабилитация/реконструкция на съоръжения за третиране на утайки от 
ПСОВ и доставка на необходимо оборудване, вкл. на вече изградени ПСОВ, приоритетно за 
подобряване на качествените им показатели, с оглед последващото им използване за 
енергийни цели (като гориво от биомаса); 

� Изграждане и/или рехабилитация на водоснабдителни мрежи и ПСПВ, като 
компонент от проекти за интегриран воден цикъл (с оглед завършване на пълния воден 
цикъл); 

� Изграждане на съпътстваща инфраструктура (напр. електроснабдяване, път, 
водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти (напр. ПСОВ, ПСПВ и помпени 
станции). 
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Приоритетна ос 2: ОТПАДЪЦИ 
Специфична цел 1: Устойчиво управление на отпадъците за ресурсно-ефективна и зелена 
икономика. 
 
Дейност 1. Инсталации и мерки съгласно йерархията за управление на отпадъците, нужни за 
подобряване управлението на битовите отпадъци и за изпълнение на законодателни 
изисквания: 

� Разширяване/подновяване на системите за събиране на битови отпадъци, като 
приоритет са общинските системи за разделно събиране на биоразградими отпадъци; 

� Изграждане на центрове за подготовка за повторна употреба;  
� Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на 

битови отпадъци, вкл. подобрения на изградени площадки за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани битови отпадъци от домакинствата; 

� Изграждане на анаеробни и/или компостиращи инсталации за биоразградими 
отпадъци и на анаеробни и/или компостиращи инсталации за зелени отпадъци; 

� Изграждане на инсталации за предварително третиране (сортиране, сепариране) на 
опасни отпадъци от потока битови отпадъци (само на площадките, на които са разположени 
инсталации за предварително третиране или на площадките за безвъзмездно предаване на 
разделно събрани отпадъци от домакинствата); 

� Изграждане на други инсталации за оползотворяване и/или обезвреждане на битови 
отпадъци; 

� Изграждане на инсталации за оползотворяване на биогаза в регионални депа за 
битови отпадъци и в стари общински депа за неопасни отпадъци, чрез производство на 
електрическа енергия или чрез улавяне и изгаряне; 

� Изграждане на съпътстваща инфраструктура към инсталациите (напр. 
електроснабдяване, път, водоснабдяване), която обслужва само изгражданите обекти; 

� Поетапно закриване и рекултивация на общински депа за неопасни отпадъци, които 
не отговарят на нормативните изисквания. 
 
1.2.6. Връзки с Националната стратегия за развитие и управление на водния сектор, 
2012г. 
Дългосрочната стратегическа цел на страната в областта на водния сектор е устойчиво 
ползване на водните ресурси, осигуряващо в оптимална степен сегашните и бъдещи нужди на 
населението  и икономиката на страната, както и на водните екосистеми. 
 
Цел 1: Гарантирано осигуряване на вода за населението и бизнеса в условията на промени на 
климата, водещи до засушаване чрез: 

1.1 Осигуряване на непрекъснато водоползване чрез рехабилитация на 
съществуващите и изграждане на нови  язовири и резервоари, рехабилитация на 
водопроводната мрежа и водоизточниците. 
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1.2 Намаляване на общото количество използвана вода чрез инвестиции във 
водостопанската инфраструктура и мерки за подобряване ефективността при използване на 
водните ресурси. 
 
Цел 2: Запазване и подобряване състоянието на повърхностните и подземните води  

2.1 Премахване заустването на необработени отпадъчни води в изкуствени и 
естествени водоприемници чрез изграждане, реконструкция и модернизация на системи за 
отвеждане и пречистване на отпадъчните води. 

2.2 Укрепване на институционалната система за мониторинг и контрол, която да 
гарантира доброто състояние на повърхностните и подземни води 

2.3 Превръщането на плановете за управление на речните басейни в основен планов 
документ при интегрираното управление на водите. 
 
Цел 3: Подобряване на ефективността при интегрираното управление на водата като 
стопански ресурс 

3.1 Създаване на институционална рамка, която да гарантира прехвърляне на 
отговорността за вземане на решения във връзка с развитието на водния сектор на национално, 
регионално и местно равнище от стопанските субекти към публичните власти – държава, 
общини. 

3.2 Средствата от населението и бизнеса, средствата от ЕС и изискваното национално 
съфинансиране да осигуряват самофинансиране на водния сектор при спазване принципа 
„замърсителят и ползвателят плащат“. 

3.3  Повишаване капацитета на всички участници в управлението на водния сектор. 
 
Цел 4: Намаляване на риска от щети при наводнения      
              4.1 Идентифициране на рисковите зони 
              4.2 Осъществяване на мерките от плановете за защита от наводнения. 
 
1.2.7 Връзки с Националния план за управление на отпадъците 2014-2020г.  
Оперативните цели на Националния план са както следва:  

- Намаляване количеството отпадъци; 
- Намаляване  вредното въздействие на отпадъците; 
- Намаляване  съдържанието на вредни вещества в материалите и продуктите. 

 
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на 
отпадъците са общо 16, като в пряка или косвена връзка с ОУПО са следните: 
 
Мерките, които Националния план предвижда за предотвратяване образуването на 
отпадъците са общо 16, от които  отношение към предмета и целите на ОУПО имат следните   
мерки: 
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Мярка 4.1. Използване на мерки за планиране или други икономически инструменти за 
насърчаване на ефикасното използване на ресурсите 
Същност на мярката – съдържа  две групи дейности - разработване на планове и програми от 
държавни и общински органи и прилагане на икономически мерки /въвеждане на 
допълнителни плащания за ползване на ресурси и условия за предоставяне на субсидии/.    
 
Мярка 4.3. Разработване на ефективни и целесъобразни индикатори за вредното влияние 
върху околната среда от образуването на отпадъци, чиято цел е да допринесе за 
предотвратяване образуването на отпадъци на всички равнища.  
Същност на мярката - задължение на държавите-членки е да разработят качествени и 
количествени показатели за измерване на успеха на мерките за ПО.  
 
Мярка 4.7. Включване на мерки за предотвратяване образуването на отпадъци в 
инсталациите, които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС.  
Същност на мярката - предвижда да се включат мерки за ПО и в категориите промишлени 
дейности, които не попадат в обхвата на Приложение 4 към чл. 117, ал. 1 на ЗООС.  
 
Мярка 4.15. В контекста на обществените и корпоративните поръчки - включване на 
критерии за защита на околната среда и предотвратяване образуването на отпадъци в 
обявите за търгове и в договорите, съгласно Наръчника за екологичните обществени 
поръчки, публикуван от Комисията на 29 октомври 2004  
Същност на мярката - в своето съобщение „Обществени поръчки, за по-добра околна среда” 
(COM (2008) 400) Европейската комисия определя зелените обществени поръчки като 
процедура, чрез която публичните органи се стремят да получат продукти, услуги и 
строителни работи с намалено въздействие върху околната среда. 
  
В по-голямата си част мерките, съдържащи се в този национален план  имат отношение към 
т.н. секторни програми, в разглеждания случай към Програмите  за управление на отпадъците 
на общините и последващи действия от техните предвиждания. 
 
1.2.8. Връзки с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г. 
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на ограниченията за изпол-
зване на местните възобновяеми източници за производство на електроенергия.  
 
Тези ограничения се съдържат в Становището № 1-2/2012 г. на МОСВ по Екологична оценка 
на НПДЕВИ, обхващат целия период на действието му и се отнасят до използването на потен-
циалите на водните течения, слънчевата и вятърната енергии. Същността на ограниченията е 
следната: 

- по отношение на водноелектрическите централи се забранява провеждането на но-
ви съгласувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за руслови и деривационни ВЕЦ и 
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МВЕЦ в границите на защитените зони, опазващи водозависимите видове и местообитания: 
3260, 6420, 6430, 91ЕО, 91FO, 92AO, 92CO, 92DO, видра, распер, черна мряна, маришка 
мряна, белопера кротушка, балкански кротушки, сабица, щипок, виюн, балкански щипок, 
високотел бибан, ивичест бибан, малка и голяма вретенарка, главоч, ручеен рак и бисерна 
мида; 

- по отношение на фотоволтаиците се забранява провеждането на нови съгласувател-
ни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им в земеделския и горския фонд, в 
границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с изключение на такива за 
самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени; 

- по отношение на вятърните генератори се забранява провеждането на нови съгла-
сувателни процедури по реда на ЗООС и ЗБР за изграждането им на територията на земе-
делския и горския фонд в границите на всички защитени зони от мрежата Натура 2000, с 
изключение на такива за самостоятелно захранване на обекти или в нарушени терени. 
 
Връзката на ОУПО с Националния план за действие за енергията от възобновяеми източници 
до 2020 г., наричан по-нататък за краткост НПДЕВИ, е по линията на ограниченията за изпол-
зване на местните възобновяеми източници за производство на електроенергия.  
 
1.2.9. Връзки с Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура” за 
периода 2014-2020 г. 
Общата цел на Програмата е идентична с тази от миналия програмен период, а имено: 
„Развитие на устойчива транспортна система“. Идентифицирани са две специфични цели за 
постигане на общата цел на Оперативна програма: 

- Интегрирано развитие на транспортната мрежа на страната, като част от Трансевро-
пейската транспортна мрежа; 
- Повишаване на ефективността на използването на транспорта и транспортната ин-
фраструктура. 

 
Допустимите за финансово подпомагане интервенции са структурирани в пет приоритетни 
оси: 

Приоритетна ос 1. Развитие на железопътната инфраструктура по „основната” и „раз-
ширената” Транс-европейска транспортна мрежа; 

Приоритетна ос 2. Развитие на пътната инфраструктура по „основната” Трансевро-
пейска транспортна мрежа; 

Приоритетна ос 3. Подобряване на интермодалността при превоза на пътници и товари 
и развитие на устойчив градски транспорт; 

Приоритетна ос 4. Иновации в управлението и услугите - внедряване на модернизирана 
инфраструктура за управление на трафика, подобряване на безопасността и сигурността на 
транспорта”; 

Приоритетна ос 5. Техническа помощ. 
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От предвидените във всички приоритетни оси, инвестиционни приоритети със съответни до-
пустими дейности с отношение към ОУПО град Добрич е изграждането на АМ „Хемус”, която 
се „разглежда като стратегически проект, който ще допринесе за икономическото и социално 
сближаване на регионално ниво.“  
 
1.2.10. Връзки с Регионалния план за развитие на Североизточния район за периода 
2014-2020 г. 
Аналитичната част на плана третира единно цялата територия на района като териториални-
ят разрез е на ниво област и в този смисъл не съдържа аналитична информация конкретно за 
община град Добрич.  
 
Целенасочваща роля за ОУПО има стратегическата част на РПРСИР – визията, стратеги-
ческите цели, приоритетите, специфичните цели и мерки/дейности, независимо, че в повечето 
случаи са формулирани твърде общо.  
 
В РПРСИР е заложена следната визия – Североизточният район на България - отворена към 
Черно море и света българска територия, съхранила богата история и материална култура, 
плодородна земя, човешки капитал, развита инфраструктура, туристически имидж и насочила 
своя специфичен потенциал за постигане на общ икономически напредък и подобрено качест-
во на живота. С нея се свързват три стратегически цели и редица приоритети към всяка  от 
целите. От тях с пряко или индиректно отношение към ОУПО са: 
 
От стратегическа цел 1: „Повишаване конкурентоспособността на района чрез активиране на 
специфичния му потенциал, съчетано с опазване на околната среда”: 

Специфична цел 1.1.1. Насърчаване на научноизследователската и иновационна дей-
ност  за технологичното развитие в района; 
- Специфична цел 1.1.2. Изграждане на инфраструктура в индустриални зони и бизнес 
паркове и поддържане на активна и привлекателна бизнес среда; 
- Приоритет 1.4. Разнообразяване на регионалния туристически продукт и активно 
включване на природното и културно богатство на хинтерланда: Създаване на интегри-
ран туристически продукт за Североизточен район - Варна, Добрич, Шумен, Търго-
вище; 
- Специфична цел 1.5.2. Превантивни мерки за справяне с климатични промени и при-
родни бедствия: 

o Подкрепа на проекти за увеличаване дела на производството на електрическа 
енергия от ВЕИ  в района; 

o Подкрепа на проекти за изграждане на нови паркинги и велосипедни алеи; 
o Реализиране на проекти за повишаване енергийната ефективност и саниране на 

общински сграден фонд; 
 
От стратегическа цел 2: „Повишаване на социалния капитал на района чрез подобряване 
стандарта на живот и качеството на жизнената среда”: 
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- Специфична цел 2.2.2. Подобряване качеството на публичните услуги в образовател-
ни, здравни, социални и културни заведения - Модернизиране на спортната инфра-
структура за професионален и любителски спорт в района; 
- Специфична цел 2.3.1. Изготвяне и прилагане на ИПГВР в градовете и подобряване  
благоустройството на селищната среда;  
- Специфична цел 2.3.2. Подобряване на водоснабдителните услуги и внедряване на съ-
временни технологии за екологизация на жизнената среда: 

o Изграждане на нови и реконструкция на съществуващи индустриални зони; 
o Обновяване на зони за обществен отдих в градска и крайградска среда; 
o Изграждане/рехабилитация на пешеходни площи, алеи и тротоари, велоалеи и 

др.; 
o Модернизация на водопроводната мрежа - намаляване замърсяването на водите, 

намаляване на загубите и ефективно използване на водните ресурси; 
o Изграждане и реконструкция на канализационни мрежи и на съоръжения за 

пречистване на отпадъчни води; 
 
От Стратегическа цел 3: “Балансирано териториално развитие и сътрудничество чрез по-
добряване на свързаността и функционалната интегрираност на система от урбанизационни 
центрове”: 

Приоритет 3.1. Подобряване на вътрешно регионалната свързаност и достъпност до 
обекти за услуги, туризъм, рекреация, култура: 

o Изграждане и поддържане на регионални пътища, свързани с развитието на 
туризма в курортните селища и комплекси по брега (напр. Шкорпиловци-Бяла, 
Добрич-Албена); 

o Реконструкция и рехабилитация на републикански път ІІ-27 Нови пазар-Добрич-
Балчик; 

Приоритет 3.2. Подкрепа за развитие на йерархизирана система от градове–центрове и 
малки градове в селските периферии на района: 
Специфична цел 3.2.1. Създаване на условия за категоризиране на Варна като втори 
център за страната от европейско МЕГА ниво и издигане ролята на градовете Добрич, 
Шумен и Търговище като регионални центрове – балансьори на Варна. Постигането на 
тази специфична цел се свързва с: 

o Прилагане на активна общинска политика за съживяване на традиционни и при-
вличане на нови производства, за ефективно преструктуриране и обновяване на 
производствените зони и пестеливо изразходване на земя за нови производ-
ствени дейности; 

o Прилагане на мерките и проектите на интегрирания план за градско възстановя-
ване и развитие на ……… Добрич в периода 2014-2020. 
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1.2.11. Връзки с Областната стратегия за развитие на област с административен център 
Добрич за периода 2014-2020 год. 
Областната стратегия формулира насоки и задачи за развитието, много от които без да са вся-
кога директно адресирани към община град Добрич, поради принципния си характер би след-
вало да повлияят на решенията на ОУП на общината, респ. да получат с плана устройствени 
условия за реализация. 
 
В Стратегията е заложена следната визия: „Област Добрич, устойчиво развиваща се тери-
ториална единица, предлагаща атрактивна инвестиционна среда, в която местната общност ще 
живее и ще се труди в хармонична природна, социална и бизнес-среда“. Реализирането на 
визията се свързва с постигането до 2020 г. на следната главна цел: „Област Добрич да про-
дължи да се развива на основата на своите сравнителни предимства, динамично развиваща се 
местна икономика, ефективно усвояваща средствата от националния бюджет и европейските 
фондове“. С тази визия се свързват три стратегически цели и редица приоритети, специфични 
цели и дейности към всяка от тях. Стратегическите цели са: 

Стратегическа цел 1. Повишаване потенциала на човешките ресурси, увеличаване 
равнището на заетостта, доходите и постигане на социална интеграция на групите в 
неравностойно положение. 

Стратегическа цел 2. Създаване на условия за увеличаване на конкурентоспособ-
ността за постигане на динамично развитие на областта при намаляване на различията както 
вътре в нея, така и спрямо съседните области. 

Стратегическа цел 3. Стимулиране на балансираното териториално развитие чрез ус-
тановяване на адекватни модели на териториално устройство, подобряване на екологичните 
условия, ефективно използване на механизмите на трансгранично и междурегионално 
сътрудничество. 
 
С отношение към ОУПО са следните предвиждания на стратегията: 

Към приоритет 3 на стратегическа цел 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм 
– специфична цел 4: Насърчаване развитието на устойчив туризъм, базиран на 
природно и културно наследство; 
Към приоритет  4 на стратегическа цел 3: Подкрепа на интегрирано развитие на 
градовете и подобряване качествата на градската среда – специфична цел 5: Интегри-
рано градско развитие. 

Стратегията включва и ключови проекти с регионално и междурегионално значение, прие-
ти от Съвета за регионално развитие на Североизточния район, от които за община град Доб-
рич се  отнасят проектите за: 

- изграждане на скоростен път II-29 „Варна-Добрич“ и бъдещото му продължаване с 
път II-71 „Добрич-Силистра“; 

- подобряване на градската среда и реконструкция на уличната мрежа; 
- насърчаване използването на зелена енергия и постигане на частична енергийна неза-

висимост посредством инсталиране на фотоволтаични панели на покриви на общински 
обществени сгради – детски градини, училища; 
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- изграждане, ремонт и рехабилитация на улично осветление и сграден фонд; 
- подкрепа за реализиране на енергийно ефективни мерки за жилищни сгради – 

енергийно саниране, соларни панели; 
- реконструкция и обновяване на паркове, зелени площи и зони за обществен отдих; 
- развитие на устойчив градски транспорт – екологично чист и енергийно ефективен. 

 
1.2.11. Връзки с Общинския план за развитие на община Добрич – програмен период 
2014-2020 г. 
Много от постановките на стратегическата част на ОПР имат стойност на целеви ори-
ентири за ОУПО, а от някои произтичат и конкретни задачи за решаване. ОУПО е изцяло съо-
бразен с тях. Той е разработен в съответствие с визията на ОПР – „Добрич – преуспяващ ико-
номически, 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 на децата си“. Ориентиран е към трите стратегически цели, чи-
ето постигане ще материализира визията. Тези цели са: 

- Стратегическа цел 1: Подобряване качествата на градската среда и условията на жи-
вот.  
- Стратегическа цел 2: Постигане на устойчив  икономически растеж, основан на знани-
ето, технологичния напредък и активното партньорство. 
- Стратегическа цел 3: Повишаване потенциала на човешките ресурси, развитие на ад-
министративния капацитет, увеличаване равнището на заетостта, доходите и ефективно 
включване на групите в неравностойно положение. 

 
Основните приоритети, мерки и дейности/проекти с отношение към ОУПО са: 

- Към първи приоритет на първата стратегическа цел Опазване на околната среда и 
ефективно използване на териториалните ресурси: 

Мярка 1.1.1. Изграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализаци-
онната система и пречистването на отпадните води, включваща дейност по изграждане на 
битова канализация в кв. Рилци; 

Мярка 1.1.3. Предприемане превантивни мерки за справяне с климатичните про-
мени, природи бедствия и екологични рискове, включваща действия по продължаване 
работата по проекта за корекция на р. Добричка; 

 - Към втори приоритет на първата стратегическа цел Подобряване на качеството и 
достъпа до здравни, образователни, социални  и културни услуги и спортни прояви: 

Мярка 1.2.1. Изграждане, обновяване и модернизиране на обекти на образова-
телната, здравната, социалната, културната и спортната инфраструктура, в т.ч. подобряване на 
енергийната й ефективност. Мярката предвижда главно основни ремонти на обекти, но и 
изграждане на: 

o нова сграда на ЕГ „Гео Милев“; 
o социален комплекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, 

защитени и наблюдавани жилища) 
o 4 центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 
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- Към трети приоритет на първата стратегическа цел Постигане на интегрирано 
градско развитие, транспортна и комуникационна свързаност: 

Мярка 1.3.1. Подобряване на транспортно-комуникационната свързаност между 
отделните зони на територията на общината, която включва дейности по „Развитие на 
интегрирана система на градски транспорт на гр. Добрич, включително интелигентна система 
за управление на обществения транспорт, система за ел. Таксуване, обновяване на 
съпътстваща инфраструктура 17 км. улици, подлези, облагородяване на спирки, паркиране, 
велоалеи – 25 км. и мерки за опазване на околната среда, безопасност на движението, подмяна 
подвижен състав и мерки за устойчиво развитие.“ 

Мярка 1.3.2. Осигуряване на зелени зони, безопасни пешеходни пространства и 
достъпна градска среда, включваща дейности по: 

o благоустрояване и озеленяване на вътрешно квартални пространства; 
o изграждане и обзавеждане на парк „Св. Димитър“; 

Мярка 1.3.3. Обновяване и реконструкция на улични пространства.  
- Към първи приоритет на втората стратегическа цел Повишаване конкурентоспособ-

ността на икономиката и осигуряване на подкрепа за малкия и средния бизнес: 
Мярка 2.1.1. Изграждане на подходяща инфраструктура в индустриални зони и 

бизнес паркове и поддържане на активна и устойчива бизнес среда. 
- Към четвърти приоритет на втората стратегическа цел Развитие и опазване на 

културното наследство и туристическия потенциал: 
Мярка 2.4.2. Популяризиране на туристическите продукти и услуги, характерни 

за общината, включваща дейности по развитие на туристически маршрути в сферата на 
културния туризъм; 

Мярка 2.4.3. Изграждане на мрежа от информационни и посетителски центрове, 
средства за туристическа информация и градска ориентация. 
 
1.2.12. Връзки с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Добрич 
- програмен период 2014-2020 г. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) е един от основните инс-
трументи за реализация на предвижданията на ОУПО. Неговите приоритети са изведени от 
Общинския плана за развитие и от целеви проблемен анализ на отделните части на градската 
територия. В резултат на последния са идентифицирани трите зони за въздействие, в чийто 
обхват ще бъдат провеждани определените приоритети на развитието. Тези зони са: 

o Зона за въздействие с преобладаващ социален характер; 
o Зона за въздействие с публични функции с висока обществена значимост; 
o Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие. 

 
Всяка от зоните е с точно определени стабилни граници, съобразени с градоустройствената 
структура. Идентифицирани са проблемите й, които следва да бъдат решени с ИПГВР и за 
целта са дефинирани конкретни проекти и действия. По-долу те са представени по зони за въз-
действие. 
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- Зона за въздействие с преобладаващо социален характер 
Предмет на ИПГВР е реконструкцията и облагородяването на кварталите „Балик“, „Изгрев“, 
„Иглика“, „Строител“, „Дружба“ и „Руски“ 2. Площта на зоната е 268.7 ха, а населението й е 
32 746 д. В обхвата на зоната се включват 16 515 жилищни сгради, разположени в квартали с 
индивидуален или комплексен начин на застрояване, обекти на образованието, социалните 
услуги и детските заведения. 
 
Специфичната цел на ИПГВР по отношение на зоната е постигане на качествена жилищна 
среда както вътре в жилищата, така и в прилежащите им пространства и принос за намаляване 
на екологичния отпечатък на зоната чрез повишаване на енергийната ефективност на жилищ-
ните и обществените сгради и развитие на зелени площи за широко обществено ползване. 
 
За постигане на специфичната цел са представени четири комплексни проекта, обединени на 
функционален принцип. Те включват няколко десетки проекта, насочени към образователната 
и социалната инфраструктура, градската среда и зелената система.  
 
От проектите с устройствена проблематика на ниво ОУПО са следните: 

o Комплексен проект ЗВI-2 „Социална инфраструктура“, проект Социален ком-
плекс за възрастни хора (малки домове от пансионен тип, защитени и наблюда-
вани жилища; 

o Комплексен проект ЗВI-3 „Градска среда“, включващ множество проекти за 
реконструкция и благоустройство на улици и за благоустрояване и озеленяване 
на вътрешно-квартални междублокови пространства; 

o Комплексен проект ЗВI-4 Изграждане и обзавеждане на парк „Св. Димитър“; 
 
- Зона за въздействие с публични функции с голяма обществена значимост 
Предмет на ИПГВР е ЦГЧ, част от р-н „Руски“ 1 и парк „Св. Георги“. В обхвата на зоната с 
площ от 246.68 ха попада същинският градски център, в който са концентрирани обекти за 
обслужване и рекреация от общинско и областно значение. В нея са разположени и пазарът и 
автогарата на Добрич. Населението й е около 20 000 д.  
 
Специфичната цел на ИПГВР по отношение на зоната е създаването на жизнена централна 
зона, която да бъде атрактивна, оживена и сигурна за хората от различни социални групи и в 
нея да се съчетават конкурентна икономика, висок стандарт на живот и здравословна среда – 
изразена с лесен достъп до зелени пространства. 
 
За постигане на специфичната цел са предвидени десет комплексни проекта, дефинирани въз 
основа на сходство във функционалните характеристики на съставните им проекти. Те 
включват цялостно подобряване на качествата на градската среда чрез обновяване на уличната 
мрежа, възстановяване и оптимизиране на вътрешно-кварталните пространства с добавяне на 
нови спортни и рекреационни функции; обновяване с внедряване на мерки за енергийна 
ефективност на обекти на образователната и културната инфраструктура; изграждане на 
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покрит пазар за реализиране на местната продукция, трансформация на сградата на градската 
стоматология в Исторически музей.  
 
Част от проектите се характеризират с устройствена проблематика на ниво ОУПО. 
Такива са: 

o Комплексен проект ЗВII-1 „Образователна инфраструктура“, проект ЗВII-1.3 Из-
граждане на нова сграда на ЕГ „Гео Милев“; 

o Комплексен проект ЗВII-8 „Изграждане на покрит пазар в кв. 510 по плана на кв. 
„Руски“ 1“, и в частност проектите: 

• ЗВII-1.6 Ремонт на съществуващата подземна инфраструктура; 

• ЗВII-1.7 Разширяване на ул. „Отец Паисий“ в частта й от ул. „Полковник 
Дрангов“ до ул. „Гоце Делчев“; 

• ЗВII-1.8 Изграждане на обществен паркинг с комбинирано подземно и 
наземно паркиране. 

 
- Зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие  
Предмет на ИПГВР е създаването на зона за икономическа активност в Индустриална 
производствена зона „Север“ на град Добрич. Тя обхваща площ от 352.57 ха, в която се 
включват множество обекти на структуроопределящи отрасли за града. През територията 
преминава главната транспортна ос на града – „север - юг“, а в непосредствена близост до нея 
е северната дъга на Околовръстния път и ж.п. линията. 
 
Специфичната цел на ИПГВР по отношение на зоната е създаването на атрактивна 
икономическа зона, обогатена с културни функции, чрез изграждане на информационно-
обслужващ център за бизнес и обучение, рехабилитация и реконструкция на съществуващите 
пътни връзки, както и обогатяван на функциите с Военното гробище-музей. Цели се и 
осмисляне на бъдещето на сградите на професионалните гимназии. 
 
Един от проектите се характеризира с устройствена проблематика на ниво ОУПО, 
именно Комплексен проект ЗВIII-3 „Изграждане на информационно-обслужващ център за 
бизнес квалификация и партньорство“. 
 
Останалите проекти се осигуряват в устройствено отношение на нивото на подробното 
планиране. 

1.2.15 Връзки с План за управление на речните басейни 2010-2015г.  
Целите на ПУРБ в Дунавски район за басейново управление допринасят за постигане на 
националните стратегически цели по околна среда, дефинирани в Национална стратегия за 
околна среда 2009-2018г. (вж. Раздел 6 от настоящата ЕО).   
 
Главна стратегическа цел за опазване на околната среда е подобряване, запазване и 
възстановяване на естествената околна среда и развитие на екологичната инфраструктура. 
Постигането на тази цел се осъществява посредством реализирането на специфичните 
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стратегически цели, насочени към: опазване и подобряване на състоянието на водите; 
подобряване на управлението на отпадъците; защитата на почвите и въздуха; опазване на 
биоразнообразието и на природата.  
 
Генералната стратегическа цел в дългосрочен план за развитието и управлението на водния 
сектор е: устойчиво ползване на водните ресурси за осигуряване на водоснабдяването за 
питейни нужди на населението и за икономиката в условията на басейново управление на 
вътрешните и трансграничните води и на глобалното изменение на климата, при гарантиране 
екологичната устойчивост на засегнатите водни системи и националните интереси, свързани с 
осигуряването на необходимата по количество и качество вода за нуждите на сегашните и 
бъдещите поколения.  
 
Всички води и водни обекти се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел 
поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, 
съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, 
включително:  

• постигане на добро екологично състояние на повърхностните води;  

• добро количествено и химично състояние на подземните води;  

• намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване;  

• осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни 
екосистеми.  

 
За постигане на целите се определят:  

• минимално допустим отток в реките;  

• правила и мерки за опазване на количеството и качеството на водите, включително и на 
водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване;  

• зони за защита на водите.  
 
Характерна особеност за община град Добрич е, че цялата й територия е определена като 
уявима зона за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници. Всички 
предвиждани дейности следва да се съобразяват с изискванията в „Програмата от мерки за 
ограничаване и предотвратяване на замърсяването на водите с нитрати от земеделски 
източници“, утвърдена със Заповед № РД-267/04.01.2014 г. на министъра на околната среда и 
водите и Заповед № РД 09-157/14.03.2014 г. на министъра на земеделието и храните и 
„Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води“, утвърдена със Заповед № РД-
635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите. 
 
Въпреки, че характерът на ползване на земеделските земи не е в компетенциите на ОУП, от 
съществено значение е в следващите нива на устройствено планиране да спазва изискванията 
на Плана за управление.  
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1.2.16. Връзки с План за управление на риска от наводнения  
В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите, 
Директора на БДДР определя райони, за които се счита че съществува значителен 
потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от 
предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за определяне 
и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”, утвърдени от Министъра на Околната 
среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите. Община град Добрич попада в 
район с висок риск от наводнения с код ASPFR_DJ_191 „Река Добричка при гр.Добрич“  
 
Този район трябва да бъде взет предвид и отчетен в отделните етапи от разработването на 
ОУПО.  
 
2. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО 
ЗНАЧЕНИЕ 
Целите на опазване на околната среда от национално и международно значение са 
анализирани в точка 6 от настоящата екологична оценка, където предмет на анализ за 
съответствията между националните цели и предвижданията на ОУП на община са проектите 
на Национална програма за развитите на България 2020 и Национална стратегия за околна 
среда 2009-2018г.    
 
 
3. КОНСУЛТАЦИИ С КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА  
Провеждането на консултации и отразяване на резултатите от тях е извършено съгласно 
изискванията на глава IV от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична 
оценка на планове и програми. Организираните от Възложителя, авторския колектив на ОУП 
и експертите по ЕО консултации, са обработени представени в приложенията към настоящият 
доклад.   
         
 
4. АСПЕКТИ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЕВЕНТУАЛНО РАЗВИТИЕ БЕЗ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 
В методически аспект, при анализът на съществуващото състояние на компонентите и 
факторите на околната среда и особено предвид подчертано динамичният характер на някои 
от тях,  предмет на оценка са и територии, разположени извън границите на общината. 
 

4.1. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА 

4.1.1. Териториален обхват и местоположение 

Община град Добрич е разположена в Североизточна България - Добруджа, между Черно море 
и р. Дунав, в южната част на едноименната област. Граничи от всичките си страни с община 
Добрич – селска. Отстои на 40 км от границата с Румъния и на 45 км от летище Варна. Тери-
торията й включва само землището на град Добрич и е с обща площ от 109.0 кв.км. 
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Релефът на общинската територия е обусловен от разположението й в равнинното Добру-
джанско плато и има равнинно-платовиден характер. Самият град Добрич е разположен в 
равнинната му част. Средната надморска височина на територията е  225 м, като най-високата 
точка е 320 м – хълма „Чочорлийките“, разположен в извънградската й част. 
 
Хидрографската мрежа на общината е оскъдна. Единствената пресичаща я река е Добричка, 
приток на р.Суха река. Има характер на „река – суходолие“. 
 
Общината принадлежи към Черноморската климатична подобласт и климатът й е с умерено-
континентален характер. Средногодишната температура на въздуха е 10.9оС, средногодиш-
ното количество на валежите – около 550 мм, средният брой на дните със снежна покривка – 
75-80, дните с мъгла – около 55. Преобладаващите ветрове са северни и северозападни през 
зимата, пролетта и лятото и северни през есента. Силата на вятъра е почти равномерна от 
всичките посоки с незначителен превес на южните ветрове. 
 
Според данните от последното преброяване от 01.02.2011 г. населението на общината е било 
91 030 ч., като към 31.12.2012 г. е намаляло на 89 627. Гъстотата на населението е 835 ч./кв. 
км. Данните от местната служба ГРОН сочат численост на населението към 31.12.2013 г. 
110 394 ч. по постоянен адрес и 97 804 ч. по настоящ адрес. 
 
Селищната мрежа на общината включва само гр. Добрич. Пространствено обособен от него е 
принадлежащият му административно квартал „Рилци“. 
 
Първите археологически сведения за Добрич датират от времето на Античността – 3-4 в. сл. 
Хр., а тези от следващите епохи говорят за  съществуването му и през периода на Първата 
българска държава. В началото на 16 в. градът се възражда под името Хаджиоглу Пазарджик и 
се развива като процъфтяващ град с много дюкяни и ханове и оживени улици, с над 2000 къ-
щи, разположени в 12 махали. През Възраждането Хаджиоглу Пазарджик застава начело на 
национално-освободителните борби на българите от областта, а ожесточените боеве през 1878 
г. край него от последната руско-турска война правят възможно освобождаването на оста-
налите селища в Южна Добруджа. В годините на румънско владичество Добрич става отново 
център на национално-освободителните борби на добруджанци и през 1940 г. Добрич е обявен 
за център на освободена Добруджа. Днес Добрич е един от десетте най-големи градове в 
България – естествено административно, икономическо и културно средище на вътрешнокон-
тиненталната част на Южна Добруджа. 
 
Икономиката на община град Добрич, като център на голям селскостопански район, е с мно-
гоотраслов характер, като доминират отраслите, свързани с преработка на селскостопански 
суровини – хранително-вкусова промишленост, селскостопанско машиностроене, други отрас-
ли обслужващи аграрния сектор. Развити и с традиции са още обувната и кожено-галан-
терийната промишленост, мебелната промишленост, текстилната промишленост, шивашката 
промишленост. Машиностроенето е в регрес. През последните десетилетия ускорено се раз-
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вива секторът на услугите, вкл. и в сферата на висшето образование. Развитието на турис-
тическата функция на общината съответства на мястото й на тил на Черноморското курортно 
крайбрежие и на наличието на значително културно-историческо наследство. 

4.1.2. Структура на територията 
Основните структурни елементи на територията на общината – съществуващо положение са 
видни от долната таблица. 
 
Таблица 2 Баланс на територията на община град Добрич       

      Наименование на териториалния елемент Площ на 
съществуващи 
елементи 

Площ на проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 630,15 5,77 637,82 5,84 

2. Обществено-обслужващи функции 149,35 1,37 152,13 1,39 

3. Производствени дейности 802,38 7,35 850,41 7,78 

4. Складови дейности 89,51 0,82 466,67 4,27 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,00 205,74 1,88 

6. Озеленяване, паркове и градини 246,61 2,26 248,36 2,27 

7. Спорт и атракции 58,76 0,54 59,04 0,54 

8. Комунално обслужване и стопанство 29,27 0,27 42,92 0,39 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 7476,93 68,48 7188,66 65,84 

9.1. обработваеми земи - ниви 6714,85 61,50 6712,33 61,48 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 646,06 5,92 407,15 3,73 

9.3. необработваеми земи 76,47 0,70 29,63 0,27 

9.4 Земи по § 4  39,55 0,36 39,55 0,36 

10. Горски територии, в т.ч.: 733,22 6,72 729,45 6,68 

10.1. ветрозащитни  665,60 6,10 665,60 6,10 

11. Водни площи 44,15 0,40 44,15 0,40 

12. Транспорт и комуникации 215,89 1,97 231,05 2,11 

13. Техническа инфраструктура 50,49 0,46 50,49 0,46 

14. Специален терени 391,45 3,59 14,29 0,13 

ОБЩА ПЛОЩ   10918,16 100,00 10918,16 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 0 0,00 0 0,00 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 3,38 0,03 3,38 0,03 

В. Територии с особена териториалноустройствена защита 0 0,00 0 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0 0,00 8,17 0,07 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 0 0,00 0 0,00 

Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 0 0,00 8,17 0,07 

Забележка: Общата площ на общината е по данни на КК. По национален баланс 2000г. тя е 10901,80 ха. 
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Посочените данни дават основание за следните основни изводи: 
� земеделските територии заемат най-голям дял от територията – 7 476.93 ха, респ. 

68.48 % от общинската територия; от тях 6 714.85 ха са обработваема земя; 
� урбанизираните територии са вторият по площ структурен елемент на територията; 

те възлизат на 2006.03 ха дка, което съответства на 18.37 % от общинската територия, като  
над 95.5% от тази площ принадлежи на населените места; 

� земите от горския фонд заемат само 733 ха, или 6.72 % от общинската територия, като 
по-голямата част от тях е с ветрозащитна функция – 665.6 ха; 

� терените за транспортна и техническа инфраструктура са следващият по значимост 
структурен елемент /без специалните терени/; възлизат 266.38 ха дка, т.е делът им от общата 
територия е 2.43 %; 

� водните течения и площи заемат само 0.40 % от територията; абсолютната им площ е 
44.15 ха; 

� на защитените територии за опазване на културно-историческо наследство се па-
дат 0.03 % от общинската територия или 3.38 ха. 
 

4.2 КЛИМАТИЧНИ ФАКТОРИ И КАЧЕСТВО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.2.1 Климатични фактори 
Основен фактор, оказващ влияние върху екологичната обстановка на дадена територия са 
климатичните и метеорологични условия и фактори за анализ и оценка, на които ще бъдат 
използвани данни от Климатичен справочник на България. 

Територията на община град Добрич попада в умереноконтиненталната климатична подобласт 
на европейската континентална климатична област, в зоната на Черноморската климатична 
подобласт.  

При анализът на климатичните елементи са ползвани данни от МС Тервел, Крушари и 
Генерал Тошево.   

Основните климатични параметри, базирани на данни от станция Крушари (165 м.н.в) се 

характеризират със стойности, както следва:    

 
Таблица 3 Климатични елементи                                      

 
Месец І  ІІ ІІІ ІV V V І VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

 
Температура 

[ºC] 
-1.5 0.6 3.8 9.7 15.3 19.2 21.6 21.7 17.4 12.0 6.9 2.2 

Ср. мес. макс. 
температура 

[ºC]  

1.8 4.1 9.1 16.5 22.1 26.0 28.7 28.2 24.3 18.0 10.9 4.7 

Ср месечна 
минимална  t  

-5.5 -3.7 -0.5 4.1 9.4 13.1 15.1 14.5 10.8 6.3 2.4 -2.2 

Амплитуда-[ºC] 7.3 7.8 9.6 12.4 12.7 12.9 13.6 13.7 13.5 11.7 8.5 6.9 
Валежи в мм.  
/год. – 514мм / 

34 29 31 41 57 66 51 42 39 38 47 31 

Влажност на 89 86 84 77 74 69 68 67 74 77 84 87 
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въздуха-%  
Дни с мъгла 3.1 3.3 2.2 1.6 0.5 0.4 0.3 1.3 1.6 3.6 4.0 3.9 
Скорост на 
вятъра-м/сек  

3.9 3.6 3.2 3.1 3.3 2.4 2.6 2.6 2.5 2.6 3.3 3.7 

 
Отчетените средногодишни температури за МС Тервел са 10.3ºC, за Ген Тошево – 10.2 ºC, за 
МС Крушари – 10.7 ºC. Не се наблюдават различия между трите станции и по отношение на 
средните априлски, юлски и октомврийски температури. 

Данните за скорост на ветровете, отчетени от посочените станции са показани в следващата 
таблица: 
    
Таблица 4 Скорост на ветровете-м/сек 

 

МС i II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Ср 
год 

Тервел 3.2 3.6 3.3 3.4 3.2 2.5 2.2 2.0 2.0 2.1 2.7 2.6 2.7 
Крушари 3.9 3.6 3.2 3.1 3.3 2.4 2.6 2.6 2.5 2.6 3.3 3.7 3.1 
Ген= 
Тошево 

4.8 5.0 5.1 4.3 3.5 2.9 2.7 2.8 2.7 3.2 4.2 4.0 3.8 

 
По отношение честотата на ветровете по посоки, в средногодишен аспект с най голяма 
честота са ветровете от север, които се проявяват в 19.8% от случаите с вятър. Тези ветрове са 
характерни за студеното полугодие, с което се обяснява преноса на студени въздушни маси от 
север и обусловената от това студена зима. 
 
През топлото полугодие преобладаващи са ветровете от запад, които се проявяват през 16.4% 
от случаите с вятър. С приблизително еднаква честота са ветровете от североизток, югоизток, 
юг и северозапад, които заемат приблизително в 12% от случаите с вятър.   
 
Относителният дял на тихо време в годишен разрез е 21.3 %. 
 
Средногодишното валежно количество е ниско – 518 мм средногодишно, като през пролетта 
и лятото падат около 56% от валежите, като най-малко са валежите през зимата – около 20% 
от годишното валежно количество.   
 
Независимо от малката надморска височина, снежната покривка се задържа около 75-80 дни. 
Проявата на типични северни ветрове през студеното полугодие предизвикват отвяването и 
преотлагането на снежната покривка и натрупването й във вид на дълбоки преспи. Това води 
до неравномерно развитие на снежната покривка и застрашава посевите от измръзване, както 
и нееднаквост в разпределението на почвената влага. 
 
Средногодишният брой на дни с мъгла е 55, които най-често се проявяват през студеното 
полугодие - октомври-март, когато се случват 75% от средногодишния брой на дни с мъгли. 
Най-слабо проявление имат мъглите през летният период - юни, юли и август, средно по два 
дни от месеца. 
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Обобщено, в съществуващата климатичната картина на разглежданата територия не се 
проявяват елементи с ограничително въздействие върху развитието на територията. 
Съчетанието на основните климатични фактори на територията, създават условия за 
сравнително добри биоклиматични характеристики. По- неблагоприятни условия се създават 
през зимния период, когато се проявяват силните и студени ветрове със северна компонента. 
Ниският процент тихо време (около 21 %) определя района като такъв с нисък потенциал на 
замърсяване на атмосферния въздух.  
   

4.2.2 Качество на атмосферния въздух 

Под Качество на атмосферния въздух /КАВ/ се разбира състоянието на въздуха на открито в 
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
състоянието естествените й съставки и добавените вещества от естествен или антропогенен 
произход. 

Основните причинители за замърсяване на въздуха като правило са: 

����  производствените дейности, които въздействат върху качествата на атмосферния 
въздух чрез отделяне на вредни вещества в околната среда в зависимост от структурата на 
промишлеността на дадена територия, обема и вида на произвежданата продукция, състава на 
използваните суровини и спомагателни материали, крайните продукти, нивото на 
използваните технологии, вид и ефективност на пречиствателни съоръжения и др. Град 
Добрич се характеризира с многоотраслова икономика. Като структуроопределящи 
производства в последните години се оформя хранително-вкусовата промишленост, която 
дава над 50% от обема на градската промишленост, производството на обувки, а така също и 
някои ешелони на шивашката индустрия и производството на акумулаторни батерии, 
селскостопански машини и др. Това създава условия за развитието на клъстери, което е една 
алтернатива за по-висока конкурентоспособност на МСП. 

Основните отрасли и производствени обекти, съсредоточени в община град Добрич: 

o хранително-вкусова промишленост – производство на млечни продукти; колбаси; 
макаронени изделия; продукти от птиче месо; хляб и сладкарски изделия; фуражи; вина и 
спиртни напитки; безалкохолни напитки. Основните обекти в отрасъла са&  

– “Добруджански хляб” АД и “Савимекс” – утвърдени производители на хляб и хлебни 
изделия, макарони и др.; 

– “Сердика 90” - традиционен и основен производител и търговец на млечни продукти в 
България и на международните пазари; 

– “Изида” – специализирана в производството на сладолед; 
– „Плодекс”  ООД - производство, преработка и замразяване на плодове и зеленчуци;  
– ”Макаронена фабрика” АД – производство на макаронени изделия;  
– “Добруджа МПИ” – производство на месни деликатеси;  
– ”Орехите Г”ООД – производство на месни деликатеси; 
– “Винпром Алвина” АД – производство на вина; 
– „Птицекланица“ АД ; 
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– „Макс мел“ и „Голяма добруджанска мелница“, “Мандра Рилци“ и др.  
 
o Лека  промишленост - производство  на  мъжка  и  дамска  конфекция;  облекла  от  

кожи; мебели, обувки; платове; жакардови изделия и др.; основните в отрасъла обекти са: 
– “Делфи прим” АД- производство на детски обувки, 
– “Рива шуус” ООД, “Барфус” ООД, “Данибекс” ООД, “Неди стил” ЕООД, «Химчев» 

ЕООД и др.;   
– кожухарска фабрика "Свобода" АД -  водеща в обработката на кожи и производство на 

облекла и аксесоари от агнешка кожа; 
– мебелната промишленост – водещи предприятия са “Тедива” ООД - лидер в 

производството на мека мебел за България, “Бряст-Д” АД - специализирано в производството 
на пълна гама обзавеждане за хотели и ресторанти, офиси и магазини, вили и домове, “Мебел 
стил” ООД, “Итал мебел” ЕООД, «Господинов и синове” ООД – тръбна мебел , «Мебел 94» и 
др. 

– шивашка  и трикотажна промишленост -  основни фирми в отрасъла са «Рада” ЕАД , 
ТПК “Прогрес”,  ТПК”МИР” , “Мис Ванини” ЕООД, “Мания – М” ООД, “Аве” ЕООД, 
“Албена стил“ , “Мери Блу“ и др. 

 
o Машиностроене – отрасъла е представен от фирмите  „Металагро”АД /производство 

на прикачен инвентар за селскостопански машини/, “Булмат ЕООД (гъвкави връзки за 
водопроводни системи/, “Интрама инвест” –търговия и производство на машини, технологии 
и консумативи за хранително-вкусовата промишленост; "Българско Машиностроене Добрич-
БМД" АД - производител на прикачни транспортни средства (ремаркета) и надстройки 
(фургони) за автомобили от лек, среден и тежък клас;  “Компания за Инженеринг и Развитие” 
АД- производство на маслени и въздушни филтри и мотокарни мостове; “Старт” ООД – 
производство и търговия с акумулаторни батерии и елементи за тях/към МОНБАТ/; “НИКОС 
Хранинженеринг” ЕООД - производство на машини и съоръжения за млекопреработване; 
“Акумпласт” АД , „Елпром“ АД  и др.  

По-големите производствени предприятия са разположени в обособени промишлени зони на 
града – западна, с площ 144,16 ха и северна, с площ 393,32 ха. 

Емисиите, които като правило се формират от различните видове производства са показани в 
следващата таблица: 
 
Таблица 5 Емисии във въздуха, формирани от различните видове производства 
 
№ Сектор от промишлеността Производство Емисии на вредни 

вещества 

1 Хранително-вкусова 
промишленост 

Преработване, консервиране на плодове и 
зеленчуци, безалкохолни и високоалкохолни 
напитки, хлебопроизводство, производство 
на захарни и шоколадови изделия, 
сладкарски изделия, месопреработване, 

Прах, парникови газове 
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производство на олио и др. 

2 Лека промишленост Текстил, конфекция и други шивашки 
изделия, обувки, галантерия, пластмасови 
изделия, тръбна мебел и др. 

Прах, парникови газове, 
ЛОС 

3 Машиностроене и 
електроника 

Производство на машини, електро, оптично и 
електронно оборудване, производство на 
електропорцелан 

Прах, парникови газове 

1) Към парниковите газове следва да бъдат причислени – SO2, NOX, CO, CO2 

 

����  топлоснабдяване – топлофикационната мрежа е частично изградена и е от малки 
локални мощности, захранващи промишлени обекти и обществени сгради; в по-голямата си 
част отоплението е индивидуално, основно с твърдо гориво; някои обекти са осигурени със 
слънчеви колектори.  

����   газоснабдяване – газификационната мрежа е в процес на поетапно разширяване; 
изградена е Автоматична газорегулираща станция. Реализирани са и са пуснати в 
експлоатация 3 клона, обслужващи промишлени и комунални обекти; газифицирани са голяма 
част от детските градини и училища.   

����  транспортен трафик – транспортът е с най-голямо въздействие върху качествата на  
атмосферния въздух на общината. Структурата на републиканската и общинската пътна 
мрежа е радиална и покрива добре територията на общината; проблемът за замърсяването на 
атмосферния въздух от автотранспорта е особено актуален за жителите на натоварените улици 
и булеварди в града. 
 
Съгласно Годишен доклад за състоянието на околната среда през 2014г. на РИОСВ-Варна, 
през 2014г., по отношение на ФПЧ, от АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр. Добрич са регистрирани 
333 средно-денонощни концентрации, 8 от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3 или 2,4 % 
от общия брой регистрирани средно-денонощни стойности. Най-голям брой превишения на 
ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през зимните месеци. През месец ноември е 
регистрирана и най – високата средно-денонощна стойност от 79,61 μg/m3. Средногодишната 
концентрация от 23,03 μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. През 2013 г. регистрираните 8 бр. 
превишения на СДН за ФПЧ10 не надхвърля допустимия брой превишения за една календарна 
година (35 броя).  
 
В сравнение с 2013г. (регистрирани 350 средноденонощни концентрации, 21 от тях 
превишават ПС за СДН от 50 μg/m3, средногодишна концентрация от 25,25 μg/m3) 
постигнатото съответствие с нормите по показател ФПЧ10 се поддържа и бележи  тенденция 
на понижаване, като най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани 
през зимните месеци резултат от използването на твърди горива в битовия сектор и 
характерните за сезона – високи скорости на вятъра, които създават условия за задържане и 
натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой.    
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Освен Националната система за мониторинг, гр. Добрич разполага и с местна система за 
наблюдение и контрол, организирана от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Използвани 
са ръчни методи за пробонабиране на атмосферния въздух и стандартизирани методики за 
анализ на наблюдаваните замърсители серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли и общ 
суспендиран прах. Нивото на замърсяване на атмосферният въздух с вредни вещества се 
определя от големината на емисиите им; от техните химични и физични свойства; от 
характерните особености - релеф, озеленяване, начин на застрояване; от климатичните и 
метеорологични условия. Данните от мониторинга показват, че: 

o замърсяването на въздуха с ФПЧ е резултат от горивни процеси и промишлени 
източници, към които се наслагват емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление във вечерните 
часове през студените месеци на годината при изгаряне на въглища и дърва за огрев; за 
замърсяването на въздуха влияние оказват и емисиите на ФПЧ10 от автомобилния транспорт. 
Емисиите на праховите частици са причинени от директните емисии на отработените газове 
на автомобилите, от износването на гумите и повторното суспендиране на праха по пътищата; 

o налице е ясно изразена сезонна зависимост в замърсяването на атмосферния въздух със 
серен диоксид. Сезонната динамика и високите концентрации през студените периоди през 
годините е свързана най-вече с емисиите на SO2 от местните отоплителни котли и битовото 
отопление в резултат на изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно съдържание. Тази 
сезонна  динамика е най-характерна за централния градски фонов пункт.  

o средноденонощните концентрации на сероводород в пунктовете на града през целия 
период на наблюдение са под допустимата денонощна норма, като се наблюдават сезонни и 
годишни изменения, но винаги стойностите са под ПДК; основните причинители за наличие 
на сероводород са горивните процеси при изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно 
съдържание. 

o средноденонощните концентрации на азотен диоксид  в атмосферния въздух са ниски, 
като са значително под допустимата норма; присъствието на азотен диоксид; по-високите 
концентрации на NO2  през студения период на годината се дължат на емисиите на азотен 
диоксид от горивни процеси - парови централи в града, местни отоплителни инсталации, също 
така и битовото отопление; високите концентрации на NO2 през топлия период свидетелстват 
за влияние на емисиите на автомобилния транспорт върху замърсяването на атмосферния 
въздух с NO2, поради увеличения автомобилен трафик на моторни превозни средства през 
летния сезон.  

o данните от мониторинга очертават целогодишно замърсяване на атмосферния въздух с 
въглероден оксид и открояват източниците на замърсяване. Преди всичко това са горивни 
инсталации - парови централи и местни отоплителни котли в града. Особено внимание трябва 
да се отдели и на битовото отопление през студените периоди на годините, в резултат на 
непълно изгаряне на горивата в домашните отоплителни печки. Съществен принос в 
замърсяването на атмосферния въздух с въглероден оксид има и автомобилният транспорт; 

o данните показват, че средноденонощните концентрации на оловни аерозоли в 
атмосферния въздух през студения период варират в доста широки граници и са значително 
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под допустимата норма; през топлия период средноденонощните нива са малко по-високи, но 
отново са под установената норма. 

Обобщено, замърсяването на атмосферния въздух на територията на общината се дължи 
основно на транспортния поток по градската улична мрежа, промишлеността, битовото 
отопление през студения период, селскостопанските дейности в близост до територията, 
дейностите върху открити площи с насипни материали. Програмата за намаляване нивата на 
замърсяване на атмосферния въздух 2014-2017 съдържа значителен обем от мерки, насочени 
към подобряване качествата на атмосферния въздух, чието изпълнение се контролира от 
общината и от контролните органи.   
 

4.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ  

4.3.1 Обща хидроложка характеристика на района 
Община град Добрич попада във водосборната област на Суха река. Тя, от своя страна, е 
разположена във Водосборен район Добруджански реки от Дунавски Район за Басейново 
Управление, който е в границите на Екорегион 12 - Черноморска провинция /Pontik province/. 

Суха река (Ишиклидере) с код BG1DJ345R009 води началото си под името Изворско дере от 
извор-чешма (на 333 м. н.в.) в западната част на Франгенското плато, на 1 km южно от с. 
Изгрев. Тече в северна посока в широка долина, развита в баремски, аптски и сарматски 
окарстени варовици. На север от устието на река Карамандере долината ѝ придобива 
каньоновиден характер със стръмни (на места до 100 м) скалисти брегове. Северно от село 
Карапелит коритото ѝ окончателно пресъхва и оттам нататък до устието си продължава като 
суходолие. На 4 км северно от село Краново (община Кайнарджа) навлиза в румънска 
територия и зауства като суходолие в югозападния ъгъл на езерото Олтина, разположено на 
десния бряг на Дунав, на 7 м н. в. Суха река е дълга 125,8 км, а площта на водосборната й 
област е 2 403,9 км2. Средният наклон на реката до българо-румънската граница е 1,7 ‰. На 
много места по стръмните брегови склонове на р. Суха река зеят отвори на големи и малки 
пещери, а самото й легло е осеяно с много понори, в които тя загубва своя отток още в горната 
си част, а долината й продължава да лъкатуши право на север до басейна на езеро Октина. 
Суха река е с основно дъждовно-снежно подхранване, но е с непостоянен речен отток, като 
максимумът е през пролетта март-юни, а минимумът — юли-октомври. Коритото на реката 
има постоянен отток само в горното течение до село Карапелит,  докато надолу отток има 
само в по време на  валежи и снеготопене. През останалото време коритото е сухо и 
представлява суходолие, на места широко до 500 м,  заето от обработваеми земи. Оттокът й се 
наблюдава в ХМС № 32850 при с. Ново Ботево от Националната хидрологична мрежа. 
Средногодишен отток при село Ново Ботево 0,69 m3/s. През зимата, в продължение на 10-20 
дни реката замръзва. На 35 км надолу по течението ѝ при Карапелит оттокът е само 2-3 месеца 
през пролетта, а при село Ефрейтор Бакалово, отстоящо на още 30 км по-надолу оттокът става 
епизодичен — само при бурно снеготопене или поройни дъждове. Във водосбора на р.Суха 
през 60-те години на ХХ-ти век са изградени над 30 язовира за напояване, като по самата река 
са изградени 6 по-големи микроязовира — "Ботево", "Ведрина", "Одринци", "Златия", 
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"Оногур" и "Брестница". Речната мрежа на Суха река е асиметрична, като левите ѝ притоци са 
къси със сравнително голям наклон, докато десните са дълги с добре оформени речни долини. 
Основните  притоци  на суха река са:   

� р.Света Маринска (Маринска река) – десен приток с дължина L = 11,9 km, и 
водосборна площ  F= 49,8 km2 , зауства  при с. Ново Ботево; 

� р.Карамандере (Янъкдере) – ляв приток на Суха река. Река Карамандере води 
началото си от северозападната част на платото Стана на 409 м н.в под името Думандере, на 
2,5 км северозападно от с. Мировци. Тече в източна посока под името Думандере, а след 
устието на левия си приток река Тулумдере - под името Янъкдере. След село Страхил, вече 
под името Карамандере, завива на север и след пресичането на шосето Нови пазар - Добрич 
почти всяко лято пресъхва и се превръща в суходолие. По цялото си дължина има широка 
долина. Влива се отляво в Суха река на 144 м н.в., на 3,8 км югоизточно от село Карапелит. 
Дълга е 66,4 км и водосборната й площ е 628,9 км2. Река Карамандере има 3 основни притока - 
Куздере и Тулумдере (леви) и Арабаджидере (десен). Поради непостоянния си режим по 
течението на реката и нейните притоци са изградени няколко малки язовира, водите на които 
се използват за напояване. По реката това са "Долапдере", "Доброплодно", "Есеница", 
"Янъкдере", по река Тулумдере - "Тръница", "Тулумдере", по река Арабаджидере - "Генерал 
Киселово", и др. 

� Река Пашинско дере (F= 100 km2) е най-големият десен приток на р.Суха, който не 
пресъхва. Влива се в р.Суха при с. Страхил. 

� Добричка река (според ПУРБ - Добричка DJRWB1013; водно тяло с код 
BG1DJ200R013; тип R9-Добуджански пониращи реки) води началото си от извор, разположен 
южно от село Драганово, Община Добричка, на 278 м н.в. До град Добрич тече на север, а в 
чертите на града прави голяма дъга изпъкнала на изток . В рамките на града, в Добричка река 
се вливат няколко по-малки притока (дерета). Едно от тях е дере Сердика, преминаващо през 
много квартали: "Строител", "Балик", "Иглика", "Добротица", "Русия", "Рилци" и 
индустриалната зона Север. По това трасе са позиционирани фирми и обекти с ключово 
значение за града. Общата дължина на трасето е около 20 км. 
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Фиг.№1 Р.Добричка през територията на гр.Добрич (източник http://citybuild.bg/news/korigirat-

koritoto-dobrichka/18323) 

 След гр. Добрич, посоката на реката става североизточна, а долината ѝ каньоновидна, 
дълбоко всечена в аптските и сарматски варовици на Добруджанското плато. В този си 
участък, особено след село Божурово, оттокът ѝ става епизодичен, главно през пролетта. През 
останалото време от годината коритото ѝ представлява суходолие, което зауства отдясно в 
Суха река на 2 км южно от село Ефрейтор Бакалово, на 87м.н.в. Ширината в отделните 
участъци от дерето варира от 6,50 до 15 м. Общата му дължина е 16 527 м., от които 9 892 м. 
са с изградена корекция. Частична корекция има направена на 1 142 м. Некоригираното дере е 
с дължина 5 493 м., от които 1 194 м. са в регулационните граници на общината, а 4 299 м. 
попадат в землището й.  

  
Източник: ляво  http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1343760 ; дясно: „Водата стигна ръба на коритото, 
на места в ниските части на Добрич се получиха разливи“, Сн. Григор Маринов 
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Река Добричка е с дължина 70,4 км, а водосборната й област е 516,3 км2. Реката е с основно 
дъждовно-снежно подхранване, но с малък дебит и непостоянен режим.  На р.Добричка няма 
станции от Националната Хистологична мрежа за наблюдение на оттока. Поради 
непостоянния си режим по течението на реката и по някои от нейните притоци са изградени 
няколко микроязовира, водите на които се използват за напояване.  Язовирите, собственост на 
община Добричка са 7: яз. „Плачи дол – 1” и яз. „Плачи дол - 2”, яз.“Малка Смолница“ , яз. 
„Полковник Минково“, яз.“Смолница 1“ и яз. „Смолница 2“, яз. „Полковник Иваново“ 
(Ловчанци). 
 
4.3.2 Качество на повърхностните води  
Наблюдението и контролът върху състоянието на повърхностните води се осъществяват от 
Националната система за екологичен мониторинг /НАСЕМ/, подсистема “Контрол и опазване 
чистотата на водите”. В района има само един пункт от тази мрежа – на р. Добричка (водно 
тяло DJRWB1013) след гр. Добрич-непосредствено след мястото на вливане на водите от 
ГПСОВ гр.Добрич - при с. Росеново. Измерванията по принцип се извършват тримесечно по 
показателите: температура на въздуха, температура на водата, рН, разтворен кислород, 
наситеност с О2, окисляемост, електропроводимост, разтворени вещества /РВ/, неразтворени 
вещества /НВ/, азот нитратен, азот амониев, азот нитритен, фосфати, БПК5, ХПК, хлориди, 
сулфати, цианиди, детергенти, масла и нефтопродукти. От специфичните показатели се 
анализира общ манган, общо желязо, олово, кадмий, мед, хром /шест- и тривалентен/, цинк, 
никел и обща твърдост.  
 
Възможни източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има 
предприятия, които заустват недостатъчно пречистени води в река Добричка), бита, 
транспорта (основно с масла и нефтопродукти). Предприятие “ВиК” ЕООД – гр. Добрич  
урежда реда и начина за изпускане на промишлени отпадни води в градската канализация и 
извършва контрол за това по свой утвърден график. “ВиК” ЕООД – гр. Добрич  прави  
периодичен собствен мониторинг на различните води от предприятията в Добрич. Емитери на 
промишлени отпадъчни води са следните промишлени предприятия с комплексни 
разрешителни: „Старт“ АД - производство на стартерни акумулаторни батерии , Фермата АД – 
птицеферма,  Савимекс ЕООД – хлебозавод, „Свобода“ АД - кожухарска фабрика , Мандра 
Рилци – млекопреработване, „Добруджански хляб“ АД – хлебозавод. Предприятие „Битова 
техника” АД гр. Добрич  ( за производство на домакински уреди)  формира отпадъчни води, 
които заустват в повърхностно водно тяло, в териториалния обхват Добрич.  Пречистените 
води от ГПСОВ гр.Добрич заустват в р. Добричка, над мониторинговата станция с. Росеново 
съгласно разрешително  № 13140148/15.02.10г. и Решение № 291/17.09.10г. 
 
По данни от „ Регионален генерален план на обособена територия на „ВиК“ ЕООД, гр. Добрич 
(декември, 2013г.) в община град Добрич 365 жилища имат изгребни ями и 701 жилища се 
обслужват от попивни ями основно в кварталите „Рилци“ и „Иглика“, чиито води попаднат по 
повърхностен или подземен път в деретата – притоци на р.Добричка.      
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Състоянието на повърхностните води в р.Добричка след гр. Добрич, съгласно ПУРБ – 
Дунавски регион е посочено в таблицата по-долу: 
 
Таблица 6 Състояние на повърхностно водно тяло категория река съгласно приложение 4.1.4. от ПУРБ 
2010-2015  
 
Код на водното 

тяло 
Име на 
реката 

Код на 
типа 

Описание СМ 
ВТ 

Екологично 
състояние/потенциал 

Химично 
състояние 

Оценка 
на риска 

BG1DJ200R013 Добричка BGTR10 р.Добричка 
с.Ресеново 

Не  Много лошо 
 

Добро  
 

В риск –
амониев 
азот 

 
Както е известно, оценките дадени в ПУРБ 2010-2015 са въз основа на информация от 
предишните за периода години. Актуализираното състояние на повърхностните води е 
изложено в годишния доклад   на РИОСВ –Варна „Състояние на околната среда през 2013“ 
като за състоянието на водите в р. Добричка в мониторинговия пункт - р.Добричка при 
с.Росеново е посочено: „Традиционно се наблюдават  големи отклонения от референтните 
стойности за добро състояние на всички анализирани показатели. Реката е с ниско кислородно 
съдържание и висока електропроводимост. Измерените стойности за общ азот, общ фосфор, 
азот от ортофосфати, амониев и нитратен азот превишават референтните стойности за добро 
състояние десетки пъти. Замърсяването се дължи на директно вливане в реката на 
недостатъчно пречистени води от ГПСОВ гр.Добрич. Необходимо е ГПСОВ да повиши 
капацитета си и да се предприемат мерки за изграждане на ново по-високо стъпало на 
пречистване. Изследваните биологични елементи (макрозообентос и макрофити) показват 
подобрение на състоянието за 2013 г.  Не се наблюдават превишение на СКОС на 
традиционно анализираните пестициди, алдрин, диалдрин, изодрин и ДДТ.“ 
 
В „Регионален доклад за състояние на  околната среда през 2014 г. на РИОСВ Варна“ оценката 
по основните физикохимични показатели, специфични замърсители, химични елементи и 
други вещества показва, че „Водите са с традиционни замърсявания, в същите концентрации 
на замърсители. Няма промяна в посока подобрение на показателите. На лице е ниско 
кислородно съдържание, висока електропроводимост, високи концентрации на общ азот, общ 
фосфор, фосфор от ортофосфати, амониев и нитратен азот. Както и в предишни отчети сме 
констатирали, причините за замърсяването е нерегламентираните зауствания в река Добричка 
от и след гр.Добрич. Капацитета на ГПСОВ е недостатъчен и необходимостта от изграждане 
на трето стъпало е задължително.“ 
 
Оценката  по биологични елементи за качество на водите в пункта на р. Добричка при с. 
Росеново е показала следното: „ изследваните биологични елементи макрозообентос и 
фитобентос показват умерено състояние, а макрофитите – лошо състояние“. 
 
По отношение на  ПСОВ” Добрич” резултатите от анализите от взетите водни проби при 
контролни проверки на РИОСВ–Варна, и от проведения собствен мониторинг по отделните 
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показатели не превишават индивидуалните емисионни ограничения в издаденото 
разрешително. 
 
Във връзка с актуализацията на ПУРБ за периода 2016-2021 г. през ноември 2014  БД 
Дунавски регион е представил  „Междинен преглед на установени значими проблеми при 
управлението на водите. Риск оценката за р.Добричка за следващия период  е представена в 
долната таблица. 
 
Таблица 7 Риск оценка на повърхностно водно  тяло  от„Приложение 4.2.2 от  „ Междинен преглед на 
установени значими проблеми при управлението на водите „ ноември 2014 
 

 
 
 

Код на 
повърх
ностно
то 

водно 
тяло 

 
 

Географско 
описание на 
повърхностно
то водно тяло 

Дължи
на на 
реките 
km/Пл
ощ на 
язовир
а, км2 

Водосбор
на площ, 

km2 

Oценка 
по 

биологич
ните 

елементи 
за 

качество 

Oценка по физикохимични 
показатели 

Обща 
Екол. 
оценка 
на 

риска 

Химич
на 

оценка 
на 

риска - 
приори
тетни 
вещест
ва 
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4.3.3. Качество на питейните води 
На ниво 2014г. населението на град Добрич е 87 817 жители. Населението и небитовите 
потребители се осигурява с вода за питейно битови и други нужди почти на 100%. 
Водопотреблението през 2009, 2010 и 2011 е съответно 102, 100 и 99 л/ж/ден1. Понастоящем 
подаваното водно количество на денонощие е 21100 м3/ден и то се разпределя както следва: 

-  за битови нужди  - 80 % 
- за промишлени и по-големи обществени консуматори  – 15 % 
- образование, здравеопазване, хотели и пр.  -   5 % 

 
От определените повърхностни водни тела в община Добрич няма такива, които да се 
използват като водоизточници за питейно-битовото водоснабдяване. Водните количества 
се добиват от подземни води чрез сондажни кладенци с различна дълбочина от двата 

                                                 
1. Регионален генерален план на обособена територия на ВиК ЕООД, гр.Добрич, декември 2013г 
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водоносни хоризонта – горен - сармат с дълбочина 230-270 м и долен – валанж с дълбочина 
400-1100 м. Те  са от  категорията подземни води, които могат да бъдат ползвани за питейно-
битови цели съгласно Наредба №1/07.07.2000г. За водоизточниците има разрешителни за 
водоползване и учредени санитарно-охранителни зони (съгласно Наредба 3/16.10.2000 г.), в 
които се съблюдават ограниченията за ползване и достъп. Водите се отличават с микробна 
чистота и могат да се използват за питейни нужди без пречистване. Наблюдават се всички 
водоизточници от общината. По данни от контролиращия орган – РЗИ-Добрич, макар и да се 
констатират отклонения от стандартите за качество на питейната вода, предимно в малките 
самостоятелни водоснабдителни групи, през последните години няма регистрирани случаи на 
заболявания, предавани по воден път в обособената територия на ВиК ЕООД - Добрич.   
 
Водите, които ВиК ЕООД- гр. Добрич ползва за водоснабдяване на населените места се 
подават до потребителите без пречистване. На територията на област Добрич няма изградени 
ПСПВ. Извършва се само обеззаразяване на водата чрез хлориране. Хлораторните  
обикновено са изградени до или към помпените станции.  
 
По повод подадени сигнали, през 2014г. в РЗИ–гр.Добрич са изследвани 8 проби води за 
питейно-битови цели от водопроводната мрежа на гр.Добрич по показатели на постоянния 
мониторинг. Четири от пробите са били нестандартни по показател „мътност”. Издадени  са 
предписания до „ВиК” ЕООД за предприемане на необходимите мерки и привеждане 
качеството на водата в съответствие с изискванията на Наредба №9/2001г., които в 
последствие са проконтролирани и изпълнени.  
 
Във връзка с неблагоприятните метеорологични условия (интензивни валежи и наводнения) 
през м.юни, обявеното бедствено положение в гр. Добрич и прекъснато водоснабдяване в гр. 
Добрич и част от населените места в областта, поради аварирали водоизточници и 
водоснабдителни съоръжения, са предприети съответни мерки за  своевременно информиране 
на населението на гр.Добрич  за проблеми с качеството на водата чрез съобщения в сайта на 
РЗИ-Добрич и медиите. Дадени са препоръки за използване на бутилирани води за питейно-
битови цели, преваряване на използваната от крана или от резервни съдове вода, спазване на 
строга лична хигиена и други мерки с оглед предотвратяване възникването и 
разпространението на заразни заболявания. 
 
Град   Добрич   се   захранва   от  две  различни  водопреносни  системи, които са разделени в  
две основни групи сондажни  кладенци – една зона  Шабла, зона Македонка и втора в близост 
около града. Реално водоснабдяването на град Добрич се осъществява от четири помпени 
станции: ПС„Приморци“, “Одринци“, „Алмалии“, „Батово“ и от района на ПС “Македонка“. 
Водните количества от ПС “Приморци“, ПС “Батово“ и ПС „Македонка“ постъпват чрез 
напорни тръбопроводи в два напорни водоема „5-ти км“, с обеми 16000м3 и 3000м3, 
разположени  на 5 км  на юг от град Добрич. Водите от ПС „Одринци“ след напорен водоем 
3000м3, по трасето към града, се  смесват с водите от ПС “Алмалии“  и постъпват  директно в 
мрежата на града в района на западна промишлена зона, по улица „Кирил и Методий“. По 
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часове работи и изпраща водите си до напорен водоем 3000м3 и дълбок сондажен кладенец в 
с. Богдан. Всички напорни водоеми, които захранват град Добрич  работят като преходни.  От 
напорните водоеми „5-ти км” по хранителни водопроводи водата се подава към 
разпределителната водопроводна мрежа на гр. Добрич. От водоем 16000 м3 по стоманен 
водопровод с Ø 630 мм, водните количества се включват в  градската  водопроводна мрежа в 
разпределителна шахта на главен водопроводен клон, на кръстовището на бул.“Трети март“ и 
ул.“Сан Стефано“. След нея водите се пренасят от основният пръстен, изграден в основната си 
част от етернитови тръби с Ø546 мм и чугунени  тръби с Ø 400 и 600 мм. От същия  водоем, 
чрез кула водоем, се подават водните количества към високо разположените жилищни 
квартали „Добротица“, “Дружба“, “Балик-Йовково“, посредством стоманени водопроводи с 
Ø600 и 700 мм. От водоем 3000 м3, който основно се пълни от ПС“Батово“, водните 
количества  постъпват във водопроводната мрежа в района на МБАЛ – Добрич, по 
самостоятелен захранващ водопровод с Ø 400 мм. 
 

Общият обем на напорните водоеми е: 16600 м3 -  на площадката на 5 км – два водоема с  
обеми 16000 м3 и 3000 м3 и  в района на парк “Кобаклъка“ от ПС“Одринци“ – един с обем 
3000м3, който при настоящото водопотребление е сравнително достатъчен за града. 
Работещите напорни водоеми са в задоволително състояние. За осигуряване нормално 
водоподаване в някои високо разположени сгради в града има действащи два хидрофора: 
„Дружба 1“ и „2-9“.  

Основната част  от около 60% от разпределителната водопроводна мрежа на град Добрич е 
построена в периода 1954-1975 година.  Дължината на главните външни водопроводи е около 
40 км. Общата дължина на мрежата е 230 км, от които 160 км. азбестоциментови тръби, 15 км. 
поцинковани, 36 км. стоманени, 3 км чугунени и 16 км. полиетиленови. Централната градска 
част е обхваната от азбестоциментов пръстен Ø 546 мм. Изграждането на  водопроводи с  
тръби от полиетилен с висока плътност  започва  от 2001 година и до момента вложените 
тръби  са около 20 % от общата  дължина на мрежата. Като цяло, водопроводната мрежа на 
град Добрич  е остаряла и  силно амортизирана, с голяма честота на авариите, които са  една 
от основните причини за загубите на питейна вода. Други причини за загубите на вода са 
течове по старите сградни водопроводни отклонения от поцинковани тръби, неточността на 
водомерите и грешки при отчитането им, нерегламентирани включвания за безконтролно 
водочерпене. По данни на Генералния план, свързан с „ Техническа помощ  за проекти във 
водния сектор“, общите загуби на вода в мрежата са около 78 %.  

Голяма част от големите предприятия на територията на дружеството разполагат със 
собствени водоизточници и не ползват вода от водопроводната мрежа на В и К ЕООД, гр. 
Добрич:  

• "ТК-Яйца и Птици-Зора-Дончево", с. Дончево има издадено разрешително от БДДР за 
водовземане (ТК) за питейно-битови нужди (самостоятелно питейно-битово 
водоснабдяване) и животновъдство.  
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• Регионално депо – Стожер има разрешително за водовземане от подземни води, чрез 
нови водовземни съоръжения (ТК) за питейно-битови и други нужди, издадено от 
БДДР  

 
4.3.4. Канализационна мрежа  
Изграждането на канализационната мрежа на град Добрич е започнало през 1960 година. 
Общата дължина на съществуващата канализационна мрежа е 198 км, като около 23 км от тях 
са дъждовна канализация. Дължината на довеждащия колектор е около 8 км. Канализацията е 
изпълнена основно от бетонови тръби и е изградена в съответствие с Общия градоустройствен 
план на града, който е разработен през 1958 г. и актуализиран през 1986 г. и през 1993 г., и 
отразена в “Паспорта за обект: Канализация на гр. Добрич” по Националната програма за 
изграждане на канализационни мрежи и довеждащи колектори до ПСОВ за населени места 
над 10 000 ЕЖ. Степента на покритие на населението на гр. Добрич с канализационната мрежа 
е 84,8%. Съществуват значителен брой улици, по които не е изградена канализация. 
Съществуващата канализационна мрежа на град Добрич е комбинирана система, която се 
състои от:  

• разделна канализация, ситуирана в по-новите квартали “Добротица”, ”Балик” и 
„Йовково”, която отвежда битово - фекалните и производствените отпадъчни води 
разделно от дъждовните отпадъчни води в ПСОВ; 

• смесена канализация в ЦГЧ и останалите квартали, отвеждаща всички отпадъчни води 
в една обща канализационна мрежа.  

 
Канализационната мрежа на града е конструирана основно от 11 събирателни колектора и 
обслужваща улична канализационна мрежа. Заустването в ГПСОВ – гр. Добрич се 
осъществява чрез главния събирателен колектор С I , изпълнен от стоманобетонни тръби с 
диаметър 2 000мм, дължина 7 700 м и наклон 1%. Пречистените води от ПСОВ се отвеждат с 
открит бетонов канал 1750 х 1750 мм и се заустват в Суха река - ІІІ категория воден обект, 
поречие Дунавски добруджански реки.  
 
По проект от 1962 г. е изграден събирателен колектор С IІ, който събира отпадъчните води от 
ж.к. ”Червената пръст”, ”Добротица” по ул. „Ропотамо” и ул. „Вардар”, пресича р. Добричко 
дере и ги довежда до главен събирателен колектор С I на бул. „Русия”.  
 
Главен събирателен колектор С ХІ е с размери Ø600 и Ø800 до канализационна помпена 
станция - КПС “Иглика”, която е с предназначение да прехвърли отпадъчните води в главен 
събирателен колектор VІІІ. Поради приватизиране на терена, където е ситуирана КПС 
“Иглика”, в момента станцията е спряна от експлоатация и отпадъчните води се изпускат 
директно в реката. На отреден нов терен се изгражда нова канализационна помпена станция, 
финансирана изцяло от Община Добрич.  
 
В жилищните комплекси, построени след 1972 г. (Добротица, Балик, Йовково и др.), 
отвеждането на отпадъчните и дъждовните води е разделно. Построени са главни битови и 
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дъждовни събирателни колектори, в които се заустват водите от второстепенната 
канализационна и дъждовна мрежа. Съществуващата второстепенна битово – фекална 
канализация в жилищните комплекси е изпълнена основно от бетонови тръби, с 
преобладаващи диаметри от Ø200- Ø400 мм. През последните години се полагат 
полиетиленови тръби Ø300 мм при изпълнение на ремонтни работи, както и при ново 
строителство. Колекторите на града пресичат деретата на 5 места въздушно и един дюкер. 
Състоянието като цяло е задоволително. Лошо е състоянието на началните шахти на 
преминаванията, които са разбити и отпадъчните води се изливат директно в дерето. Проблем 
създава затлачването на колектор ІV и ІVа, поради което савакът на изпразнителя е постоянно 
в полуотворено състояние - на 30% и част от отпадъчните води се изпускат в р. Добричка.  
 
В канализационната система на град Добрич са изградени общо 7 дъждопреливника. От тях 4 
са изградени в канализационната система на града и местата им са показани на схемата на 
колекторите. Състоянието им е добро и могат да функционират нормално с изключение на 
савака на събирател ІІІ. На всяка помпена станция има изградени 3 дъждопреливника. 
Състоянието им е добро. Необходима е подмяна на саваците, които са силно корозирали. 
Последният дъждопреливник- 7-я се намира преди ПСОВ.  
 
Ревизионни шахти:  ВиК Добрич експлоатира над 920 ревизионни шахти /РШ/. Същите са 
изпълнени основно от стоманобетонни пръстени или са зидани с тухли, с лоша или липсваща 
хидроизолация. Поради тази причина в тях се дренират /инфилтрират/ всички подпочвени 
води от многобройните течове и аварии по водоразпределителната мрежа и повърхностни 
води. В льосовите условия на града, това води до допълнителното му овлажняване и 
пропадане, което от своя страна предизвиква счупване на тръбопроводите за питейно 
водоснабдяване и за отвеждане на отпадъчните води.  
 
Основен проблем е липсата на канализация на квартал “Рилци”, селищно образувание 
”Лозята” и ромския квартал ”Изгрев” с улична мрежа общо около 40 км. Общината е 
построила в последните години уличната канализация в квартал “Изгрев” (2340 м), но няма 
Акт 16 и разрешение на ползване и предаване на ВиК за експлоатация. Съществуват много 
домакинства (главно от малцинствата), които директно изпускат в реката битовите си води. В 
квартал “Рилци” и селищно образувание “Лозята” отпадъчните битови води се събират в 
септични ями. За квартал “Рилци” има изготвен проект за канализационна мрежа и се търси 
източник за финансиране на строителството.  
 
В канализационната система на гр. Добрич са налични 3 канализационни помпени станции, 
които препомпват отпадъчните води от някои квартали на града към събирателните 
колектори. Това са Канализационните станции –“Югоизток” - кв. „Югоизток”, “Свежест” - кв. 
„Хаджибакър” и “Иглика”. Помпена станция ”Свежест” е разположена на левия бряг на реката 
и служи да прехвърли отпадъчните води на район от Събирател 9 към Събирател 8. КПС 
“Иглика” е с предназначение да прехвърли отпадъчните води в главен събирателен колектор 
VІІІ. Поради приватизиране на терена, където е ситуирана КПС “Иглика”, в момента 
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станцията е спряна от експлоатация и отпадъчните води се изпускат директно в реката. На 
отреден нов терен се изгражда нова канализационна помпена станция, финансирана изцяло от 
Община Добрич.  
 
4.3.5 Пречистване на отпадните води -ПСОВ” Добрич”  
Към ПСОВ Добрич е включена канализационната система само на гр. Добрич. Отпадъчните 
води постъпват в ПСОВ гравитачно. Въведена е в експлоатация през 1986 год. с проектен и 
капацитет Qср.ден. = 73 500 м3/ден. ПСОВ „Добрич” се стопанисва от „В и К” ЕООД, гр. 
Добрич и има издадено разрешително от БДДР, гр. Плевен, за заустване на пречистените 
отпадъчни води в река Добричка - водно тяло с код BG1DJ200R013. ПСОВ работи със 
съоръжения за механично и биологично пречистване на водите. Собственият мониторинг се 
изпълнява, като измерванията се провеждат от лабораторията към „В и К” ООД, гр. Добрич. 
Пречиствателната станция за отпадни води (ПСОВ) е разположена на 12 километра 
северозападно от град Добрич, в землището на село Врачанци. Проектът за ПСОВ е 
разработен съгласно действащите към 1986 год. норми и стандарти за проектиране, съгласно 
които капацитетът на станцията е оразмерен за:  

– Количество на отпадъчните води: 73 350 м3/д.  
– Население: 120 000 жители.  
– Замърсеност БПК5: 211 мл/л.; след пречистването: 25 мл/л.  
– Максимално водно количество: 1300 л/сек.  

Съоръженията и техническото оборудване на ПСОВ са в много лошо състояние.  

4.3.6. Риск от наводнения 

В изпълнение на изискванията на чл. 5 от Директивата и чл. 146г, ал. 1 от Закона за водите, 
Директора на БДДР определя райони, за които се счита че съществува значителен 
потенциален риск от наводнения или вероятност за значителен потенциален риск от 
наводнения (РЗПРН). Определянето на РЗПРН се извършва на база на резултатите от 
предварителната оценка на риска от наводнения (ПОРН) по „Критерии и методи за определяне 
и класифициране на риска и определяне на РЗПРН”, утвърдени от Министъра на Околната 
среда и водите съгласно чл. 187 ал.2 т.6 от Закона за водите. Община град Добрич попада в 
район с висок риск от наводнения с код ASPFR_DJ_191 „Река Добричка при гр.Добрич“  

За община град  Добрич са характерни наводненията от I група, предизвикани от падането на 
обилни дъждове или интензивно топене на снегове. В общината са възможни локални 
наводнения и разливи, проявяващи се в районите около коритото на р.Добричка или в ниските 
участъци и места в отделни квартали на територията на общината – местността “Гаази баба”, 
градски парк ”Св.Георги” (по коритото на канала), по протежение на бул.”Русия”, в района на 
“ДКЦ-2-Добрич” ЕООД, в района на ТПК”Свежест” и “Бряст” АД. Опасността от наводнения 
в общината се усилва поради натрупването на наноси и на отпадъци от различен характер, 
попадащи в коритото на реката в резултат на безконтролното изхвърляне на строителни 
материали и други битови отпадъци. Също така наводнение е възможно и от липсваща или 
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лошо изградена и поддържана канализационна мрежа и/или  от липсата  на средства за  
профилактично прочистване трасето на реката от  саморасли дървета и тревиста растителност. 

В резултат на продължителни проливни дъждове могат да се затлачват водостоците и мостови 
съоръжения и отделни ръкави на дерето, което ще предизвика наводняване на големи градски 
площи, повреди по уличните и тротоарни съоръжения, заливане на партерни етажи и избени 
помещения на жилищни и стопански сгради, съпроводено с вероятни човешки жертви 
(закъсняла евакуация), загуби на животни, готова продукция и материални ценности. 
Възможно е активизиране на свлачищни и срутищни процеси – в района на кв.”Изгрев”. 
По-характерни и сериозни наводнения през последните години са регистрирани  в местността 
“Гаази Баба”, в кв. “Иглика”, в района на “Бряст–Д” АД, ТПК “Свежест” и на “ДКЦ-2-
Добрич” ЕООД , бул.“Русия“, ул. „Стоил войвода“, ул. Копривщица“и  др.  

 
 

  
Източник : http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=4148493  
 
В „Списък на потенциално опасните язовири на територията на Р.България за 2015 г,  
утвърден от министъра на МВР, язовирите – собственост на община Добрич, които са 
потенциално опасни  и  съществува реална опасност от наводнение при  обилни дъждове са 
следните: 

� “Плачидол 1 и 2 ”- земно-насипна стена, разположени на  около 4 км над Община град 
Добрич. Поради каскадното си разположение, при преливане на язовира или скъсване на 
стената е възможно образуване на висока вълна и заливане на ниските части около  кв. 
“Иглики” и по поречието на река Добричка, поради неизвършената корекция на дерето в 
североизточната му част. Общата дължина на дерето представляващо коригирана и 
некоригирана част  е 11890 м. 

� “Полковник Минково“ – 9-метрова земнонасипна стена. При наводнението през 
20.06.2014 г. преливащите води от язовирите „Полковник Минково“, „Плачи дол-1“ и 
„Плачи дол-2“ преминават на територията на Добрич по дере „Сердика“ и се вливат в 
коритото на река Добричка, но по пътя си нанасят много щети. В процес на 
възстановяване. 
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� Язовирите „Смолница 1“ и „Смолница 2“ - земно-насипни сени, разположени са 
северозападно от градската част, в предаварийно състояние, има опасност от скъсване на 
стената и заливане на северозападните покрайнини на общината. 

 
Съгласно „План за защита при бедствия и аварии 2014г. „особено критично място на 
затлачване и водосбор с последващ разлив е мостовото съоръжение по река Добричка и ул. 
“Тодор Кантарджиев“, което се нуждае от повишаване на просвета или изцяло изграждане на 
ново мостово съоръжение. 
 
Критично място се явява и закрития участък на река Добричка с бул. “Русия“ и до ДКЦ-2, 
които поради голямата си дължина представляват потенциална опасност от затлачване със 
затруднен достъп за почистване. 
 
При силен и продължителен пороен валеж като водосборно място от оттоците на естествения 
релеф на местността от съседни общини Тервел, Крушари и Добричка  потенциално опасен 
район се явява западната част на града в местността “Чорчолиите”. 
 
Поради наводненията през м. юни 2014 г. в гр. Добрич е обявеното бедствено положение, 
прекъснато е водоснабдяването на града и на част от населените места в областта, поради 
аварирали водоизточници и водоснабдителни съоръжения. Предприети са следните мерки: 
          • издадено е предписание до „В и К“ ЕООД за: увеличаване на подаваното количество 
хлор в питейната вода; засилване на контрола върху качеството на питейната вода в 
населените места и зони на водоснабдяване в райони, засегнати или застрашени от 
наводнения, в които водоподаването не е прекъснато; възстановяване на водоснабдяването 
към крана на потребителя след получаване на двукратни последователни резултати, 
съответстващи на нормативните изисквания; извършване на оглед,почистване и дезинфекция 
на всички водоснабдителни обекти, пострадали от наводненията, както и мерки спрямо 
авариралите водопроводи; 

• засилен мониторинг - ежедневно пробонабиране на води от централни водоизточници и 
пунктове при крайния консуматор за анализ качеството на подаваната питейна вода в 
засегнатите райони. За периода 21.06 – 30.06.2014 г. са взети: от гр. Добрич – 56 проби води, 
от които 12 са нестандартни по показатели Ешерихия коли, Коли форми, Ентерококи и 
мътност, Издадени са 2 предписания до „В и К“ ЕООД относно нестандартни проби в гр. 
Добрич, гр. Балчик и община Каварна, които впоследствие са проконтролирани и изпълнени; 

• своевременно информиране на населението на област Добрич чрез съобщения в сайта 
на РЗИ-Добрич и медиите относно проблемите в качеството на водата, използвана за питейно-
битови цели. Дадени са препоръки за използване на бутилирани води за питейно-битови цели, 
преваряване на използваната от крана или от резервни съдове вода, спазване на строга лична 
хигиена и други мерки с оглед предотвратяване възникването и разпространението на заразни 
заболявания. Своевременно са изготвяни и изпращани всички информации, справки и данни 
за провеждания от РЗИ мониторинг. 
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4.4  ЗЕМИ И ПОЧВИ 

Съгласно Заданието за обхват и съдържание на екологичната оценка, предмет на анализ в този 
раздел са както съществуващата структура на територията и характера на ползването й, така и 
основните типове почви и тяхното ползване и състояние. 

 

4.4.1 Структура на територията 
Основните структурни елементи на територията на общината са видни на долната таблица с 
баланса на територията по начин на трайно ползване: 

 
Таблица 8 Баланс на територията на община град Добрич   

 
Наименование на териториалния елемент Площ на 

съществуващи 
елементи 

Площ на проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 630,15 5,77 637,82 5,84 

2. Обществено-обслужващи функции 149,35 1,37 152,13 1,39 

3. Производствени дейности 802,38 7,35 850,41 7,78 

4. Складови дейности 89,51 0,82 466,67 4,27 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,00 205,74 1,88 

6. Озеленяване, паркове и градини 246,61 2,26 248,36 2,27 

7. Спорт и атракции 58,76 0,54 59,04 0,54 

8. Комунално обслужване и стопанство 29,27 0,27 42,92 0,39 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 7476,93 68,48 7188,66 65,84 

9.1. обработваеми земи - ниви 6714,85 61,50 6712,33 61,48 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 646,06 5,92 407,15 3,73 

9.3. необработваеми земи 76,47 0,70 29,63 0,27 

9.4 Земи по § 4  39,55 0,36 39,55 0,36 

10. Горски територии, в т.ч.: 733,22 6,72 729,45 6,68 

10.1. ветрозащитни  665,60 6,10 665,60 6,10 

11. Водни площи 44,15 0,40 44,15 0,40 

12. Транспорт и комуникации 215,89 1,97 231,05 2,11 

13. Техническа инфраструктура 50,49 0,46 50,49 0,46 

14. Специален терени 391,45 3,59 14,29 0,13 

ОБЩА ПЛОЩ   10918,16 100,00 10918,16 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 0 0,00 0 0,00 

Б. Защитени територии за опазване на КИН 3,38 0,03 3,38 0,03 

В. Територии с особена териториално-устройствена защита 0 0,00 0 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0 0,00 8,17 0,07 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 0 0,00 0 0,00 
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Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 0 0,00 8,17 0,07 

ЗАБЕЛЕЖКА: Общата площ на общината е по данни на КК. По национален баланс 2000г. тя е 10901,80 ха. 

 
Таблица 9 Баланс на общинската територия по фондове 
 

Видове територии Площ (дка) Дял 

Земеделски територии 75 538 69.3 % 
Горски територии 7 516 6.9 % 
Населени места и други урбанизирани територии 19 432 17.8 % 
Територии, заети от водни течения и водни площи 370 0.3 % 
Територии за добив на полезни изкопаеми 35 0.03 % 
Територии за транспорт (и техническа инфраструктура) 6 127 5.6 % 

ОБЩО 109 018 100.0 % 
 
От посочените данни може да се направи следния коментар: 

- земеделските територии са с най-голям относителен дял, като заемат 7476.93 ха, което 
представлява 68.48% от територията на общината;   

- горските територии заемат 733.22 ха, или 6.7 % от територията на общината, като 91 
% от тях са с ветрозащитни функции; 

- водните площи и течения заемат много нисък дял – 0.4 от територията;  
- делът на антропогенно повлияните територии (урбанизирани) е значителен и възлиза 

на 18.01 %. 

4.4.2 Ползване на земите  
Основните селскостопански култури за общината са пшеница, царевица, ечемик, слънчоглед и 
рапица. Получените средни добиви са в границите на средните за областта. Животновъдството 
е съпътстваща дейност. То се осъществява главно в кв. „Рилци“ и няма стоков характер. 
 
4.4.3 Гори и земи от горския фонд 
Горско стопанската дейност в общината се осъществява от ДГС Добрич. Горските територии 
нямат стопанско значение за дърводобив. Основната им функция е полезащитна. 
 
4.4.4 Устройство и  изграденост на град Добрич 
Град Добрич е с компактна структура, като обособен извън нея е само кв. „Рилци“, разполо-
жен северозападно от компактната територия. Площта на града е 2006.03 ха. Тя обуславя един 
показател за брутна селищна територия на жител от 220.37 кв.м/ж. и една брутна гъстота на 
обитаване от 45.38 ж./ха. И двата показателя сочат добра териториална задоволеност. 
 
Плановата структура на града е изградена на радиално-кръгов принцип, като в отделни части 
от градската територия конфигурацията й е правоъгълно-решетъчна. Има и малки части със 
свободна (неправилна) конфигурация на кварталите. 
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Площоразпределението на града е с отчетливо функционално зониране – жилищни 
територии, централна градска част, производствени зони, система от обществени озеленени 
площи. 
 
Жилищните територии са с различни видове застрояване – с малка, средна и голяма височи-
на и комплексно, и различни степени на благоустроеност. В обобщен вид, картината на 
отделните структури е следната: 

- кв. „Русия 1“ съчетава комплексно и парцелно застрояване със средна и голяма висо-
чина с разлики във физическото състояние на уличната мрежа и вътрешните квартални 
пространства. Присъстват обекти от общоградско значение: автогара, пазар, хипермаркет; 

- кв. „Русия 2“ - територията е усвоена изцяло от жилищни квартали с индивидуално за-
строяване в парцели. Обществените и озеленени пространства са недостатъчни; 

- кв. „Русия 3-4“ е изцяло с парцелно застрояване; уличната мрежа е в добро състояние, 
а общественото обслужване е достатъчно развито; 

- ж.к. „Балик“ -  преобладаващото застрояване е панелно (5-8етажа). Физическото със-
тояние на уличната мрежа и вътрешните квартални пространства изисква подобрение. На 
територия на комплекса се намира парк „Добротица“; 

- кв. „Изгрев“ - територията е изцяло застроена парцелно с голяма гъстота на обитаване 
и липса на обществени пространства. Уличната мрежа е неблагоустроена и липсва обществена 
зеленина; 

- ж.к. „Строител“ - територията е с комплексно застрояване. Физическото състояние на 
уличната мрежа и вътрешните квартални пространства изисква подобряване; 

- ж.к. „Иглика“ е със смесено застрояване – парцелно и комплексно. Нуждае се от 
подобряване на благоустройството и устройване на озеленени площи; 

- район „Север 1-3“ е основно с парцелно застрояване с единични блокове в източната 
му част. Липсват благоустроени озеленени пространства. Обслужващата улична мрежа е в 
добро състояние; 

- район „Запад“ е с индивидуално застрояване в парцели. Състоянието на уличната 
мрежа и общественото обслужване е задоволително, но липсват обществени озеленени площи; 

- ж.к. „Дружба“ е комплексно изграден с развито обществено обслужване, с добро 
състояние на уличната мрежа и озеленените пространства; 

- ж.к. „Добротица“ е комплексно изграден с развито обществено обслужване, с добро 
състояние на уличната мрежа и озеленените пространства в северната час на комплекса, 
докато в южната му част и двете се нуждаят от подобрение. Предимство на територията е 
наличието на парк „Хан Аспарух“. Присъствието на производствени обекти в югозападната му 
част не е конфликтно. 

 
Централната градска част е със смесен начин на застрояване – индивидуално парцелно за-
строяване и квартали с комплексно застрояване. В нея са разположени основните обекти на 
общественото обслужване от градско и областно ниво. Тук са и основните публични про-
странства, вкл. пешеходните зони, Етнографският комплекс и други недвижими културни 
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ценности. Зоната е с най-високо ниво на благоустроеност. Притежава добра транспортна до-
стъпност, но местата за паркиране са недостатъчни. 
 
Производствените зони на града са две – производствена зона „Запад“ и производствена 
зона „Север“. И в двете зони са налице редица свободни терени. И двете се нуждаят от сери-
озна рехабилитация и инфраструктурно превъоръжаване, за да посрещнат предизвикателст-
вата на съвременните производства. 
 
Зелената система на града е добре развита. Тя включва: 

- лесопарковете „Дъбовете“ и „Гаази баба“ с обща площ 6649 дка и с лесистост от 95 %; 
- градски парк „Свети Георги“ с площ от 840 дка и лесистост от 68 %. Наситен е с 

множество атракции, спортни и развлекателни кътове. Озеленяването му е добре поддържано; 
- районни паркове - предвидени са 4 парка с обща площ 322.5 дка, но не са напълно 

реализирани; 
- специализирани зелени площи – 16 паркове с обща площ от 140 дка, от които реали-

зирани са 28 дка; 
- санитарно-защитно озеленяване с ветрозащитна функция и обща площ от 127 дка,  

разположено в северната и северозападната окрайнина на града; 
- транспортно озеленяване. 

 
Жилищен сектор и обитаване 
Жилищният фонд на гр. Добрич  към 01.02.2011 г. се формира от 9 963 сгради, в които има 40 
328 жилища. От тях 32 561 жилища са обитаеми. Жилищната задоволеност спрямо общия 
брой на жилищата е 443 жилища/1000 д. при средно-европейски показател от 420 
жилища/1000 д. Когато броят на населението се отнесе само към обитаемите жилища, 
картината се променя и задоволеността спада на 358 жил./1000 д., която е по-ниска от средно-
европейската. 
 
Обитаваните жилища, които са средно с по 2.67 стаи, осигуряват жилищен стандарт от 27.50 
кв.м полезна площ на обитател и 20.86 км жилищна площ на обитател. Този жилищен стан-
дарт е по-нисък не само от средния европейски, но и от българския, който се приема за 25 
кв.м/обитател. 
 
Структурата на жилищния фонд по година на строеж показва, че най-старата му част е 
построена преди 1919 г. (над 90 г.) и представлява 0.3 % от общия брой на жилищата. Най-
новите жилища с възраст под 30 години съставляват 45.6 % от общия брой към 2011 г. или 18 
379. Най-интензивно строителство е осъществено в периода 1970 – 79 г., когато са изградени 
32.1 % от жилищата, а ако се прибави и периодът 1980 – 1989 г. процентът на изградените 
жилища нараства на 75.47. 
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Разпределението на жилищния фонд по конструкция на жилищните сгради показва, че 
71.1 % от жилищния фонд се състои от масивни сгради, в т.ч.: 37.0 % панелни и 34.1 със 
стоманобетонни скелетни или тухлени с бетонна плоча. 
 
По етажност доминират високоетажните жилищни сгради (над 6 етажа) - 54.8 %. В сгради до 
3 етажа (малоетажни) са разположени общо 30.0 % от жилищата в града, в средноетажни 
сгради (4-5 етажа) са разположени общо 15.2 %.  
 
Първичната благоустроеност на жилищата се оценява като добра. Всички жилища са 
електроснабдени. От общо 40 330 жилища 39 237 са осигурени с водопровод вътре в 
жилището, 974 са осигурени с водопровод извън жилището, а 119 не са водоснабдени. С 
обществена канализация са свързани 37 627 жилища, 2 323 жилища ползват изгребни, 
септични и попивни ями, а 380 не са канализирани. Само 2007 жилища (6.2 %) се отопляват от 
централен източник. От останалите 30 556 жилища 14 423 жилища се отопляват с 
електричество, а 15 044 ползват за отопление въглища и/или дърва.  
 
Социална инфраструктура 
Образование и обучение 
Основните параметри на системата на възпитанието и средното образование (учебна година 
2012-2013) са следните: 

o целодневи детски градини – 17; 
o основни училища – 7 с 2 400 ученика; 
o средно образователни – 8  с 5 314 ученика; 
o професионални гимназии – 7 с 1 759 ученика 

 
Мрежата от детски градини съответства на броя на децата от предучилищна възраст. Тя 
осигурява реална възможност на всяко дете от града да посещава детска градина в района по 
местоживеене. Броят на класните стаи превишава с 20 % броя на паралелките, което означава, 
че са налице условия за едносменно обучение, въпреки че в училищата се обучават и деца от 
други общини. 
 
Град Добрич е един от най-младите университетски центрове в страната. В града се намират 
Висшето училище „Международен колеж Албена” със застъпена бакалавърска степен, създа-
ден през 1992 г. Колеж към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски" и До-
бруджански технологичен колеж – Добрич, към Технически университет – Варна. 
 
Здравеопазване 
Структурите на доболничната, в т.ч. и бързата и неотложна помощ и на болничната лечебна 
дейност са с добри функционални връзки и работят като обща система.  
 
Доболничната помощ се осъществява от два Диагностично-консултативни центъра и от три 
медицински центъра, в които работят 204 лекари. Общият брой на лекарите по дентална 
медицина е  76. Те са разпределени основно в кабинети за първична стоматологична помощ. 
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Спешната медицинска помощ се осъществява от специализирано звено, което обслужва и об-
щина Добрич-селска. 
 
Болничната лечебна помощ се осъществява от МБАЛ Добрич, която предоставя здравни 
услуги на населението от 8 общини. Тя разполага с 380 легла, разпределени в 17 отделения.  
 
В града има и Областен диспансер за психични заболявания със стационар „Д-р Петър Стан-
чев“ с 80 легла. 
 
Към здравната система принадлежат и детските ясли. Те са 6 на брой с общ капацитет от 440 
деца от 1- до 3-годишна възраст, който задоволява потребностите на населението на града. 
 
Социални дейности 
В град Добрич е налице развита инфраструктура за социални дейности, включваща както спе-
циализирани институции, така и обекти за социални услуги, предоставяни в общността. 
  
Функционират следните обекти: 

o Дом за стари хора с отделение за лежащо болни с капацитет 115 д.; 
o Центрове за настаняване от семеен тип – 3 с общ капацитет 45 д.; 
o Преходно жилище с капацитет 8 д.; 
o Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения – 2, с общ капацитет 14-16 д.; 
o Дневен център за деца с увреждания; 
o Приют за безнадзорни деца и сираци с капацитет 20 д.; 
o Центрове за обществена подкрепа – 2 с общ капацитет 50 д.; 
o Дневен център за възрастни хора с увреждания; 
o Дневен център за лица с психически разстройства с капацитет 30 места; 
o Център за социална рехабилитация и интеграция; 
o Домашен социален патронаж с капацитет 300 обслужвани лица; 
o Клубове на пенсионера – 9; 
o Превантивно-информационен център (за борба срещу злоупотребата с наркотични 

вещества). 
 
Култура 
Община град Добрич разполага със силно развита мрежа от културни институти от национал-
но, регионално и местно значение. Тя включва: 

o два театъра - Драматичен театър „Йордан Йовков“ и Държавен куклен театър „Дора 
Габе“; 

o Регионална библиотека „Дора Габе“; 
o Регионален исторически музей; 
o Художествена галерия;  
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o пет професионални музикални състави - Български камерен оркестър, Професионален 
фолклорен ансамбъл „Добруджа“, Духов оркестър, Детски хор „Маестро Захари 
Медникаров“ и Хор „Добруджански звуци“; 

o Общински младежки център „Захари Стоянов“; 
o четири читалища - Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“, Народно читалище 

„Романо дром – 2002 г.“, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ и Народно читалище 
„Мевляна – 2012 г.“; 

o множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации.  
 
Културна и творческа дейност осъществяват 155 колектива за любителско творчество, клубове 
и школи. Представени са почти всички форми на културата – визуални и сценични изкуства, 
книги, четене и библиотеки, културно наследство и култура и образование. Културният 
календар на Добрич предлага разнообразни събития, насочени към различни целеви групи. Те 
се реализират както на традиционните за целта места (изложбени, театрални и концертни за-
ли), така и на алтернативни градски пространства – лапидариуми, паркове, площади, монумен-
тални комплекси. Градът извършва и активен културен обмен на регионално, национално и 
международно ниво. 
 
Спорт 
Функциониращите 35 клуба развиват 27 вида спорт – футбол, баскетбол, волейбол, лека ат-
летика, вдигане на тежести, бокс и др.  Инкубатор за спортните клубове и школи е Спортното 
училище в града. Инфраструктурата, която обслужва спортните дейности включва стадион 
„Дружба“ с капацитет 12 500 места, два спорни комплекса „Русалка“ и „Простор“, футболен 
стадион в кв. „Рилци“, стрелбищен комплекс, хиподрум, тенис кортове и др. Преобладаващата 
част от спортните обекти са разположени в южната част на града – в парк „Св. Георги“ и 
териториите южно от него. 
 
Административно, финансово–кредитно и пощенско  обслужване 
Инфраструктурата на административното обслужване включва обектите на Областната ад-
министрация, Общинските администрации и на града и Добричка община, Областната служба 
„Земеделие“ Регионалния инспекторат по образование, Регионалната дирекция на вътрешните 
работи и две Районни полицейски управления, Регионалната служба по заетостта, 
Инспекцията по обществено здраве, Районния Районната прокуратура, Областния съд и 
областната прокуратура, Следствената служба, Областната служба „Пожарна безопасност и 
защита на населението“. Пощенското обслужване се осигурява от Централна поща и 5 пощен-
ски клона. Финансово-кредитното обслужване се осъществява от дванадесет банкови и 
множество застрахователни компании. 
 
4.4.3 Почви  

Наличните геоморфоложки, експозиционни, растителни, климатични и други почво-
образуващи условия са обусловили формирането на сравнително еднообразна почвена 
покривка.  Различават се следните основни почвени типове: 
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- деградирани черноземи–лесивирани - разпространени са на отделни петна в най южната 
част на общината; по отношение на химичния си състав и свойства заема преходно положение 
между излужените черноземи и тъмно-кафявите горски почви; образувани са върху горско-
степни условия; характеризират се със по-светъл хумусно-елувиалният хоризонт, с 
троховидно-дребнобуцеста структура, уплътнен в долната си част; реакцията на почвата е 
слабо-до средно- кисела; характеризират се със сравнително добра водозадържаща способност, 
по-ниска водопропускливост и с по-голямо съдържание на въздух от предходния вид.  

- глинести /тежки/ черноземи, временно повърхностно преовлажняващи се Деградирани 
черноземи–лесивирани - срещат се на отделни петна в основата на северните и северозападните 
склонове, в терени с нарушено водооттичане, върху жълто-кафяви глини; преовлажняват се 
временно и повърхностно всяка втора или трета година,  пролетното преовлажняване 
затормозява растежа и развитието на растенията. Характеризират се с мощен профил, състоящ 
се от хумусно акумулативен и преходен хоризонт, с глинесто-буцеста структура; 

- делувиални почви - представени от две разновидности. Първата от тях е “делувиални 
почви”, тежко песъчливо глинести, временно повърхностно преовлажняващи се, с ниво на 
подпочвените води до 5 m”; разкриват се в ниските, средните и южни участъци на източната 
част на града, разположени върху ниски участъци, старо русло на река Суха. Мощността на 
хумусния им слой е 60-80 cm, като са образувани върху деградирали льосовидни глини. 
Почвите са средно запасени с органично вещество. Втората разновидност – “делувиални 
почви”, са разпространени са по склоновете в югозападната и западната част на хълма и по 
протежение на р. Суха. Почвите са от разновидност  “делувиални почви, тежко песъчливо 
глинести”. Мощността на хумусния им слой е 50-60 cm; почвите са добре изветрели, съдържат 
малко количество карбонати, почвената реакция е неутрална. 

- алувиални почви /- слабо развити, формирани главно по дъното на суходолието на р. Суха, 
върху алувиалните наноси; притежават благоприятни физични, физикомеханични и водни 
свойства и високо плодородие, рохкаво сложение, зърнесто-троховидна структура; в тези зони 
почвите са с протичащ процес на черноземен тип почвообразуване. 

- антропогенни почви - представени са от деградирали антросоли Те са условно наречени 
почви и представляват терени с унищожени почвени характеристики, вследствие на човешката 
дейност. В тази разновидност попадат терените с  иззети почвени и подпочвени слоеве с цел 
разполагане на промишлени и комуникационни обекти; терени със съществено променена 
вертикална планировка-насипи, изкопи, корекция на дерета; терени с натрупани върху почвите 
изкуствени насипи от глини материали за оформяне протежението на основните транспортни 
артерии-ЖП, пътища и др. Антропогенните наслаги са променили изцяло естествената 
геоложка среда и почвените характеристики.  
 
Почти цялата територия, заета от земеделски земи в общината е втора бонитетна група, което 
показва че те са добри земи с бонитет от 70 до 80 бала.  

От деградационните процеси, засягащи почвите в общината, най-съществен за екологичното 
състояние на общинската територия са  заблатените терени, ерозията и преовлажняване.  
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Локални заблатявания се оформят предимно през влажния сезон в ниските участъци, 
предимно по руслото на р. Суха река и северните склонове на “Чорчолийките”.  Временните и 
локални заблатявания се дължат на високите подпочвени води в района – до 3 m и глинестият 
характер на материалите, които изграждат близкият водоупор, слабият наклон обезпечаващ 
оттока на водите. Терените със заблатявания и временно повърхностно преовлажняване са 
предимно частни земеделски земи, ползвани за отглеждане на зеленчуци и култури и 
обхващат площ ~80 дкa. Възможностите за подобряване на почвените и градските условия са 
свързани с възможни благоустройствени мероприятия насочени към отводняване на терените 
чрез дрениране на водите в изграден отводнителен канал и озеленяване на териториите с 
високи подпочвени води.  
 
Съществуват много слаби процеси на ерозия по склоновете на суходолието на Суха река в 
южната част на града и по северния склон на “Чорчолийките”, на места с наклони ~15%. 
Ерозията е видима, като на някои места е изнесена малка част от хоризонт А. В откритите 
земеделски равнинни райони почвите са изложени на ветрова ерозия и водна ерозия при 
поливните земи. Затова е допринесло намаляване на горските площи и екстензивното 
полевъдство. Изграждането на защитни пояси, ограничаването на пашата на животни в тях, 
могат да спомогнат за ограничаване на ветровата ерозия. 

 

4.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

4.5.1 Земни недра 

Според геоложката карта на НР България М : 100000 – картен лист Добрич (Фиг. №2) на 
повърхността около и в населените места на Община град Добрич се разкриват отложения на: 

- Одърска свита (odN1
s) - Свитата около гр. Добрич се разкрива в доловете на реките. 

Седиментите й са означавани като среден сармат-варовици. Единицата заляга обикновено 
върху Франгенската свита, върху горния клин на Евксиноградската свита и трансгресивно 
върху по-стари скали. Обикновено тя се припокрива само от кватернерни седименти и само 
около с. Одърци от трансгресивно залягащата Карвунска свита. Одърската свита се състои от 
бели и жълтеникави детритусни, оолитни и песъчливи варовици с песъчливи или глинести 
прослойки в подчинено количество. Мощността и е от няколко метра до 40 m. 

- Алувиални образувания – руслови и на заливните тераси (aQh) - Алувиалните 
образувания изпълват руслата и заливните тераси на реките и суходолията. По-значителни 
алувиални образувания се намират по долините на река Батова, Суха река и Карамандере. 
Алувиалните образувания са представени от чакъли, пясъци и песъчливи глини. Дебелината 
им е средно около 10 m.  
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Фиг. №2  Извадка от Геоложка геоложката карта на НР България М : 100000 – картен лист Добрич 
Легенда: 

 
 

 

 

Алувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните терасиАлувиални образувания-руслови и на заливните тераси

Одърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свитаОдърска свита

чакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъцичакъли и пясъци

глинест льосглинест льосглинест льосглинест льосглинест льосглинест льосглинест льосглинест льосглинест льос
Еолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образуванияЕолични образувания

варовициваровициваровициваровициваровициваровициваровициваровициваровици

eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3eQp2-3

odN1sodN1sodN1sodN1sodN1sodN1sodN1sodN1sodN1s

aQhaQhaQhaQhaQhaQhaQhaQhaQh
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Полезни изкопаеми 

Към днешна дата според Националния концесионен регистър на територията на Община град 
Добрич няма издадени концесии за добив на природни богатства. 

Физикогеоложки явления и процеси 

Съгласно карта на геоложката опасност в М1:100000 и обяснителната записка към нея, в 
района на общината и в непосредствена близост до него са проявени следните 
физикогеоложки процеси и явления: 

- Процеси с внезапно действие или с периодично активизиране (рискови) 
Земетресения 
Северозападно от гр. Свищов има епицентри на земетресения с магнитуд 5.0≤М<6.0. 
Районът на гр. Свищов е с опасност от земетресения (сътресяемост за период 1000 г.) 

в граници между VIII и VII степен по скалата на MSK-64 (МШК-64). 
Земетресения с магнитуд по-голям или равен на 5.0, могат да предизвикат по-

сериозни въздействия свързани с повреди и разрушения върху сгради и съоръжения. 
 
- Процеси с непрекъснато действие, водещи и до внезапно (рисково) явление 
Карст във варовици 
Открит карст във варовици има почти в цялата територия на Общината. 
Покрит карст се наблюдава западно от територията на Общината. 
Геоложката опасност от това явление е свързана с понижената устойчивост на 

окарстените скали. Скалният масив, в който е развит карст, придобива нови инженерно-
геоложки и хидрогеоложки условия в сравнение с масив от същите скали, незасегнати от 
въздействието на подземните води. Създава се възможност за развитие и активизиране на 
различни явления и деформации, като пропадане, слягане, обрушване и др. , в резултата на 
гравитационни, хидростатични и хидродинамични сили, възникващи вследствие наличието на 
карстови форми (празнини, пукнатини, отслабени зони и др.). 

 
Пропадане на льос (глинест-ниска степен) 
Основна строителна почва в гр. Добрич са материалите от льосовият комплекс. 

Същите притежават свойството пропадъчност, което поставя мероприятия за заздравяването 
му при извършване на различните видове строителство.  

Сеизмичност 

Съгласно ЕВРОКОД 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия, референтния 
период на повторяемост TNCR, на сеизмично въздействие за осигуряване срещу разрушаване 
на конструкциите и съоръженията се приема препоръчителния период от 475 г. За 
референтната вероятност за надвишаване на сеизмичното въздействие за период от 50 г., 
PNCR се приема препоръчаната стойност 10 %. 
 
Референтното максимално ускорение за сеизмичния район, в който попада Община град 
Добрич за период на повторяемост от 475 години е 0.15.  
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Общината попада в земетръсна област с интензивност VIII степен по скалата на МШК-64, 
съгласно Наредба № РД-02-20-2/27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в 
земетръсни райони на Министерството на регионалното развитие и благоустройството с 
коефициент на сеизмичност Кс=0.15. 
 
4.5.2 Подземни води 
● Хидрогеоложки условия 
Подземните води на територията на Общината са част от басейнова дирекция за управление на 
водите – Дунавски район с център Плевен. Те са привързани към следните подземни водни 
тела (ПВТ) – Фиг. №№ 3 и 4:  

� Слой 3 – Неоген – Сармат - Водно тяло Карстово-порови води в Неоген - Сармат - 

Добруджа с код BG1G000000N049. ПВТ е с характеристики: 
- тип – безнапорно до напорно; 
- характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване– льос, 

льосовидни глини и глини с различни вертикална и хоризонтална филтрация - kфх=0,28 m/d; 
kфв = 0,48 m/d с преобладаваща мощност от 5-10 m и до 20-25 m; 

- литоложки строеж на подземното водно тяло – варовици, пясъци, пясъчници,глини; 
- средна дебелина – 40-100 m; 
- средна водопроводимост – около 800 m2/d; 
- среден коефициент на филтрация – около 40 m/d. 

 
По официални данни от регистрите на Басейнова дирекция, публикувани в интернет за 
водното тяло са издадени 28 бр. разрешителни за  водовземания от подземни води с разрешен 
средноденонощен дебит в размер на 30.54 l/s. 
 
Химичното състояние на водно тяло е добро и не е в риск. Количествено състояние на 
подземното водно тяло е добро. 
 
Сарматският водоносен хоризонт е формиран в напуканите и окарстени варовици от 
Одърската свита. Разнообразието в напукаността, различните големини и направления на 
пукнатините, обуславят и разнообразие във филтрационните свойства и динамика на 
водоносния хоризонт. Пукнатините са няколко системи, но преобладават вертикалните и 
косите, които заедно с пластовите пукнатини разсичат варовиците. По този начин се е създала 
хидравлична връзка между пукнатините и се е оформил общ водоносен комплекс. Установено 
е наслагването на две възрастови генерации карст: палеокарст (стар, покрит) и неокарст 
(млад), свързани с множество карстови форми. Максималната им плътност на единица площ 
съвпада със зоната на максимално вертикално и хоризонтално разчленяване. За долен 
водоупор на сарматския водоносен хоризонт служат по-глинестите и по-плътни карбонатни 
седименти и глинесто-мергелните скали на долния сармат в основата на комплекса. 
 
Водите от сарматския водоносен хоризонт спадат към пукнатинно-карстовите и пукнатинни в 
зоната на свободния водообмен. Те са екзогенни, от което дебитът им се изменя в зависимост 
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от количеството на валежите. Направлението им е генерално на изток-североизток. Зоната на 
подхранване е широка, а дренирането им става от речно-овражната система и чрез низходящи 
извори и кладенци.  
 
Водонаситената част на вместващите скали варира в широки граници - от 20 до 50 m, а 
дълбочината на водните нива е от 10-60 m от повърхността. Водопроводимостта им се изменя 
в твърде широки граници – от 5 m2/d до 1500 m2/d, като преобладаващите стойности са 200-
250 m2/d. 

• Слой 6 – Горна Юра- Долна Креда - малм валанж- Водно тяло Карстови води в Малм-
Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051. ПВТ има следните характеристики : 
-  тип – напорно; 
-  характеристика на покриващите водното тяло пластове в зоната на подхранване –

отложения с кватернерна, неогенска и кредна възраст; 
-  литоложки строеж на подземното водно тяло – варовици, доломити, доломитни 

варовици; 
-  средна дебелина – 600-810 m; 
-  средна водопроводимост – 100-2000 m2/d; 
-  среден коефициент на филтрация – 0.03-4.65 (на отделни места до 160) m/d. 

 
По официални данни от регистрите на Басейнова дирекция, публикувани в интернет, за 
водното тяло са издадени 7 бр. разрешителни за  водовземания от подземни води с разрешен 
средноденонощен дебит в размер на 19.29 l/s. 
 
Химичното състояние на водно тяло е добро и не е в риск. Количествено състояние на 
подземното водно тяло е добро. 
 
Малм-валанжинските седименти на повърхността се разкриват директно или под тънка 
кватернерна покривка по най-високо издигнатите, теменни части на Северобългарското 
сводово издигане (Каолиново-Н. Козлево) или в обсега на тектонски предистинирани 
многобройни позитивни структури (подутини) с различни размери. Общата им площ е около 
1600 km2. В останалата част затъват на дълбочина на север, изток, юг и запад, като “обличат” 
различно денивелирани по тектонски нарушения доюрски (предюрски) блокови структури. В 
огромната част от територията малм-валанжинските седименти са представени от монотонен 
карбонатен фациес – в основата доломити, варовити доломити, доломитизирани варовици 
(долна, доломитова зона), редуване на органогенни, оолитни, интеркластични варовици с 
доломити и доломитизирани варовици (средна, преходна зона) и различнокристалинни, 
оолитни, псевдооолитни, органогенни, рифови и механично отломъчни, средно до 
микрозърнести варовици с редки прослойки от доломитизирани варовици (горна, варовикова 
зона). Литостратиграфски се отнасят предимно към Чернооковска, Дриновска и Каспичанска 
свити. Границите между отделните свити и между литоложките разновидности са 
приблизителни и условни. Дебелините им варират в широк диапазон, но общата дебелина на 
карбонатната плоча е относително постоянна 700-800 m.  
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В напуканите и окарстени малм-валанжински седименти са се формирали пукнатинно-
карстови до карстови по тип, ненапорни до високо напорни по характер подземни води, които 
образуват общ водоносен хоризонт. За долен, съвършен водоупор на водоносния хоризонт 
служат предимно аргилити, алевролити, пясъчници и глини на Есенишката и Провадийската 
свита, по-плътни варовици на Добричката и Султанска свита.  
 
Филтрационната характеристика на малм-валанжинския водоносен хоризонт е изключително 
разнообразна и подчертава нееднородността му, което е характерно за пукнатинно-карстови 
среди. Стойностите за локалните проводимости варират от 8-10 m2/d до над 2000-3000 m2/d и 
са преимуществено в интервала 200-600 m2/d; коефициентът на филтрация е от 0,5-0,6 m/d до 
над 10 m/d и преимуществено между 2 m/d и 5 m/d.  
 
Подхранването на малм-валанжинския водоносен хоризонт се осъществява чрез инфилтрация 
на валежни води в обсега на повърхностните му разкрития, а съществено значение има  и 
инфлуацията на води от реките, които навлизайки в зоната на окарстяване на седиментите 
губят цялото си водно количество. Дренирането на водоносния хоризонт се извършва по 
естествен и изкуствен път.  
 

 
 

Фиг №3 Карстово-порови води в Неоген - Сармат - Добруджа с код BG1G000000N049 
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Фиг. №4 Карстови води в Малм - Валанжския басейн с код BG1G0000J3K051 
 

Според данни на информационна система за разрешителни и мониторинг (сайт на Басейнова 
дирекция Дунавски район) в пределите на ПВТ, попадащи в Община Добрич има 48 
Разрешителни за водовземане и ползване на подземни води чрез съществуващи и нови 
водовземни съоръжения. Статусът им е: Влязло в сила, Чернова на разрешителното, Издадено 
разрешително. 
 
Съгласно изискванията на Закона за водите (ЗВ) всички води и водни тела се опазват от 
изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и 
качество и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта, 
включително и чрез създаване на зони за защита на водите. Характеристиките и оценката на 
зоните за защита на водите са извършени по данни на ПУРБ 2010-2015 г. и ПУРБ 2016-2021 
(проект) на БД Дунавски район. 
 
На територията на Община град Добрич попадат следните зони за защита на водите от 
подземни водни тела: 

- зона с код BG1DGW000000N049, която обхваща подземно водно тяло 
BG1G000000N049. Състоянието на зоната е добро; 

- зона с код BG1DGW0000J3K051, която обхваща подземно водно тяло 
BG1G0000J3K051. Състоянието на зоната е добро. 

 
С цел намаляване и предотвратяване замърсяването на водите, предизвикано или породено от 
нитрати от селскостопански източници са определени така наречените „уязвими зони“ - 
водите във водни обекти и в части от тях, които са замърсени със нитрати или са застрашени 
от замърсяване и уязвимите зони (райони, в които чрез просмукване или оттичане водите се 
замърсяват с нитрати от земеделски източници). Със Заповед на Министъра на околната среда 
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и водите са определени географските граници на тези уязвими зони, където попада голяма част 
от Дунавската равнина, т.е. Дунавския район на басейново управление на водите, съгласно 
Директива 91/676/ЕС „За опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски 
източници", транспонирана като Наредба №2 от 13 септември 2007 г. за опазване на водите от 
замърсяване с нитрати от земеделски източници (Обн. ДВ, бр. 27 от 11 март 2008г.). 
 
Наредбата има за цел: да намали замърсяването на водите, предизвикано или породено от 
нитрати от селскостопански източници и да предотврати всяко ново замърсяване от този вид. 
 
Земеделската дейност вече е обвързана с конкретни задължителни правила, които са пряко 
свързани и със субсидиите, които ще получават земеделските производители. Това налага 
детайлизиране на границите на зони със специфични изисквания за провеждане на земеделски 
дейности и създаване на Програма от мерки за ограничаване и ликвидиране на замърсяването 
с нитрати от земеделски източници. В Р България са определени водите във водни обекти и в 
части от тях, които са замърсени със нитрати или са застрашени от замърсяване и уязвимите 
зони (райони, в които чрез просмукване или оттичане водите се замърсяват с нитрати от 
земеделски източници). Така наречените “уязвими зони” са области с определена почвено- 
геоморфоложка характеристика в близост до водни обекти, при които земеделската дейност 
води до риск за замърсяване на водите с нитрати. Те обхващат почти всички земи от низинния, 
равнинно-хълмистия и нископланинския пояс и, в сравнение с другите европейски държави, 
заемат значителна част от територията на страната. 
 
Районът на Общината попада в уязвима зона, съгласно Директива 91/676/ЕИО от 12 декември 
1991 година, регламентирани за България със Заповед № РД-930/25.10.2010 г. на МОСВ за 
определяне на водите, които са замърсени и застрашени от замърсяване с нитрати от 
земеделски източници и уязвимите зони, в които водите се замърсяват с нитрати от 
земеделски източници. 

Чувствителни зони 

Съгласно изискванията на Наредба № 6/09.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото 
съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти 
(ДВ, бр. 97/2000г.) всяка държава следва да определи чувствителни зони на своята територия. 
Критериите за определяне на чувствителни зони са посочени в Приложение № 4 към чл. 12, 
ал. 1 от същата наредба. На територията на БД Дунавски район чувствителните зони са 
определени със Заповед № РД-970/ 28.07.2003г. на Министъра на околната среда и водите. 
Определените чувствителни зони са в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕЕС 
от 21.05.1991г. за пречистването на градските отпадъчни води. За чувствителни зони следва да 
се определят тези водни обекти, в които се цели защита от еутрофикация – явление, което е 
предизвикано от повишаване на съдържанието във водите на биогенни елементи – азот и 
фосфор и съответно предизвиква растеж на зелени растения във водите. Това от своя страна 
води до изчерпване на разтворения кислород във водоприемника и предизвиква вторично 
замърсяване на водите. Територията на Общината попада в нормална зона. 
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4.6  ЛАНДШАФТ 

4.6.1 Структура и устойчивост на ландшафта  

Съгласно Европейската конвенция на ландшафта-2005г., “ландшафтът e територия, 
специфичният облик и елементите на която са възникнали в резултат от действията и 
взаимодействията между природните и/или човешки фактори”.  
 
Съгласно приетите в България определения, “ландшафтът е териториална система, съставена 
от взаимодействащи си природни и антропогенни компоненти и комплекси”.  
 
Състоянието на ландшафтите се измерва чрез категорията “устойчивост на ландшафтите”. 
Това е категория, която отразява тяхното постоянството във времето. Тя се разглежда като 
неподатливост спрямо величината на въздействието, влияещо върху структурата на 
ландшафта, както и като способността му към продължително еднопосочно развитие при 
спазване на естествените му или придобити свойства за определен прогностичен период.   
 
Като правило, устойчивостта на ландшафтите е: 

� потенциална, определена още като естествена или генетична, характерна за 
ландшафти, при които антропогенен натиск липсва или е много нисък; към тази категория се 
отнасят озеленените и незастроени пространства, речните долини, земеделските земи и горски 
територии, териториите, намиращи се под защита на специални закони;      

� конкретна, определена и като относителна, която е в пряка зависимост от степента на 
антропогенното въздействие и колкото по-хетерогенна е ландшафтната структура, толкова по-
податливи на промени и нарушения са ландшафтите; към тази категория се отнасят територии, 
които се намират под антропогенен натиск, като в зависимост от характера на натоварване 
могат да бъдат изведени различни степени на устойчивост на ландшафтите. 
 
Ландшафтът на община Добрич се изгражда от 3 основни групи ландшафти според степента 
им на устойчивост: 

� ландшафти с висока естествена устойчивост – към тази категория принадлежат 
горските територии, водните площи, териториите за отдих, естествени природни комплекси 
/скални, пясъчни, и др./; 

� ландшафти с естествена устойчивост – тук се отнасят селскостопанските ландшафти, 
които в по-голямата си част, основно поради обстоятелството, че не се обработват, притежават 
и по-висока естествена устойчивост; 

� ландшафти с относителна устойчивост – към тази категория се отнасят 
урбанизираните територии, земите, заети от депа за отпадъци и други нарушени земи. 
 
Характерът и степента на натовареност на ландшафтите в общината по степен на тяхната 
устойчивост е както следва:     
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Таблица 10 Устойчивост на ландшафтите         
                                          

Територия  Площ -  ха Относителен дял -% 

1. С висока естествена устойчивост 
845.99 7.76 

2. С естествена устойчивост 
8105.13 74.23 

3. С относителна устойчивост 
1967.04 18.01 

Общо  
109 018 100 

 
В границите на общината, относителният дял на ландшафтите с висока естествена 
устойчивост възлизат на около 8% от територията й. Ландшафтите с генетична устойчивост 
съставляват около 75% от територията на общината, като към тази категория се отнасят 
ландшафтите, при които антропогенната намеса е равна или по-малка от естествените им 
характеристики. Посоченото говори за наличие на значителен естествен екологичен потенциал 
на територията на общината. 
 
Териториите с относителна устойчивост – антропогенно променените земи, носители на 
инженерна и транспортна инфраструктура и населени места заемат 18.01% от общата площ на 
общината, което говори за наличие на значително антропогенно присъствие. В този обхват са 
съсредоточени установените на различно ниво екологични проблеми, за чието решаване 
планът предлага съответните устройствени мерки  и изисквания. 
 
Като цяло, съществуващият ландшафт на община Добрич е носител на собствена специфика, 
формирана от елементи, комбинацията от които дава основание за следната класификация на 
ландшафта по принадлежност: 

� по основен тип социално-икономическа функция – комбинация от ландшафти с 
различна принадлежност – урбанистични, земеделски, транспортни, горски; 

� по степен на континенталност на климата – умерено-континентален;  
� по макрорелефни форми - равнинно-платовиден; 
� по водещ ландшафтообразуващ фактор – комбиниран; 
� по стадии на формиране и развитие – хомеостаз; 
� по генезис на антропогенните въздействия – смесен; 
� по интензивност на антропогенните въздействия –средни; 
� по мащаб на антропогенни въздействия – локални; 
� по продължителност на антропогенни въздействия – постоянно; 
� по устойчивост на антропогенно въздействие – устойчив до средно устойчив; 
� по степен на антропогенно изменение –средно антропогенно трансформиран; 
� по целенасоченост на антропогенните въздействия – преки и косвени; директни и 

индиректни; 



                                                                                                                                        Екологична оценка                                                

Общ устройствен план на община град Добрич 

 71 

� по възможност за регулиране на антропогенното въздействие – контролируемо и 
регулируемо със средствата на планирането и проектирането. 

4.6.2 Миграция на замърсителите в ландшафта  

Миграцията на замърсителите в ландшафта се осъществява по пътя на четири основни 
компонента на околната среда – атмосферен въздух, води /повърхностни и подземни/ и почви. 
Анализът на възможните миграции дава основание за следната оценка: 

� по пътя на атмосферният въздух – подчертаната динамичност на този компонент 
определя значително разнообразие в разпространението на вредности по въздушен път в 
пространствен аспект; предпоставките за разпространение на замърсители във въздуха на 
общината са налични, налични са и източници на вредни емисии - подвижни и стационарни, 
локални, което налага контрол и санкции за съответните емитери; 

� по пътя на повърхностните води – миграцията на замърсители по пътя на 
повърхностните води се стимулира по индиректен път – от подпочвените води и по директен – 
чрез вливането на непречистени отпадъчни води в нерегламентирани приемници; веригата е 
сравнително лабилна и в първия случай зависи от състоянието на подземните води, а във 
втория – от техническата обезпеченост за пречистване на отпадъчните води; от двете 
възможности, по-неблагоприятната за общината е свързана с ниската степен на пречистване 
на отпадъчните води;   

� по пътя на подземните води – по отношение на подземните води, миграция на вредни 
вещества е възможна т. к. подхранването на водоносния комплекс е резултат от 
инфилтрацията на атмосферни валежи, повърхностни води, вкл. недостатъчно пречистени 
отпадъчни и подземни води;  

� чрез почвите – пренос на замърсители по пътя на почвите е възможна, мотивирано от  
наличието основно на нерегламентирано депониране на отпадъци.  
 
От посоченото по-горе може да се направи заключението, че ландшафтите с висока естествена 
устойчивост са със сравнително слабо участие. Значително е присъствието на антропогенно 
трансформираните ландшафти, което налага прилагане на устройствени мерки за повишаване 
относителния дял на ландшафтите с висока естествена устойчивост. Основните съставящи 
ландшафта елементи се намират в непосредствена връзка по отношение миграцията на 
замърсители и влошаването състоянието на който и да е от тях може да се отрази 
неблагоприятно върху състоянието на всички останали.  

 

4.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ, ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ 

Съгласно определението на Конвенцията по биологично разнообразие, под „биологично 
разнообразие” се разбира както многообразието от живи организми от всякакъв вид, 
включително сухоземните, морски и други водни екосистеми и екологичните комплекси, към 
които те принадлежат, така и генетичните различия в рамките на съответния вид. 
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4.7.1 Растителност  

Община град Добрич попада в Мизийската горско-растителната област и в подобласт – 
“Добруджански растителен район”. Растителността в района е представена от запазени в слаба 
степен естествени гори /предвид унищожаването им в миналото за освобождаване на земи за 
селскостопански дейности, равнинни терени с преобладаване на мезоксеротермната 
растителност, представена предимно от луковична ливадина /Poa bulbosa L/, пасищен райграс 
/Lolium perenne L/, троскот /Cydon dactylon L/, белизма /Dichantium ischaemum/, садина 
/Crysopogon gryllus L./ и др. разпространени по мери, необработваеми земи, край пътища. 
Горските масиви принадлежат на “Долен равнинно-хълмист пояс” с подпояс на равнинно-
хълмисти дъбови гори. В рамките на общината са разположени отделни лесозащитни пояси по 
високите равни тераси, върху черноземни почви, с доминиране на: цер /Quercus cerris L/, на 
места смесени с дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/, летен дъб /Quercus robur L/, 
полски клен /Acer campestre L/, келяв габър, мъждрян и космат дъб. Незначително е 
разпространението на мекиш, благун, елша, върба, габър, обикновен бук. Покрай дерета и 
суходолия се срещат формации от полски бряст /Ulmus minor/, ясен /Fraxinus oxycarpae/, 
дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/  и  по слабо върби /Salix alba, Salix fragilis/. 
Естествено растящите насаждения са изключително от издънков произход. От изкуствено 
внесените видове, най-голямо участие има акацията, следвана от гледичия, черен бор, шестил, 
клен, явор, орех, сребролистна липа, евроамерикански тополи и др. От храстовите видове се 
срещат дрян, глог, смрадлика, драка, шипка, кучи дрян, брадавичест и ръбест чашкодрян, птиче 
грозде, черна калина, миризлива върба, тамарикс, златен дъжд, люляк. Тревната 
растителност е представена от житни тревни видове, острица, ягода, поддъбиче, къпина, 
мащерка, коприва, жълт кантарион и др. 
 
4.7.2 Градска зелена система 
Град Добрич има добре развита зелена система, представена от обществени паркове и 
градини, градски и районни паркове, транспортно и санитарно-защитно озеленяване. 
 
4.7.1.1 Лесопаркове 
В Община Град  Добрич са изградени 2 лесопарка – лесопарк “Дъбовете”,  с обща площ 4 681 
дкa /държавен горски фонд/ и с насаждения, заемащи 96,6% от територията му и Лесопарк 
“Гаази баба” с обща площ 1968 дкa /държавен горски фонд/ и с насаждения, заемащи 94,1% от 
територията му. Двата лесопарка осигуряват 35,5 m2 обезпеченост от такива площи на 
обитател.  
 
4.7.1.2 Градските паркове 
Централния градски парк е с площ от 840 dкa, като скелетът му е представен от възрастна 
ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Съществуваща обезпеченост е 6,4 m2 
на обитател при проектна обезпеченост (в т.ч. с резервирани територии) – 8,4 m2 на обитател 
Има предложение за изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би изпълнявал роля 
на зелен буфер между северната промишлена зона и жилищните райони 
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4.7.1.3 Санитарно-защитно озеленяване 
Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от северозападния край на града, 
като общата им площ възлиза на 127дкa.  
  
4.7.3 Фауна 
Съгласно Общинската програма за опазване на околната среда, животинският свят в близост до 
урбанизирани зони и инфраструктурните трасета е представен по слабо поради наличието 
на натоварени транспортни потоци, населени места и производствени дейности. 
 
Гръбначната фауна е представена от:  
 І. Клас земноводни  /Amphibia/ 
 - Разред – Опашати /Caudata/, представени от  дъждовници /Salamandridae/: обикновен 
тритон /Triturus Vulgaris/; гребенест тритон /T. Cristatus/;  

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от кръглоезични /Dicoglossidae/: родове - 
чесновници /Pelobatidae/ - обикновена чесновница /Pelobates fuscus/; крастави жаби /Bufonidae/, 
представени от почти всички видове – Bufo ssp.   

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/  
 - Разред – люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Suaria/ - слепоци /Ancuidae/; гущери 
/Lacertidae/- ливаден гущер /Lacerta agilis/, триивичест гущер /L. trilineata/, зелен гущер /L. 
viridis/; Сцинкови /Scincidae/ - представени от змии /Untergattung Serpentes/; Смокове 
/Colubridae/ представени богато от почти всички видове без водните змии – Coluber ssp.; 
отровници /Viperidae/, представени от  – пепелянка /Vipera ammodytes/.    

ІIІ. Клас птици /Aves/  
Птиците са с доминиране на гугутки /Streptopelia ssp./, кос, бяла стърчиопашка, 

черногърбо каменарче /Oenanthe oenanthe/,  врабчета /Passer domesticus/ /Passer montanus/, гарга 
/чавка/ (Coloeus monedula) градинска лястовица /Delichon urbica/, лястовица /Delichon urbica/, 
сврака /Pica pica/, сива врана /Corvus cornix/, полска врана (Corvus flagilegus) сойка (Garilus 
grandarius), голям синигер /Parus major/, чавка /Corvus monedula/, поен дрозд, черноглаво 
коприварче /Sylvia articapilla/ , сребриста чайка /Larus argentatus/ и др.  

IV. Клас бозайници /Mammalia/  
От бозайниците се срещат таралеж /Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, 

катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер /Citelus citelus/, съсел /Glis glis/, заек (Lepus europaeus), и 
други.  
 
Животинският свят в горски фонд и лесопаркове е значително по-богато представен. Освен 
изредените по-горе видове, в териториите, отдалечени от урбанистичните дейности, се срещат 
още:  
 І. Клас земноводни  /Amphibia/ 

- Разред – Безопашати /Ecaudata/, представени от  семейство Дървестници /Hylidae/ - 
дървестна жаба /Hyla arborea/ и семейство водни жаби /Ranidae/, представени от дългокрака 
горска жаба и голяма водна жаба.    

ІІ. Клас влечуги /Reptilia/  
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    - Разред – костенурки представени от: гръцка сухоземна костенурка. 
    - Люспести влечуги /Squamanta/: гущери /Lacertidae/-кримски гущер /Lacerta taurica/, 

горски  гущер, степен гущер /Podarcis muralis/; 
   - Смокове /Colubridae/ представени допълнително от водните змии  –  обикновена и 

сива;   
ІІІ. Клас бозайници /Mammalia/  
От бозайниците се срещат още - горски сънливец, съсел, лисица, невестука, черен пор, 

дива свиня.  
 
4.7.4 Защитени територии 
На територията на община град Добрич няма защитени територии. Най-близко разположените 
такива са защитена местност /ЗМ/„Орлова могила“ и ЗМ „Сухата река“. 
 
Защитена местност „Орлова могила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със Заповед № 
РД819/23.08.2002 г. Намира се в землището на село Орлова могила, община Добричка. Опазва 
останки от степни гори в Южна Добруджа и находище на божур.   
 
Защитена местност „Суха река” се намира в Североизточна България, като част от нея 
попада и в Румъния. Сухата река е периодичен приток на р. Дунав и представлява суходолие 
от Добруджанското плато. Обявена е със Заповед № РД-538/12.07.2007г., с цел опазване на 
територия с характерен ландшафт, включващ забележителни скални образувания – 
местообитания на защитени и приоритетни за опазване видове птици, редки и уязвими 
растителни видове, предоставяне на възможност за научни изследвания, образователна 
дейност, екологичен мониторинг и развитие на устойчив туризъм. Местността е с обща площ 
23 079,176 дкa.  
 
4.7.5 Защитени зони по Натура 2000 
В границите на община област град Добрич няма защитени зони по екологична мрежа Натура 
2000. 
 
Най-близко разположените защитени зони /ЗЗ/ са:  

- по Директивите за хабитатите и птиците - ЗЗ Суха река с код BG 0000107; 
- ЗЗ „Чаиря“ по Директивата за хабитатите – на  около 18 км от община град Добрич.   

 
Защитена зона „Суха река“ е обявена със Заповед № РД-853/15.11.2007 г., доп. и изм. със 
Заповед № РД84/28.01.2013 г. на министъра на околната среда и водите. Намира се на около 4 
км от община град Добрич. Обхваща обща площ 254 377.861 дка и заема землища от 
територията на община Кайнарджа и община Крушари, Предмет на опазване в защитена зона 
“Суха река” са следните видове птици: Видове по чл. 6, ал.1, т.3 от Закона за биологичното 
разнообразие: Розов пеликан /Pelecanus onocrotalus/, Къдроглав пеликан /Pelecanus crispus/, 
Малка бяла чапла /Egretta garzetta/, Черен щъркел /Ciconia nigra/, Бял щъркел /Ciconia ciconia/, 
Бяла лопатарка /Platalea leucorodia/, Червеногуша гъска /Branta ruficollis/, Ръждив ангъч 
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/Tadorna ferruginea/, Белоока потапница /Aythya nyroca/, Осояд /Pernis apivorus/, Черна каня 
/Milvus migrans/, Червена каня /Milvus milvus/, Белоопашат морски орел /Haliaeetus albicilla/, 
Египетски лешояд /Neophron percnopterus/, Орел змияр /Circaetus gallicus/, Тръстиков блатар 
/Circus aeruginosus/, Полски блатар /Circus cyaneus/, Степен блатар /Circus macrourus/, Ливаден 
блатар /Circus pygargus/, Късопръст ястреб /Accipiter brevipes/, Белоопашат мишелов /Buteo 
rufinus/, Малък креслив орел /Aquila pomarina/, Голям креслив орел /Aquila clanga/, Царски 
орел /Aquila heliaca/, Малък орел /Hieraaetus pennatus/, Орел рибар /Pandion haliaetus/, Вечерна 
ветрушка /Falco vespertinus/, Малък сокол /Falco columbarius/, Сокол скитник /Falco peregrinus/, 
Голяма пъструшка /Porzana porzana/, Средна пъструшка /Porzana parva/, Малка пъструшка 
/Porzana pusilla/, Ливаден дърдавец /Crex crex/, Сив жерав /Grus grus/, Турилик /Burhinus 
oedicnemus/, Бухал /Bubo bubo/, Козодой /Caprimulgus europaeus/, Синявица /Coracias garrulus/, 
Сив кълвач /Picus canus/, Сирийски пъстър кълвач /Dendrocopos syriacus/, Среден пъстър 
кълвач /Dendrocopos medius/, Дебелоклюна чучулига /Melanocorypha calandra/, Късопръста 
чучулига /Calandrella brachydactyla/, Горска чучулига /Lullula arborea/, Полска бъбрица /Anthus 
campestris/, Ястребогушо коприварче /Sylvia nisoria/, Червеногърба сврачка /Lanius collurio/, 
Черночела сврачка /Lanius minor/, Градинска овесарка /Emberiza hortulana/.  Видове по чл.6, 
ал.1, т.4 от Закона за биологичното разнообразие: Голям корморан /Phalacrocorax carbo/, Голям 
ястреб /Accipiter gentilis/, Малък ястреб /Accipiter nisus/, Обикновен мишелов /Buteo buteo/, 
Северен мишелов /Buteo lagopus/, Черношипа ветрушка /Falco tinnunculus/, Орко /Falco 
subbuteo/, Черноопашат крайбрежен бекас /Limosa limosa/.   
 
Съгласно писмо на РИОСВ-Варна, изх № 0801-3642/1/13.09.2013г. /вж. приложенията/, по 
отношение изискванията на чл.31 от ЗБР, „…територията, предвидена за реализиране на 
проекта на ОУП се намира извън защитени територии по смисъла на ЗЗТ. Територията не 
попада в границите на защитени зони по чл.1, ал.2 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за ОС/, приета с 
пост. №201/31.08.2007г., ДВ бр. 73/2007г. Реализацията на проекта на ОУП няма вероятност 
да окаже значително отрицателно въздействие върху премета на опазване в зоната поради 
следните мотиви: 

- реализацията на проекта на ОУП съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в 
близо разположените имоти не е предпоставка за кумулативно въздействие  върху реещи се  
и други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района; 

- реализацията на проекта на ОУП няма да засегне и да въздейства върху включените в 
предмета на опазване в зоната видове и техните местообитания; няма да бъде фрагментирана 
или нарушена структурата на популациите им; 

- реализацията на проекта на ОУП не влиза в грубо противоречие и не нарушава целите 
за определяне на защитената зона; 

- дейността не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 
приложенията на ЗБР растителни и животински видове; 

- няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоната видове; 
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- реализацията на проекта на ОУП няма да окаже съществено забележимо въздействие 
върху предмета и целите на опазване в ЗЗ „Суха река“ BG0000107 за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и фауна; 

- няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
характерни за ЗЗ BG0000107 „Суха река“ за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на 
популациите им; 

- реализацията на проекта на ОУП не би довела до отрицателни трансгранични 
въздействия. 

 

4.8  ОТПАДЪЦИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

На територията на община град Добрич се генерират различни по вид и количества отпадъци – 
битови, производствени, опасни, строителни отпадъци, отпадъци с растителен произход и др.  

Анализът на съществуващото състояние на този компонент се базира на Общинска програма 
за управление на дейностите по отпадъците 2015-2020г. както и на база доклад за Състоянието 
на околната среда през 2014г., изготвен от РИОСВ-Варна.  

 

4.8.1 ОТПАДЪЦИ  

Битови отпадъци 

Съгласно Програма за управление на отпадъците на община град Добрич, нормата на 
натрупване за общината възлиза на 400 кг/ж./год. и по този начин количеството битови 
отпадъци, генерирани на територията на община през последните години възлиза на: 

 
Таблица 11 Количество битови отпадъци, генерирани на територията на общината    
 

Година 
2011 2012 2013 2014 

Тона  
37 438 37 091 36 691 36 612 

Източник: Общинска програма за управление на отпадъците 

 

От горната таблица е видно, че количеството на генерираните отпадъци показва слаба 
тенденция на намаляване през годините. Количеството генерирани отпадъци през 2014г. е 
само с 2.2% по-малко в сравнение с това през 2011г., което може да се дължи на различни 
причини -  промени в бита на обитателите, намаляване на заетост и др.     

Съгласно Доклад за състоянието на околната среда през 2014г., изготвен от РИОСВ-Варна, 
сметосъбирането и сметоизвозването към 2014г. покрива 100% от населението на общината. 
Системата е добре организирана, в съответствие със специализирани планови и проектни 
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разработки, отразяващи характера на застрояване, местоположението на съдовете за смет, 
състоянието на уличната мрежа, маршрутни графици на сметовозните коли и др. 

Депонирането на битовите отпадъци от общината се извършва на регионалното депо за битови 
и неопасни производствени отпадъци в с. Стожер, (клас „депо за неопасни отпадъци”), което 
обслужва осемте общини в регион Добрич и община Никола Козлево от област Шумен. 
Депото е открито през м.март 2015г. и  включва  инсталация за сепариране, съоръжение за 
компостиране, съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци и склад за 
временно съхранение на опасни и специфични отпадъци. 

Строителни отпадъци 

Съгласно информация от Програмата за управление на отпадъците на община град Добрич, 
генерираните през 2014г. строителни отпадъци от група с код 17 възлизат на 9126 тона, които 
са депонирани на депото в с. Богдан. От м.март 2015г, строителните отпадъци се приемат на 
регионалното депо, където е изградена площадка за раздробяване на едрогабаритни 
строителни отпадъци. Площадката е с приблизителна площ 2 400 м2, от които 500 м2 – 
бетонирана площадка. Като опция е предвидена и възможността за изграждане на навес. 
 
Строителните отпадъчни материали, които се доставят на депото, се подлагат на визуален 
контрол, след което ръчно се отделят дървесната фракция и черните метали. Дървесната 
фракция се прибавя към постъпващите на депото битови отпадъци за сепариране и 
компостиране, а черните метали се събират с отделените от магнитния сепаратор черни 
метали в специален контейнер и са готови да бъдат транспортирани директно към 
потребителите на тези видове отпадъци.  

Инертните материали се обработват в мобилна инсталация за раздробяване и пресяване на 
строителни отпадъци.  

Производствени отпадъци  

Към тази категория се отнасят отпадъците, генерирани от различни производствени дейности 
на територията на общината. Като структуроопределящи производства в последните години се 
оформят хранително-вкусовата промишленост, която дава над 50% от обема на градската 
промишленост, производството на обувки, а така също и някои ешелони на шивашката 
индустрия и производството на акумулаторни батерии, селскостопански машини и др. 

Количеството генерирани производствени отпадъци е с променливи характеристики през 
различните години. Същото се отнася и за състава им. Значителна част от отпадъците се 
оползотворяват, като се предават на специализирани фирми, а останалата част 
производствените отпадъци с неопасен характер се депонират на регионално депо. 

Към категорията „Производствени отпадъци“ спадат и утайките, генерирани в 
пречиствателната станция за отпадъчни води на гр. Добрич. Съгласно Програма за управление 
на дейностите по отпадъците от работата на ГПСОВ се генерират следните видове 
производствени отпадъци:  
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- код 19.08.02 Отпадъци от песъкоуловителя – по около 100 т/год. 
            - код 19.08.05 Стабилизирана обезводнена утайка - 400 м3/година. 

Станцията е проектирана и изградена с изгниватели за стабилизиране на утайката. Изградени 
са три изгнивателя, които никога не са действали по предназначение. Понастоящем един от 
тях се използва като резервоар за съхраняване на утайка. В ПСОВ няма механична система за 
обезводняване, утайката се обезводнява върху 40 изсушителни полета с обща площ от 2 
хектара. Периодът за обезводняване по план трябва да е две седмици, но понастоящем 
утайката се държи по-дълго върху тези изсушителни полета, след което се депонира върху 
некултивирана земя с площ от 2,57 хектара близо до ПСОВ. Този терен не е предназначен за 
депо за утайки и е собственост на Държавното лесничейство. 

Опасни отпадъци 

Събирането и третирането на опасните отпадъци, генерирани от промишлените предприятия 
се извършва от лицензирани фирми, с които са сключени договори.    

Болничните отпадъци, формирани от лечебните заведения на територията на общината не 
представляват сериозен проблем. В годишния доклад на РИОСВ-Варна е указано, че 
лечебните заведения на територията, контролирана от РИОСВ, имат сключени договори с 
лицензирани фирми за предаване на отпадъците за последващо им третиране в автоклавни 
инсталации. 

 

4.8.2 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 
Съгласно Публичен регистър за издадените разрешителни по Чл.104, ал. 1 и на отказите по 
чл. 112б, ал.1 и 2 от ЗООС и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни 
вещества и за ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 39/12.05.2006 г.,  изм. и доп.), 
актуален към м.ноември 2015г., на територията на община Добрич има едно 
предприятие/съоръжение, включено в регистъра – „СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И Ж.П. 
ИЗЛИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ПРОПАН-БУТАН“ на „ТОПЛИВО“ АД, разположено в 
Промишлена зона-север.   

На територията на общината има две предприятия/съоръжения с нисък рисков потенциал - 
“ПЕТРОЛНА БАЗА ДОБРИЧ” и „ТЕДИВА“ ООД, които попадат в обхвата на глава седма, 
раздел първи на Закона за опазване на околната среда (по данни към м. ноември 2015г.). 

Съгласно писмо на РИОСВ-Варна с изх.№08-01-6412/04.12.2015г. „Петролна база-Добрич“ 
не функционира от 01.04.2014г. но няма информация дали съоръженията и резервоарите са 
демонтирани.  

Във връзка с горното е необходимо местоположението на тези предприятия/съоръжения да 
се съобрази в ОУПО от гледна точка осигуряване на съответните отстояния.  
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4.9  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ  

4.9.1 Шум 
Основните източници на шум на територията на общината са типичните източници, 
характерни за съвременните населени места – транспортните потоци на различните видове 
транспорт -шосеен, ж.п., въздушен и локалните източници на шум - промишлени, комунално–
битови, спортни и други обекти. 
 
Основно влияние върху шума на територията на общината има транспортната 
инфраструктура, която е представена от пътища на републиканската и общинска пътна мрежа 
и ж. п. инфраструктура. 
 
4.9.1.1 Пътна инфраструктура 
Републиканската пътна мрежа в региона на Добрич не попада в обхвата на транс-
европейските коридори. Пътищата са предимно II и III клас, а единственият път в TEN-T 
мрежата на територията на област Добрич е част от първокласния път I-9, осъществяващ 
крайбрежната връзка Бургас – Варна – Дуранкулак, който обаче по интензивност на движе-
нието и по обслужване отстъпва значително на направлението Варна – Добрич – Констанца.  
 
Като цяло, пътната инфраструктура в града има висока степен на изграденост, създава добри 
условия за автомобилен транспорт и може да поеме търсенето, но качеството на 
транспортните услуги е незадоволително най-вече поради лошото състояние на пътната 
настилка и нехомогенното развитие на наличната пътна мрежа. 
 
Поради равнинния характер на терена, в община град Добрич се е обособила и е ясно изразена 
радиална транспортна структура с околовръстен път, който провежда и преразпределя 
транзитното движение (II-97) и второкласните пътища към него.  Основните пътни връзки на 
града с останалата пътна мрежа е представена от второкласни пътища, както следва:  
            - път II-29 – по тази връзка се осъществява движението между Добрич и Варна, носител 
е на значителен обем пътувания – трудови, за отдих и/или обучение; пътят е важен и за 
направлението на трафика по оста север-юг в източната част на страната; по този път се 
осъществява и трансграничния преход Добрич – Констанца;  
           - II-71 – основна връзка към черноморски курортен комплекс Албена, където особено 
през летния сезон намира заетост значителна част от трудоспособното население на Добрич; 
на север, пътя води до гр. Силистра, с потенциал да подобри трансграничната свързаност при 
наличие на втори мост на р. Дунав;  
           - II-27 – директна връзка към гр. Балчик, който осигурява относително лесен и бърз 
достъп до пристанището в Балчик.  
           - останалите третокласни пътища и тези от общинската пътна мрежа обслужват трафик 
с локален характер и имат само местно значение. 
 
Третокласните пътища на територията на община Добрич са: 

- III-293 Добрич – Паскалево – Крушари – Коритен – граница Румъния; 
- III-7105 (Средище-Хитово) – Балчик – Житница – Козлодуйци – Добрич; 
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- III-9701 Добрич – Победа – Методиево – Малина – Преселенци – Горица – Великово – 
Сираково – Сърнено. 

 
Общинските пътища, които осигуряват локални връзки са: 

- DOB1071 /II-97,ок.п.Добрич/ - Граница общ.(Добрич-Добричка) – Дончево – Опанец – 
Драганово; 
- DOB1075 /II-97,ок.п.Добрич/ - п.к.Владимирово – Добрич; 
- DOB1078 /II-97,ок.п.Добрич/ - Добрич – ж.к. „Запад“; 
- DOB1081 /II-97,ок.п.Добрич/ - п.к.Албена – Добрич; 
- DOB1082 /II-97,ок.п.Добрич/ - п.к.Варна – Добрич; 
- DOB2070 /II-97,ок.п.Добрич/ - Граница общ.(Добрич-Добричка) – Врачанци; 
- DOB3074 /II-27,Добрич-Одринци/ - лесопарк „Дъбовете“; 
- DOB3079 /II-97,ок.п.Добрич/ - ВРЗ Хан Аспарух; 
- DOB3083 /DOB1082,п.к.Варна-Добрич/ - гробищен парк. 

 
4.9.1.2. Железопътна инфраструктура 
Устроени две гари: Добрич и Добрич-север. Железопътната линия е единична 
неелектрифицирана и дължината на участъка й на територията на община град Добрич 
възлиза на 15.90 км. От двете гари излизат 7 индустриални ж.п. клонове. ЖП гара Добрич е с 
12 основни коловоза, с възможности за преработка на около 50 хил. тона товари годишно. ЖП 
гара Добрич – Север е с възможности за преработка на около 200 хил. тона годишно. От ЖП 
гара Добрич потеглят ежедневно 5 пътнически влака, два от които са за София.  

Състоянието на железопътната инфраструктура като цяло е незадоволително, което води от 
една страна до намаляване на средната скорост и комфорта при пътуване, а от друга 
увеличаване на експлоатационните разходи и времето за пътуване. През последните години 
обемът на железопътните транспортни услуги намалява, за което допринася и закъсняващата 
реконструкция и модернизация на железопътната инфраструктура. 
 
4.9.1.3. Авиационна инфраструктура 
Нереализиран потенциал по отношение на въздушния транспорт представлява старото 
летище, което поради слабо търсене на подобен тип услуги и незадоволително състояние към 
настоящия момент не е разработено и е неизползваемо. 
 
4.9.1.5 Комуникационно –транспортна система на град Добрич 
Уличната мрежа на града има следната структура: 

- градски магистрали II-ри клас (с прекъсната режим на движение – светофарно регу-
лиране) - бул. „3-ти март“, бул. „Добричка епопея“,  бул. „Добруджа“, бул. „25-ти септември и 
бул. „Русия“; 

- районни артерии III- ти клас: ул. „Отец Паисий“, ул. „Кирил и Методий“, ул. „Сан Сте-
фано“, ул. „Васил Левски“, ул. „Цар Петър“, ул. „Максим Горки“ и ул. „Хан Аспарух“; 

- главни улици IV-ти клас: “, ул. „Васил Левски“, ул. „Страцин“, ул. „Вардар“, ул. „Го-
це Делчев“, ул. Батак“ и ул. „Дунав“; 
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- второстепенни улици: останалите улици в ЦГЧ са събирателни улици V-ти клас или 
обслужващи улици VI-ти клас. 
Общата дължина на уличната мрежа е 165 км, от които 60 км принадлежат на първостепенната 
улична мрежа. Плътността на последната е 3 км/кв.км, което отговаря на нормативните 
изисквания. Дължината на уличната мрежа в ЦГЧ е 36.100 км, а на главната улична мрежа 
13.600 км. Плътността на главната улична мрежа е 6.4 км/кв.км, което превишава норматив-
ните изисквания и е индикатор за добро ниво на транспортно обслужване и автомобилен 
достъп. Проблем обаче са вътрешните кореспонденции север-юг и изток-запад, затруднени 
поради дългите пешеходни зони. Степента на благоустроеност и експлоатационното 
състояние на мрежата е различно за различните й елементи и за различните градски части. 
Като цяло е необходима сериозна рехабилитация, както и осигуряване на шумозащита от най-
натоварените артерии. 
 
Паркирането се извършва преди всичко по уличните платна, често безразборно и в активните 
ленти за движение. Специално построени паркинги има единствено в ЦГЧ, които са крайно 
недостатъчни. Необходимо е устройването на допълнителни обществени паркинги, както и 
по-ефективни форми на организация на паркирането. 
 
Действащата организация на движението е ниско ефективна и изисква осъвременяване за 
да се подобри пропускателната способност на ПУМ. В момента има 20 кръстовища със 
светофарни уредби, които работят на твърд цикъл на управление на сигналите и не се адап-
тират съобразно дневната, седмична и месечна неравномерност на транспортното натоварване. 
Липсва централизирана система за уравнение и контрол на трафика. Няма видеонаблюдение. 
  
Пешеходното движение се осъществява по наличната улична мрежа (по тротоарите), алеите в 
парковете и в обособени пешеходни зони. Такава зона има само в централната градска част. Тя 
е значителна по размери и площ и се ползва активно за рекреация. В кварталите пешеходното 
движение не е добре организирано, често е дори блокирано от случайно разположени 
магазини, заведения и паркирали автомобили. Неудовлетворително е състоянието на 
тротоарните и алейни настилки, осветеността е лоша, много от спирките на масовия транспорт 
са неудачно ситуирани. 
 
Велосипедното движение е слабо развито. В ход е реализацията на проект за платено пол-
зване и наемане на велосипеди. Предстои изграждане на стоянки за тяхното паркиране, както 
и поетапно реализиране на велоалейна мрежа съгласно утвърдена „Схема за организация на 
велосипедното движение в градските и крайградските зони на гр. Добрич“. 
 
Масовият обществен пътнически транспорт в град Добрич се осигурява от 13 автобусни и 
10 тролейбусни линии. Оценява се, че автобусният и тролейбусният парк, както и контактната 
тролейбусна мрежа са силно амортизирани, а транспортно-комуникационната схема е стара с 
маршрути, които не са оптимизирани и не предлагат ефективно обслужване, съобразено със 
съвременните нужди. 
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4.9.1.6 Нива на шум 
По експертна оценка, в аспекта на шумовото натоварване, общинската територия принадлежи 
към тези, чието население е застрашено от наднормени шумови нива. Конфигурацията на 
пътната мрежа предполага в определени участъци наднормено акустично натоварване, 
особено в централната градска част.  
 
Шумовите характеристики на потока на разстояние 7,5 m. от оста на близката лента за 
движение, в зависимост от класа на пътя са :  

� ІІ клас – в граници 65÷70 dBA при разрешена скорост 80 km/h; 
� ІІІ клас – в граници 60÷65 dBA при разрешена скорост 60 km/h; 
� ІV и V клас – до 60 dBA в зависимост от конкретното натоварване и скорост на 

движение. 
 
Ежегодно, РЗИ-Добрич извършват измервания на нивото на уличния шум. На територията има 
над 20 пункта, като повечето от тях са в районите с интензивно движение, 3 пункта в райони, в 
близост до локални източници на шум (автогари, ж.п. гари) и 9  в жилищни райони. 
За град Добрич, основният проблем са високите нива на шум от транспорта. За него е 
характерна периодичност и променлива интензивност. Системата от транспортни артерии на 
града, застрояването и лесотехническите мероприятия засилват или намаляват влиянието на 
този шум. С най-висока интензивност той се проявява отново в централната градска част, 
основно през работно време и делнични дни. Тук са съсредоточени повечето от основните 
транспортни потоци, улиците са по-тесни, застрояването е с по-висока гъстота, залесяването е 
по-рехаво. 
 
Изводите от извършения анализ на шумовите нива показват, че най-неблагоприятните 
(рискови) зони с акустичен дискомфорт в града са в централната градска част, обхваната от 
вътрешния транспортен периметър, в която са разположени повечето административни 
институции, учебни и здравни заведения и др. Висока е интензивността на шума и в 
обособените промишлени зони, но с влияние само върху работещите там.  
С по-ниски нива на шум се характеризират отдалечените от центъра жилищни квартали, 
а  най-благоприятни са зоните с обилно озеленяване и липса на транспортна активност, 
каквито са градските паркове. 
 
Граничните стойности на нивото на шума за различните територии и зони са регламентирани 
в Наредба №6 за показателите за шум в околната среда (МЗ, МОСВ, ДВ. бр.58/2006 г.) и са 
дадени в следващата таблица. 
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Таблица 12 Гранични стойности на нивата на шум за различните територии       
 

№ 
Територии и устройствени зони в урбанизираните 

територии и извън тях 

Еквивалентно ниво на шум, dBA 

ден вечер нощ 

1. Жилищни зони и територии 55 50 45 
2. Централни градски части 60 55 50 

3. 
Територии, подложени на въздействието на интензивен 
автомобилен трафик 

60 55 50 

4. 
Територии, подложени на въздействието на железопътен 
и трамваен транспорт 

65 60 55 

5. 
Територии, подложени на въздействието на авиационен 
шум 

65 65 65 

6. Производствено-складови територии и зони 70 70 70 
7. Зони за обществен и индивидуален отдих 45 40 35 
8. Зони за лечебни заведения и санаториуми 45 35 35 
9. Зони за научно-изследователска и учебна дейност 45 40 35 
10. Тихи зони извън агломерациите 40 35 35 
*Източник: Наредба №6/26.06.2006 за показателите за шум в околната среда /МЗ и МОСВ/  

 
Като цяло, съществуващият шумов режим на ниво община се характеризира с преобладаване 
на шумовете от транспортни източници. Като пространствено разпределение, високи шумови 
нива са характерни за централната градска част, намаляващи по посока периферията на града. 
По периодика, най-високи са шумовите  нива в началото и края на работните дни и началото и 
края на почивните и празнични дни.   
 

4.9.2 Други вредни физични фактори 

В категорията „други вредни физични фактори“ принадлежат електромагнитното и топлинно 
замърсявания, радиоактивни въздействия, вибрации. Като правило, източници на 
електромагнитни полета са радиопредавателите на къси, средни и дълги вълни, частните 
радиостанции на УКВ, телевизионни предаватели и ретранслатори, подстанции за високо 
напрежение – открити и закрити, електропроводи, трафопостове, захранващи жилищни 
квартали, късовълнови и УКВ системи за мобилни комуникации на транспорта, полицията, 
бърза помощ и др., радарни системи на КАТ, авиотранспорта, за ТВ и други сателитни връзки, 
лични системи за комуникации (радиолюбителски предаватели). За посочените предаватели 
не е определяна хигиенно-защитна зона спрямо жилищната и работната среда. Не съществува 
информация доколко интензитета на РЧ полетата е в границите или над нивата на пределно 
допустимото ниво (ПДН) – 3 V/m за жилищни квартали и 60 V/m за работна среда (БДС 14525 
и Наредба № 9 от 1991 г. на МЗ).  

Липсата на данни от измервания, информация за експертизи и други проучвания показва, че 
източниците на ЕМП не са предмет на наблюдение и контрол както по време на 
проектирането и изграждането, така  и при експлоатацията им. 

По данни на годишния доклад за състоянието на околната среда, няма наднормено 
въздействие на други вредни физични фактори върху околната среда. 
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4.10 НЕДВИЖИМО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

Община град Добрич притежава богато културно наследство, съсредоточено предимно в 
града. Общият брой на недвижимите културни ценности с национално, местно значение и 
значение в ансамбъл на територията на общината е 100. Те датират от епохата на Късната 
античност, Ранното средновековие, Османския период, Българското Възраждане и Ново 
време. На територията има и седем възпоменателни паметника, издигнати по повод участието 
на България във войните от 1885г., 1912-1913г., 1915-1918г., 1944-1945г. Според 
пространствената структура и териториалния им обхват, НКЦ са 94 единични и 6 групови 
(ансамбли). Според научната и културната област, към която се отнасят единичните 
недвижими културни ценности, те се делят на:  

o археологически: 8; 
o архитектурно-строителни: 74; 
o художествени: 2; 
o исторически: 9; 
o на парковото и градинско изкуство: 1. 

 
В Списъка на недвижимите културни ценности с национално значение са включени къща 
музей „Йордан Йовков” и родната къща на Адриана Будевска – днес също музеен обект. Съ-
гласно действащата законова и нормативна база в тази категория са и могилите и могилните 
некрополи, включени в Археологическата карта на България.  
 
Най-голям е броят на архитектурно-строителните недвижими културни ценности, като 3 от 
тях датират от епохата на Античността и Средновековието, а останалите – от ХІХ и първата 
половина на ХХ век. 39 от тях са със значение на ансамбъл. Последните са съсредоточени в 
централна градска част – района на църквата „Св. Георги” и по улиците „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий”, „Васил Коларов” (днес ул. „България”), „Георги Димитров” (днес ул. „Независи-
мост”), „Любен Каравелов” и „Георги Кирков”. Към недвижимото материално културно 
наследство на Добрич се отнасят и 7-те  войнишки паметника. 
 
Сред социализираните вече недвижими културни ценности на територията на Община 
град Добрич, които са част от маршрутите на алтернативния туризъм и се намират в много 
добро състояние, са: 

- Къща музей „Йордан Йовков” – недвижима културна ценност с национално значе-
ние. В нея е възстановена обстановката, в която е живял и творил писателят. Освен че е 
свързана с Йовков, къщата представя и архитектурата на традиционното добруджанско 
жилище от началото на миналия век;   

- Етнографска къща - построена е през 1860-1861 г. от богатия български търговец 
Никола Друмев. През 1864 г. в източната част от двора е построена първата училищна сграда в 
Долната българска махала. В къщата е уредена етнографска експозиция „Добруджанския дом 
на границата на две епохи”; 
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- Художествена галерия – Добрич е един от 100-те национални туристически обекта 
на България. Сградата й е построена в периода 1933–1937 г. за нуждите на съдебно-
административна система и е образец на европейските архитектурни традиции; 

- Военно гробище музей - свързано е с боевете за отбраната на града от 5–7 септември 
1916 г. Тук почиват над 3 500 воини от шест национални армии и шест вероизповедания. 
Пространството на музея днес обединява каменните надгробия на загиналите войни, алеята на 
опълченците, експозицията „Добричката епопея 1916 г.”, вечния огън, алеята на знамената с 
флагове на България, Германия, Румъния, Русия, Сърбия и Турция и параклис-костницата „Св. 
Архангел Михаил”, изградена през 1921 г.  

- Градски парк „Свети Георги” е сред петте най-стари паркове в България. Създаден 
е през 1867 г. В т. нар. „Стара градина”, която е недвижима културна ценност, днес се намира 
Музеят по нова и най-нова история. В началото на ХХ в. на това място е имало сграда – 
средище на социалния и културния живот в града. Тук са се провеждали модерните тогава 
балове и вечеринки, матинета и соарета. По-късно известни италиански архитекти превръщат 
сградата в казино. Запазвайки извоюваното си място в социума, за кратко време то се 
превръща в емблема на вървящия по пътя на своето европейско развитие град.  

- Църква “Св. Георги”  е изградена през 1864 г. на мястото на по-стар християнски 
храм от 1843 г., който изгаря по време на Кримската война заедно с цялата Долна българска 
махала. Предполага се, че храмът е дело на неизвестни майстори, които принадлежат или поне 
са запознати с школата на прочутия български майстор Колю Фичето. Храмът е изографисан 
от представителя на Дебърската живописна школа Козма Блаженов, който изработва и 
иконостаса;  

- Църква “Св. Троица”  в централната част на гр. Добрич е построена на мястото на 
по-стар християнски храм, открит през 1860 г. заедно с първата училищна сграда в града, в 
която се преподава по Бел-Ланкастърския метод. Основите на новата църква са положени на 
29 юни 1905 г., а проектът й е дело на арх. Петко Момчилов от София. Иконите в нея са дело 
на известния живописец Господин Желязков Сербезов; 

- Арменска църква “Св. Ованес”  – първата църковна сграда на това място е постро-
ена през 1830 г., изгоряла по време на руско-турските войни от ХІХ в. През 1894 г. италиански 
архитекти проектират и изграждат нова еднокорабна църква с каменни основи и стени и с 
дървена покривна конструкция. В храма могат да се видят оригинални изображения на 
арменски светци, рисувани през ХІХ в., както и ценна църковна утвар и книжнина. 

- Ески джамия (Теке джамия) – Храмът се споменава за пръв път в документите от 
втората половина на ХVІІ в. Неговото изграждане най-вероятно се свързва с култа към 
незнаен мюсюлмански светец и с дейността на някои от множеството мистични мюсюлмански 
секти и ордени, разпространени по североизточните българските земи. 

 
Подобен потенциал за социализация имат и следните четири декларирани недвижими кул-
турни ценности: 

- Гръцка църква, построена в днешния си вид сред Освобождението на България от 
османско владичество на мястото на изгорял метох на атонския манастир „Св. Лаврентий”; 
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- Бивш конак от епохата на Възраждането, преустройван многократно през ново и най-
ново време, сега Община Добричка. Сградата е свързана и с боевете за отбраната на Добрич, 
останали в нашата национална история като Добричката епопея; 

- ЖП гара-юг, построена през 1910 г. и свързана с много и важни за Добрич събития от 
епохата на новото време и периода на румънското владичество в Южна Добруджа (1919–1940 
г.);   

- Хотел „Москва”, построен най-вероятно в началото на миналия век. През периода 
1919–1940 г. сградата е превърната в хотел „Роял”, който по-късно е преименуван на 
„Москва”. През годините 1941–1948 на първия й етаж се намира клонът на Българска 
земеделска банка.  
 

4.11  МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

Материалните активи на общината обхващат съществуващите обекти на жилищния 
сектор;  социалната инфраструктура; туристическа инфраструктура; транспортната инфра-
структура; друга техническата инфраструктура; инфраструктурата за предпазване от 
предвидими природни бедствия. 
 

4.11.1. Материални активи на жилищния сектор 
Жилищният фонд, предназначен за постоянно обитаване на населението има следните харак-
теристики: 

- броят на наличните жилищни сгради в общината е 9 963, в които са разположени 
40 328 жилища, от които обитаемите са 32 563; 

- разпределението на жилищата по вида на конструкцията на жилищните сгради, в кои-
то са разположени е показано на долната таблица: 

 
Таблица 13 Разпределение на жилищата по вида на конструкцията на жилищните сгради 
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гр. Добрич 40328 14909 4311 13746 6595 31 614 113 9 

 
- по възраст разпределението на жилищните сгради е както следва: 
 

Таблица 14 Разпределение на жилищните сгради по възраст 
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2000 

Жилища 40 328 1 178 1 536 6281 12 954 11 621 4 661 2097 3 
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- функционалните характеристики на жилищата са следните: 
 

Таблица 15 Функционални характеристики на жилищата 
 

Общини Жилища Жилищни помещения Стаи Полезна площ Жилищна площ 
гр. Добрич 32 563 112  947 86 822 2 503 483 1 898 977 

 
- по етажност на жилищните сгради жилищата се разпределят както следва: 

 
Таблица 16 Етажност на жилищните сгради 
 

Етажност Брой Относителен дял - % 
Жилища - общо 40 328 100.0 
Едноетажни 7 857 19.5 
Двуетажни 2 567 6.4 
Триетажни 1 666 4.1 
Четириетажни 2 344 5.8 
Пететажни 3 799 9.4 
Шест + етажа 22 095 54.8 

 
- по осигуреност с вода и канализация жилищата се разпределят както следва: 
 

Таблица 17 Благоустройствени показатели  
Благоустройствени показатели Брой Пол. площ – кв.м. 

Жилища - общо 40 330 3 004 772 
Има водопровод, вътре в жилището 39 237 2 963 846 
Има водопровод, извън жилището 974 35 860 
Няма водопровод 119 5 067 
Свързано с обществена канализация 37 627 2 856 559 
Свързано с изгребна яма 365 24 951 
Свързано със септична яма  1 257 67 976 
Свързано с попивна яма 701 39 150 
Няма канализация 380 11 960 

 
- по начин на отопление обитаваните жилища се разпределят както следва: 

Таблица 18 Начин на отопление  
Вид на отоплението Брой % 

Жилища - общо 32 563 100.0 
От централен източник, в т.ч: 2 007 6.2 

- Парно отопление от централен източник 81 0.3 
- Газ от централен източник 1 926 5.9 

От собствен източник, в т.ч: 30 556 93.8 
- Електричество 14 423 44.3 
- Нафта 109 0.3 
- Газ 873 2.7 
- Въглища 5 847 18.0 
- Дърва 9 197 28.2 
- Други (термопомпи, пелети и други ) 107 0.3 
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4.11.2. Материални активи /МА/ на социалната инфраструктура 
4.11.2.1. Образование и обучение – МА включват следните сгради с прилежащите им 
дворове и оборудване: 

o основни училища – 7; 
o средни общообразователни училища – 8; 
o професионални гимназии – 7; 
o висше учебно заведение – 1; 
o колежи – 2;  
o целодневни детски градини – 17; 
o Общински младежки център – 1. 

 
4.11.2.2. Здравеопазване 
Материалните активи на системата на здравеопазването включва следните кабинети, 
самостоятелни сгради и помещения (държавна, общинска и частна собственост): 

o Диагностично-консултативни центрове – 2; 
o Медицински центрове – 3; 
o Стоматологични кабинети – 76; 
o Специализирано звено за спешна медицинска помощ; 
o Многопрофилна болница за активно лечение-Добрич; 
o Областен диспансер за психични заболявания със стационар; 
o Детски ясли – 6. 

 
4.11.2.3. Социални дейности 
За осъществяването на функциите си социалните дейности в общината разполагат със след-
ната инфраструктура: 

o Дом за стари хора с отделение за лежащо болни; 
o Центрове за настаняване от семеен тип – 3; 
o Преходно жилище; 
o Защитени жилища за лица с интелектуални затруднения – 2; 
o Дневен център за деца с увреждания; 
o Приют за безнадзорни деца и сираци; 
o Центрове за обществена подкрепа – 2; 
o Дневен център за възрастни хора с увреждания; 
o Дневен център за лица с психически разстройства; 
o Център за социална рехабилитация и интеграция; 
o Домашен социален патронаж за 300 обслужвани лица; 
o Клубове на пенсионера – 9; 
o Превантивно-информационен център (за борба срещу злоупотребата с наркотични 

вещества). 
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4.11.2.4. Културни дейности 
Материалните активи за културни дейности включват следните сгради с прилежащите им те-
рени и вътрешното им оборудване: 

o Театри - 2; 
o Регионален историческия музей; 
o Регионална библиотека; 
o Художествена галерия; 
o Читалища – 4; 
o Общински младежки център.  

 
4.11.2.5. Спорт - материалните активи на спортната инфраструктура обхващат следните 
обекти: 

o Стадиони – 2; 
o Спорни комплекси – 2; 
o Стрелбищен комплекс – 1; 
o Хиподрум; 
o Тенис кортове; 
o Училищни спортни площадки – 22. 

 
4.11.2.6. Материални активи на административното и финансово-кредитно обслужване - 
включват следните сгради с прилежащите им дворове и оборудване: 

o Областна администрация; 
o Общински администрации – 2; 
o Регионална дирекция на вътрешните работи; 
o Районни полицейски управления – 2; 
o Съдебна палата; 
o Следствена служба; 
o Областната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“; 
o Банки; 
o Застрахователни компании. 

 
4.11.2.7. Материални активи на пощенското обслужване – включват: 

o Централна поща – 1; 
o Пощенски клонове – 5. 

 
4.11.3. Материални активи на туристическата инфраструктура - включват общо 7 
средства за подслон и места за настаняване с 297 стаи и 577 легла. 
 
4.11.4. Материални активи на транспортната инфраструктура 
4.12.4.1. Пътна инфраструктура – МА са представени от: 

o Участъци от републикански пътища – 6; 
o Общински пътища и участъци от общински пътища – 9; 
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o Улична мрежа – 165 км. 
 
4.11.4.2. Инфраструктура на железопътния транспорт представена е от: 

o Участък от второстепенна единична неелектрифицирана железопътна линия – 15.920 
км; 

o Железопътни гари – 2; 
o Индустриални железопътни клонове – 7; 
o Железопътни мостове – 4; 
o Железопътни прелези 1. 

 
4.11.5. Материални активи на техническата инфраструктура 
4.11.5.1. Водоснабдяване 
Материалните активи на водоснабдителната инфраструктура включват: 

o Водоизточници (тръбни кладенци и каптажи) – 9; 
o Магистрални водопроводи – 104 км; 
o Помпени станции – 3; 
o Инсталации за хлориране – 7; 
o Напорни резервоари – 3 с общ обем 22 хил. куб.м; 
o Довеждащи водопроводи – 5 с обща дължина 21 км; 
o Разпределителна водопроводна мрежа с обща дължина – 205 км. 

 
4.11.5.2. Канализация 
Материалните активи на канализационната инфраструктура включват: 

o Смесена канализационна мрежа – 210 км; 
o Дъждовна канализационна мрежа – 23 км; 
o Канализационни помпени станции – 3; 
o Градска пречиствателна станция за отпадъчни води. 

 
4.11.5.3. Eнергийна инфраструктура 
Материалните активи на електроснабдителната инфраструктура включват: 

o Подстанции 110/20 kV – 4; 
o Възлови подстанции 20 kV – 4 + 15; 
o Въздушни електропроводи ВН 110 kV – 6; 
o Въздушни и кабелни електропроводи СН 20 kV; 
o Трансформаторни постове 20/0.4 kV – 345; 
o Електроразпределителна мрежа НН; 
o Мрежа и стълбове с осветителни тeла за улично осветление. 

 
4.11.5.4. Газоснабдителна инфраструктура 
Материалните активи на газоснабдителната инфраструктура включват: 

o Автоматична газорегулираща станция; 
o Газоснабдителна мрежа – 100 км. 
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4.11.6. Материални активи на инфраструктурата за предпазване от предвидими 
природни бедствия 
В разполагаемата документация няма данни за този вид инфраструктура. 
 
 
4.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 
 
В обществено-икономическото развитие на общините, човешкият потенциал заема водещо 
место. Това важи с особена сила за общините, които са областни градове, тъй като те са 
икономическият и демографски „двигател” за цялата област. Затова проследяването на 
демографските процеси и здравното състояние на населението е едно от важните изисквания 
за определяне съдържанието и приложимостта на ОУП на областните градове, в настоящия 
случай ОУП на община град Добрич. Съществува зависимост между структурните и 
качествени характеристики на населението от една страна, и икономическото и социалното 
развитие, от друга. Здравето, което се определя от факторите на семейно-битовата, 
професионално- трудовата, обществено-битовата среда и системата на здравеопазване, се 
влияе силно от обкръжаващата го социално-икономическа среда, включително на общинско 
ниво.  
 
Проучването на здравното състояние на населението на община град Добрич се извърши чрез 
демографски показатели и сравнителна характеристика на здравните данни с показателите за 
цялата област Добрич и страната. Проучени са основните демографски показатели отделно за 
населението на община град Добрич и общо за цялото население на страната.  
 
Възрастовата структура на населението (данни от последното преброяване 2011 г.) и 
разпределението по пол за община град Добрич, е “стационарен тип” при най-широко 
представителство на населението в активна трудоспособна възраст и възраст до 19 години 
(Таблици №№19 и 20). Разпределението на населението по възрастови групи за град Добрич е 
по-благоприятно от средното за страната. 

 
    Таблица 19 Разпределение на населението на община град Добрич                       

        

Обект и признаци Брой 

Население на община град Добрич към 
01.02.2011г. 

91 030 

от тях                      мъже 
                               жени 

44 096 (48,4%) 
46 934 (51,6%) 

до 19 години 
20-64 години 
над 65 години 

16 636 (18,3%) 
60 749 (66,7%) 
13 645 (15,0%) 
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Таблица 20 Разпределение на населението на Република България 
                      

Обект и признаци Брой 

Население на Република България към 01.02.2011г. 7 364 570 
от тях                      мъже 
                               жени 

3 586 571 (48,7%) 
3 777 999 (51,3%) 

до 19 години 
20-64 години 
над 65 години 

1 352 857  (14,4%) 
4 650 316 (63,1%) 
1 361 397  (22,5%) 

 
Обобщени са показателите детска смъртност, обща смъртност, раждаемост и естествен 
прираст за община град Добрич, област Добрич и за цялата страна.  
 
Показателите за раждаемостта и общата смъртност не се различават значимо между 
населението на община град Добрич и това на цялата страна, като по-ниска е общата 
смъртност за населението на община град Добрич. Раждаемостта е с различни показатели, 
като тя е незначимо по-ниска за общината при влошаваща се тенденция.  
 
Естественият прираст като резултативен показател между двата основни демографски 
индикатора - раждаемост и обща смъртност, за 2012, 2013 и 2014г. е по-благоприятен и с по-
малки отрицателни стойности за населението на община град Добрич (Таблица №21).  
 
Таблица 21 Демографски показатели за община град Добрич, област Добрич и цялата страна                

   

Година Показатели на 1000 жители Община град 
Добрич 

Област Добрич Република 
България 

2012г. 

Раждаемост 9,0 9,1 9,5 
Смъртност 12,3 15,9 15,0 

Естествен прираст -3,3 -6,8 -5,5 
Детска смъртност до 1г. 7,5 11,3 7,8 

2013г. 

Раждаемост 8,5 8,7 9,2 
Смъртност 11,7 15,5 14,4 

Естествен прираст -3,2 -6,8 -5,3 
Детска смъртност до 1г. 6,6 9,3 7,3 

2014г. 

Раждаемост 8,1 8,5 9,4 
Смъртност 12,4 16,0 15,1 

Естествен прираст -4,3 -7,5 -5,7 
Детска смъртност до 1г. - - - 

 
Може да се обобщи, че демографската характеристика на общината е неблагоприятна, но по-
добра от средната за страната. Поради повишаване интензитета на различни демографски 
процеси – естествено и механично движение на населението, понастоящем е налице 
отрицателна динамика на населението за община град Добрич. Тенденцията към понижаване 
на естествения прираст влияе неблагоприятно на демографския облик.  
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Информативни в демографско и здравно отношение са данните за смъртността по причини 
от някои класове болести според МКБ-10 – един от косвените индикатори за здравния статус 
на населението. Информацията е налична общо за област Добрич, в която се намира и община 
град Добрич, с население около половината от това на областта. 
 
Според данни на РЗИ-Добрич, основна причина за умиранията през 2014г. остават болестите 
на органите на кръвообращението, чийто интензитет е 1023,1 на сто хиляди, а относителният 
им дял – 64,3 %. Честотата на умиранията от болести на органите на кръвообращението при 
мъжете е значително по-висока. С най-голяма честота сред тези болести са умиранията от 
мозъчно-съдови болести и исхемична болест на сърцето. На второ място са умиранията от 
новообразувания, чийто интензитет е 269,4 на сто хиляди и относителен дял 16,9 %. 
 
В структурата на останалите причини за смърт следват: болести на храносмилателната 
система 68,02 на сто хиляди; симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при 
клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде и др., които представляват 
53,3 на сто хиляди; външни причини за заболеваемост и смъртност и травми и отравяния с 
показател 47,3 на сто хиляди; болести на дихателната система 43,5 на сто хиляди.  
 
Болестност и заболеваемост сред населението в област Добрич 
 
Общата заболеваемост /болестност/, измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията 
по обращаемостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ, 
дава представа за честотата и структурата на заболяванията по повод на които населението 
търси здравна помощ.  
 
Регистрирани заболявания, болестност – през 2014 г. регистрираните заболявания за област 
Добрич са 450 681, които представляват 2452,7 на хиляда. 
 
Новооткрити заболявания, заболеваемост – през 2014 г. новооткритите заболявания са 165 
914, които са 902,9 на хиляда. 
 
През 2014 г. се наблюдават тенденциите от предходните години: 

• Заболеваемостта се води от болестите на дихателната система – 231,83 на хиляда, 
следват болести на пикочо-половата система – 82,02 на хиляда. 

• При болестността е обратно, водещи са болестите на органите на кръвообращението –
565,4 на хиляда, следват болести на дихателната система – 386,1 на хиляда и болести на 
пикочо – половата система – 197,2 на хиляда. 

 
Показателите за болестността за 2013г. и 2014г. са представени в таблицата по-долу. 
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Таблица 22 Болестност сред населението в област Добрич        
    

№ на 
класа 

НАИМЕНОВАНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ ПО 
МКБ-10 

2013г. 2014г. 

Регистрир
ани 

заболяван
ия 

На 1000 
души 
от 

насел. 

Относ
ителен 
дял 

Регистрир
ани 

заболяван
ия 

На 1000 
души от 
населен
ието 

Относи
телен 
дял 

  ОБЩО     I – XIX клас 449575 2412,4 100% 450681 2452,7 100% 
I Някои инфекциозни и паразитни болести 11362 60,96 2,53 11381 61,9 2,5 
II Новообразувания 8677 46,56 1,93 9688 52,7 2,1 

III 
Болести на кръвта, кръвотворните органи и 
отделни нарушения, включващи имунния 
механизъм 

2134 11,45 0,47 1926 10,5 0,4 

IV 
Болести на ендокринната система, разстройства 
на храненето и на обмяната на веществата 

35990 193,12 8,0 35167 191,4 7,8 

V Психични и поведенчески разстройства 14244 76,43 3,16 14841 80,7 3,3 
VI Болести на нервната система  23937 128,44 5,32 24508 133,4 5,4 
VII Болести на окото и придатъците му 25443 136,53 5,65 30249 164,6 6,7 
VIII Болести на ухото и мастоидния израстък 13086 70,22 2,91 13794 75,1 3,1 
IХ Болести на органите на кръвообращението 109471 587,43 24,34 103883 565,4 23,1 
Х Болести на дихателната система 73931 396,71 16,44 70943 386,1 15,1 
ХI Болести на храносмилателната система 15018 80,59 3,34 17191 93,5 3,8 
ХII Болести на кожата и подкожната тъкан 19033 102,13 4,23 20667 112,5 4,6 

ХIII 
Болести на костно-мускулната система и на 
съединителната тъкан 

25952 139,26 5,77 31664 172,3 7,02 

ХIV Болести на пикочо-половата система 42572 228,44 9,46 36236 197,2 8,04 
ХV Бременност, раждане и послеродов период 581 3,12 0,12 592 3,2 0,13 

ХVI 
Някои състояния, възникващи през 
перинаталния период 

110 0,59 0,02 351 1,9 0,07 

ХVII 
Вродени аномалии (пороци на развитието), 
деформации и хромозомни аберации 

833 4,47 0,18 1012 5,5 0,22 

ХVIII  
Симптоми, признаци и отклонения от нормата, 
открити при клинични и лабораторни 
изследвaния, некласифицирани другаде 

9686 51,98 2,15 8450 45,9 1,8 

ХIX 
Травми, отравяния и някои други последици от 
въздействието на външни причини 

17515 93,99 3,89 18138 98,7 4,02 

 

Обобщената оценка на регистрираната заболеваемост и смъртността по причини за умирания 
показва, че основните проблеми на здравето на населението произтичат предимно от 
заболявания, свързани със застаряване на населението и с широкото разпространение на 
рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. 
 
Болестите на органите на кръвообращението са водещи в структурата на умирания от 
десетилетия. Показателите нарастват при двата пола с възрастта, подчертано в групите след 35 
г. при мъжете и 45 г. при жените. 
 
През 2014 г. са регистрирани 6 009 случаи на онкологични заболявания, от които 746 
новооткрити. Отнесени към 100 000 души население тези показатели са: 3 270,3, от тях 
новоткрити 405,9. През 2013 г. са регистрирани 3074,4 случаи на 100 000 души, от които 404,5 
новооткрити. 
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По нозология за област Добрич водещи са злокачествените новообразувания на  млечни 
жлези, пикочополова система, храносмилателна система. Задържа се нивото на болестност и 
заболеваемост от онкологични заболявания, но с показатели по-ниски от средните за страната 
(Таблица №23). 
 
Таблица 23 Регистрирани заболявания от злокачествени новообразувания – област Добрич     
 

                                                                                                

2013г. 2014г. 

Всичко 
в т.ч. 
ново 

открити 
Всичко 

в т.ч. 
ново  

открити 
Всичко 

в т.ч. 
ново 

открити 
Всичко 

в т.ч. 
ново 

открити 

Брой На 100 000 от 
населението 

Брой На 100 000 от 
населението 

Общо 5732 754 3074,4 404,4 6009 746 3270,3 405,9 
Устни, устна кухина и 
фаринкс 

198 29 106,2 15,6 194 16 105,5 8,7 

        в т.ч. : устни 107 7 57,4 3,8 102  55,5  
Храносмилателни органи и 
перитонеум 

1009 215 541,2 115,3 1074 198 584,5 107,7 

        в т.ч. : стомах 141 40 75,6 21,5 141 32 76,7 17,4 
                    дебело 
черво,ректум ректосигмоидна 
област и анус 

726 105 389,4 56,3 752 106 409,2 57,6 

Дихателна система 371 97 199,0 52,0 381 101 207,3 54,9 
        в.т.ч.: трахея, бронхи, 
бял дроб 

248 83 133,0 44,5 255 85 138,7 46,2 

Кости,съединителна тъкан, 
кожа и млечни жлези 

1810 157 917,2 84,2 2043 185 1111,8 100,6 

        в.т.ч.: меланом и други 
злокачествени 
новообразувания на кожата 

755 72 404,9 38,6 78 14 42,4 7,6 

                   женска гърда 1104 95 1162,2 100,0 1145 85 1225,7 90,9 
Пикочо-полови органи 1424 182 763,8 97,6 1461 118 795,1 64,2 
        в.т.ч. маточна шийка 406 29 427,4 30,5 421 21 450,6 22,4 
                  тяло на матката 395 29 415,8 30,5 408 27 436,7 28,9 
                  яйчник и други 
придатъци на матката 

168 21 176,9 22,1 175 13 187,3 13,9 

                  простата 244 41 244,9 44,8 260 43 290,8 48,1 
                  пикочен мехур 248 30 133,0 16,1 269 35 146,4 19,0 
Други 920 74 493,4 39,7 104 22 56,6 11,9 

 
Таблицата по-долу представя данни за дейността на лечебните заведения за първична 
медицинска и дентална помощ на територията на община град Добрич, като данните 
представят над средната за областта осигуреност от първична медицинска помощ спрямо брой 
обслужвано население и най-висока осигуреност от дентална извънболнична помощ в област 
Добрич, както следва: средно 8,1 ОПЛ и 10,2 лекари по дентална медицина на 10 000 души от 
населението на град Добрич. 
 
Наличната в общината мрежа от лечебни заведения е в състояние да задоволи най-масовите 
потребности на населението от извънболнична и болнична помощ.  
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Таблица 24 Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ по общини в 
община град Добрич през 2014 г.          
         

Община  
Брой по здравна карта 

Брой регистрирани в РЗИ (физ.лица) 
В инд. практики В групови практики 

лекари дентални лекари дентални лекари дентални 
Добрич-град 60 73 42 71 30 19 

 
Обобщената оценка на заболеваемостта и смъртността показва, че основните проблеми на 
здравето на населението в община град Добрич и в цялата област Добрич произтичат 
предимно от заболявания, свързани със застаряване на населението и със широкото 
разпространение на рисковите фактори, породени от стила на живот на населението. 
 
Съгласно данните на РЗИ-Добрич, социалната значимост на хроничните болести се определя 
от високото ниво на смъртност, включително в активна възраст, висок относителен дял на 
общата заболеваемост и болестност, временна неработоспособност, първична инвалидност и 
хоспитализирана заболеваемост. Болестите на органите на кръвообращението са водещи в 
структурата на умиранията и болестността на населението.  
 
За целите на ЕО може да се обобщи, че новият ОУП на община град Добрич не е в 
състояние да повлияе негативно здравно-демографското състояние на населението и 
бъдещото развитие на общината, като понастоящем отсъстват индикации за съществено 
вредно здравно въздействие от фактори от околната среда.  
 
 
5. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СЪСТОЯНИЕ  

5.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА БЕЗ ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА 

 
5.1.1. Предполагаемо развитие на територията без прилагане на плана 
По-нататъшното развитие на територията на община град Добрич без актуален Общински общ 
устройствен план ще представлява нарушение на Закона за устройство на територията. Ед-
новременно с това липсата на ОУПО би била сериозна пречка за модернизацията на техни-
ческата й инфраструктура на града – реконструкция и доизграждане на водопроводните 
системи, изграждане на канализация, завършване на газификацията – и обновяването на  жи-
лищния фонд. Не биха били създадени устройствени условия, чрез обновяване на 
производствените зони за стимулиране икономическото развитие на общината. Значителните 
по площ земи по § 4 от ЗПРЗСПЗЗ биха останали без траен устройствен статут. Богатството на 
културното наследство би останало неоползотворено. Липсата на одобрен действащ Общ 
устройствен план би лишило общината от възможността да ползва финансови средства от 
фондовете на Европейския съюз. 
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Таблица 25 Оценка на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на 
плана 

        
Аспекти  Очаквано развитие на компонентите без прилагане на плана 

Климат, КАВ При липса на конкретна устройствена мотивация е възможно влошаване на общото 
ниво на замърсяване на въздуха с ФПЧ основно от транспортната дейност и от 
развитие на производствени функции на случаен принцип 
 

Повърхностни води Ще продължат авариите от съществуващите стари етернитови водопроводи  
 
Ще се запази или увеличи процентът на  общите загуби в обособената територия на 
ВиК Добрич, който и в момента е твърде висок /78%/ 

 
Големите водни загуби водят след себе си  завишени  разходи за електроенергия за 
доставянето на вода, което е значителен проблем за населението, свързан с  
повишаване  цената на услугата  
 
Канализационната мрежа е проектирана през 60-те години с малки оразмерителни 
параметри и при  средно голям дъжд канализацията ще продължи да се  препълва и 
да работи под налягане, като причинява наводняване  
 
Ще се запази или влоши  състоянието на водите на р.Добричка поради липса на 
канализационни мрежи в квартал “Рилци“ . Канализационна помпена станция /КПС/ 
“Иглика” не работи поради проблеми в оборудването и лошо състояние на сградния 
фонд 

 
Ще се запази или увеличи инфилтрация в канализационната мрежа на подпочвени 
води и вода от течове от водопроводните тръби  

 
Поради недостатъчен капацитет, остаряла технология и не особено добро 
стопанисване, съоръженията и техническото оборудване на ПСОВ са в много лошо 
състояние, което рефлектира и върху качеството на повърхностните води в посока 
влошаване 
 

Геоложка основа, 
подземни води 

Загубите на вода с питейно-битови качества ще продължава 
 
Продължаващо инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи лошо 
състояние на водопроводната и канализационни мрежи 
 

Зелени площи, спорт и 
отдих 

Респектирането на ролята и значенето на зелените площи ще остане без конкретен 
устройствен регламент 
 

Ландшафт Възможно намаляване относителния дял на ландшафтите с висока естествена 
устойчивост 
 

Отпадъци, опасни в-ва Планът не касае пряко управлението на отпадъците 

Шум  Транспортната инфраструктура и свързаните с нея въздействия, при липсата на 
конкретни устройствени решения, ще продължи да въздейства неблагоприятно 
върху акустиката на средата  
 

Други вредни физични 
фактори 

Не са регистрирани отклонения от обичайно измерваните стойности за 
радиационното състояние спрямо предходни години в наблюдаваните пунктове и те 
са по-ниски от фоновите за страната; тенденцията ще се запази 
 
Нейонизиращите лъчения имат локално въздействие и са свързани с развитието на 
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предавателната мрежа на мобилните оператори, кабелните телевизии с техните 
ретранслатори и частично от някои радиостанции; не са установени вредни 
въздействия върху хората 
 

Културно наследство Не е реализиран в достатъчна степен потенциала на археологическото наследство 
като обект на познавателния туризъм 
 

Човешко здраве  Състоянието на водопроводната и канализационна системи ще влияят 
неблагоприятно върху качествата на питейните водоизточници  увеличават рискът 
за човешкото здраве 

       
 

5.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ТЕРИТОРИИ, КОИТО ВЕРОЯТНО ЩЕ БЪДАТ 
ЗНАЧИТЕЛНО ЗАСЕГНАТИ. ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ БЕЗ ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА. 
СЪЩЕСТВУВАЩИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ, УСТАНОВЕНИ НА РАЗЛИЧНО НИВО, ИМАЩИ 
ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА. РАЙОНИ С ОСОБЕНО ЕКОЛОГИЧНО ЗНАЧЕНИЕ 

Предварителният проект на ОУПО съдържа картен материал, който представя 
пространственото разположение на предвижданията на плана, както и районите, в които тези 
предвиждания са насочени. По-долу е направен кратък анализ на характеристиките на някои 
компоненти на околната среда, които могат да бъдат подложени на въздействие.   
 
По отношение на повърхностните води, изливането на непречистени и недостатъчно 
пречистени води от промишлеността (има предприятия които заустват непречистени или 
недостатъчно пречистени води в рекаката ), от бита, от транспорта (основно с масла и 
нефтопродукти от улиците при валежи), селскостопанската дейност (основно 
животновъдството) в река Добричка и прилежащите й дерета в рамките на общината са довели 
до много лошо екологично състояние на речните води. 
 
По отношение на водоснабдяването: 

� количеството на общата използвана вода в област Добрич е достатъчна за задоволяване 
на нуждите на населението. Градът е почти напълно водоснабден. Структурата на 
водопотреблението показва, че в рамките на обособената територия най-голям е делът 
на битовото водопотребление, около 69%, а делът на консумираната вода от 
обществения сектор – 26% и останалите 5% са за селско и горско стопанство и 
индустрия; 

� процентът на общите загуби в обособената територия на ВиК Добрич е 78%, което 
далеч надхвърля средното ниво в развитите европейски държави, където този процент 
варира в границите до 20%. В тези случаи помпените станции работят на пълна 
мощност, но водата достигаща до консуматора е в недостатъчно количество; 

� характерно за обособената територия на ВиК Добрич е, че питейната вода се осигурява 
изцяло от подземни водоизточници. Съответно, разходите за електроенергия за 
доставянето на вода са значителни. В тази връзка, големите водни загуби се явяват 
значителен проблем, повишавайки цената на услугата по доставяне на питейна вода и 
затруднявайки нормалната експлоатация на съоръженията; 
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� фактът, че водоизточниците са с изчерпаем дебит налага необходимостта от 
рехабилитация на инфраструктурата за намаляване на авариите и загубите по трасетата; 

� съоръженията по водоснабдителната мрежа (хлораторни, резервоари, помпени станции, 
по-голямата част от водопроводната мрежа и пр.) са от  60-те и 70-те години на 
миналия век и са  значимо амортизирани. 

 
По отношение на отпадните води: 

� канализационна мрежа не обхваща цялата територия на общината, а само  84,8% от нея; 
� канализационната мрежа е проектирана през 60-те години с малки оразмерителни 

параметри и в голямата си чест е силно амортизирана. При средно голям дъжд 
канализацията се препълва и работи под налягане, като причинява наводняване; 

� липса на канализационни мрежи в квартали “Рилци“; канализационна помпена станция 
/КПС/ “Иглика” не работи поради проблеми в оборудването и лошо състояние на 
сградния фонд;  
 

� недостатъчна проводимост на главния колектор, минаващ по най-ниските части на 
града, вследствие на което отпадъчните води преливат и при сухо време и създават 
екологични проблеми;  

� инфилтрация в канализационната мрежа на подпочвени води и вода от течове от 
водопроводните тръби;  

� замърсяване на територията и приемниците при всеки дъждопреливник по време на по-
интензивни дъждове. Прелелите отпадъчни води от всеки преливник са със съдържание 
на замърсяването далече над допустимите нормативни изисквания за заустване.  

По отношение на пречистването на питейни води: няма изградена пречиствателна станция; 
дезинфекцията на питейната вода  все още се извършва по остарял, примитивен начин (ръчно 
с разтвори на главно с хлорна вар или други хлорни препарати и без условия за правилно 
дозиране).  
По отношение пречистването на отпадните води - ПСОВ: 

� ПСОВ работи с механично и биологично стъпало. Липсва съоръжение за отстраняване 
на фосфор и денитрификационно звено за намаляване на азота, които са необходими в 
технологичната схема за спазване на ПДК по издаденото Разрешително за заустване на 
отпадъчни води; 

� съоръженията и техническото оборудване на ПСОВ са в много лошо състояние. 
Електромеханичното оборудване е напълно износено. Съществуващите съоръжения за 
третиране на утайките са извън експлоатация. Много от съществуващите конструкции 
не могат да се използват.  

� станцията обслужва агломерация над 100 000 ЕЖ, което прави необходимостта от 
мерки за реконструкция и модернизация неотложни 

  
Финансов проблем: 
Още през 2010 г. Община град Добрич и „В и К“ дружеството предприемат мерки и със 
средства от “Воден заем” на Световната банка и капиталовата програма на общината да се 
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направи пълна рехабилитация на водоснабдителната и канализационна система – над 77 км. 
водопровод и над 4 км. канализационни колектори, да се реконструират три канално-помпени  
станции и модернизират пречиствателната станция за отпадъчни води край Врачанци. 
Проектът за водния цикъл на Община град Добрич е на стойност за 105 438 795 лева, плюс 10 
милиона лева съфинансиране от страна на общината. Проектът е депозиран в МОСВ на 30 
ноември 2011 г. След оценката му от експертите от Управляващия орган на Оперативна 
програма „Околна среда“ той е изпратен  за оценка от Европейската комисия на 5 януари 2012 
г. Министерски съвет на 5 март 2013 г. е дал  съгласие Договарящият орган на ОП ”Околна 
среда” да подпише договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Община 
Пловдив и Община Добрич. След като от Брюксел са заявили, че ДДС не е признат разход в 
обема на безвъзмездната помощ за водните проекти, от МОСВ са поискали Общината да 
дофинансира с още 10 милиона лева проекта, като съфинансирането вече е било  15%, което, 
според общинското ръководство, е неприемливо. Очаква се финансирането да се реализира 
през новия финансов период (2016-2021). 
 
Обобщено, съществен недостатък на общината е незадоволителното състояние на 
водоснабдителната и канализационна системи. Недостатък е и обстоятелството, че водата за 
питейно-битово водоснабдяване в основната си част се доставя от източници, разположени 
извън границите на общината. Налице е недостиг от резервоари за съхраняване на вода за 
питейно-битови нужди. Пречиствателната станция за отпадъчни води има необходимост от 
модернизация. 
 
В смисъла на горното, най-същественият проблем на община град Добрич е свързан с ресурса 
„вода“ – добив, доставка, ползване, пречистване, заустване. Очаква се, че този проблем да 
намери цялостното си решение с реализацията на проекта „Воден цикъл на община град 
Добрич“.  
 
6. ЦЕЛИ НА ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО НИВО, 
ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ПЛАНА И НАЧИНА ПО КОЙТО ТЕЗИ ЦЕЛИ И ВСИЧКИ 
ЕКОЛОГИЧНИ СЪОБРАЖЕНИЯ СА ВЗЕТИ ПОД ВНИМАНИЕ ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО НА ПЛАНА 

6.1 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ЦЕЛИ 

Предвид обстоятелството, че значителна част от международните документи /споразумения, 
конвенции, директиви и др./ са ратифицирани от Р България, респ. основните им изисквания 
са транспонирани в националната законова и нормативна уредба по околна среда, тук ще 
бъдат анализирани целите на опазване на околната среда в 2 основни документа, които в най-
голяма степен отразяват връзките на тези цели с устройственото планиране: 

� Национална програма за развитие на България 2020, приета от МС през декември 2012; 
� Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009-2018 г.  

 
6.1.1 Националната програма за развитие “България 2020” (НПР БГ2020) е интегриран 
документ за социално-икономическото развитие на България до 2020 година, показващ 
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връзката между приоритетите на ЕС в контекста на Стратегията „Европа: 2020” и 
националните приоритети на България.  
 
Приоритетите на НПР БГ2020 са формулирани както следва: 

1. Подобряване на достъпа и повишаване качеството на образованието и обучението и 
качествените характеристики на работната сила. 

2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. 
З. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния 

потенциал. 
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за 

производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на 
природните ресурси. 

5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката. 

6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните 
услуги за гражданите и бизнеса. 

7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност. 
8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари. 

От посочените по-горе 8 приоритета на НПР БГ2020, в по-голяма или по-малка степен всички 
формулирани в програмата приоритети имат отношение към развитието на общината. 
Непосредствено отношение към предвижданията на ОУПО имат подприоритети №№ 3.4 и 3.5, 
5.4, 7.2, 7.3 и 8.6, чиито връзки с плана са показани в долните таблици.    

 
Таблица 26 Приоритет 3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на 
местния потенциал               
                                                 

Подприоритети на Приоритет 3 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националните приоритети 

3.1 Усъвършенстване и интегриране на 
националната система за планиране и управление на 
регионалното развитие и системата за 
пространствено планиране  

Предвижданията на плана реално представляват 
подобряване на стратегическото и регионално 
планиране 

3.4 Подкрепа за ефективно и устойчиво усвояване на 
туристическия потенциал на регионите и развитие 
на културните и креативни индустрии в регионите 
 

Разнообразните природни и културни – исторически 
ресурси на общината мотивират  формирането на 
регионални туристически продукти 

3.5 Създаване на условия за опазване и подобряване 
на околната среда в регионите, адаптиране към 
настъпващите климатични промени и постигане на 
устойчиво и ефективно използване на природните 
ресурси 

Планът съдейства за постигане на устойчиво еколого-
съобразно развитие чрез силно развитата система от 
паркови площи  

3.6 Засилване на териториалната кохезия чрез 
развитие и разширяване на трансграничното, 
междурегионално и транснационално сътрудни-
чество 

Планът няма предвиждания по този подпироритет 
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От посочените приоритети, с най-голямо значение е подпироритет 3.5 - Създаването на 
условия за опазване и подобряване на околната среда в регионите, адаптиране към 
настъпващите климатични промени и постигане на устойчиво и ефективно използване на 
природните ресурси, включващ: 

– подобряване качеството и ефективността на водоснабдителните услуги за бизнеса и 
населението в регионите; 

– устойчиво управление на водните ресурси чрез изграждане и модернизиране на 
канализационни системи и пречистване на отпадъчни води; 

– превенция на риска от наводнения, бедствия и аварии; 
– опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие като част от 

природния потенциал за устойчиво развитие; 
– повишаване качеството на атмосферния въздух. 

 
Приоритет 5: Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на 
конкурентоспособността на икономиката 
Реализирането на приоритета ще спомогне за повишаване конкурентоспособността на 
българската икономика и преструктурирането й в икономика на знанието, базирана на 
интелигентен и устойчив растеж. Подприоритет 5.4 Подкрепа на сектор Туризъм ще 
подпомогне повишаването на конкурентоспособността на този ключов сектор за българската 
икономика 
 
Приоритет 7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност 
Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи и подобряване 
на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи фактори за 
конкурентоспособност, върху който са фокусирани политиките, са изведени енергийната 
обезпеченост, независимост и ефективност. 
 
Таблица 27 Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност 
 

Подприоритети на Приоритет 7 Предвиждания на ОУП за постигане на 
националните приоритети 

7.2 Повишаване на енергийната ефективност Ограничаване използването на електрическата енергия 
в бита чрез заместването й с природен газ ще доведе 
до по-ефективно използване на ресурсите, по-ниски 
разходи и по-качествена и здравословна околна среда 

7.3 Достигане на 16% на енергията от възобновяеми 
източници(ВЕИ) в брутното крайно потребление на 
енергия до 2020 г 

Целите на подприоритета ще бъдат постигнати чрез 
създаване на благоприятна среда за производство и 
потребление на ВЕИ 

 
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари и по-спе-
циално неговия подприоритет 8.6. Подобряване свързаността и интеграцията на 
българските региони в национален и международен план и свързаността с големите градски 
центрове в съседните страни, респ. мерките: 

- подобряване на пътната инфраструктура; 
- подобряване на мрежата от републикански и общински пътища. 
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6.1.2 Национална стратегия за околна среда и Национален план за действие 2009 - 2018 г. 
Съгласно раздел II.3 от стратегията - “Дърво на целите”, дългосрочната стратегическа цел на 
страната в областта на околната среда е “Към по-добро качество на живот и устойчива околна 
среда”. 
 
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ОУП на община град Добрич, 
които съдействат за постигане на националните стратегически цели за опазване на околната 
среда. 
 
Таблица 28 Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за постигане на националните стратегически 
цели за опазване на ОС                          

 

Стратегическа цел, специфични цели Приоритети и мерки на ОУПО, които съдействат за 
постигане националните цели 

1. Намаляване и предотвратяване на последиците 
от изменението на климата и чиста енергия - със 
специфични цели: намаляване растежа на емисиите от 
парникови газове, адаптиране към промените на кли-
мата, постигане на устойчиво екологосъобразно разви-
тие на енергетиката в страната 

Планът съдейства за постигане на устойчиво еколого-
съобразно развитие на енергетиката като създава необ-
ходимите устройствени условия  

2. Осигуряване на достатъчно по количество и с по-
добро качество вода със специфични цели: 
осигуряване на добро състояние на повърхностните 
води, на добър екологичен потенциал на изкуствените 
и силно модифицирани водни тела, осигуряване на 
вода с необходимото количество и качество за населе-
нието; възприемане на водите като елемент от 
националната сигурност, въвеждане на интегрирано 
управление на водите  

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни-
те си проектни предвиждания: 

- за подобряване на питейното водоснабдяване:  
o реконструкция на водопроводната мрежа, 

вкл. поетапна подмяна на амортизираните 
й участъци; 

- за ликвидиране замърсяването на повърхностните 
и подземни води с отпадъчни води от урбанизира-
ните територии: 

o завършване на канализационната мрежа на 
града, вкл. на кв. „Рилци“; реконструкция и 
модернизация на градската ПСОВ на 
Добрич. 

3. По-здравословна околна среда за по-добро 
качество на живот – намаляване на здравния риск от 
замърсяването на околната среда; достигане на общо-
европейските норми за КАВ; прекратяване употребата 
на вещества, нарушаващи озоновия слой, намаляване 
рисковете за човешкото здраве и околната среда от 
химикалите; предотвратяване на големи аварии с 
опасни вещества, предотвратяване и намаляване на 
шума в населените места; подобряване на контрола 
върху източниците на шум в населените места, 
устойчиво управление на почвите; ; възстановяване на 
увредени почви  

ОУПО съдейства за постигане на тази цел със следни-
те си проектни предвиждания: 

- доизграждане на газопреносната мрежа в гр. 
Добрич и увеличаване дела на газифицирани 
публични,  производствени и битови потребители,  

 
ОУП не съдържа устройствени решения по отношение 
предотвратяване  и намаляване на шума. 
 

4. Насърчаване на устойчивото потребление и 
производство със специфични цели: разширяване 
използването на екологосъобразни технологии, 
устойчиво управление и рационално ползване на 
земните недра и подземни богатства, ограничаване 
натоварването върху околната среда от дейностите по 
търсене/проучване добив, преработка на полезни 

ОУПО не съдържа устройствени решения, които да 
имат отношение към тази цел. 
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богатства; интегриране на превантивните инструменти 
по околна среда с икономическите политики; 
стимулиране на устойчиви модели на потребление и 
производство във всички сектори на икономиката; 
устойчиво управление на отпадъците, устойчиво 
развитие на транспортната система, на селското 
стопанство, на горите, намаляване натиска върху 
околната среда от туристическия сектор и развитие на 
устойчив туризъм 
  
5. Ограничаване  и спиране на загубата на 
биологично разнообразие – със специфични цели: 
устойчиво управление на биологичното разнообразие, 
опазване на местообитания и видове с европейско и 
национално значение от НЕМ и извън нея  

ОУПО не съдържа устройствени решения, които да 
имат отношение към тази цел. 

 

6. Формиране на нови модели на поведение на 
обществото, щадящи околната среда и 
съдействащи за устойчивото развитие, както и 
осигуряване на по-качествена информация и 
мониторинг но околната среда 

Предвидените обществени обсъждания на плана и ЕО 
към него са сигурна гаранция за подобряване достъпа 
до информация и участие на обществеността в процеса 
на вземане на решения касаещи околната среда 

 

 

6.2 ПРЕДВИЖДАНИЯ НА ОУПО С ПОСТИГАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ ЦЕЛИ    

Предвижданията на ОУПО спомагат за постигане на международните цели за опазване на 
природното наследство и околната среда, през призмата на НАТУРА 2000 и изпълнението на 
различни Директиви /Рамковата директива за управление на водите, Директивата за 
изграждане на ПСОВ, Дунавската програма и др./.  
 
Рамковата Директива за водите, въвежда нов подход в управлението на водите чрез 
екологични норми и цели за качеството, обезпечаващи структурата и функционирането на 
водните екосистеми. Съгласно тази директива, основните принципи при опазване на водите 
са:  

• недопускане заустването на непречистени отпадъчни води във водни обекти – 
изкуствени и естествени водоприемници, което се постига чрез: 

- чрез интегрирано управление на водите в съчетание с останалите компоненти на 
околната среда; 

- осъществяване на ефективен контрол при управление на отпадъчните води и 
прекратяване на замърсяванията; 

- недопускане на нови източници на отпадъчни води да се въвеждат в експлоатация и 
заустват без пречиствателни съоръжения и непречистени; 

- провеждане политика на реконструкция на стари и неефективни пречиствателни 
съоръжения на предприятията, заустващи отпадъчни води с качества над определените норми; 

-  спазване условията в разрешителните. 

• усъвършенстване и спазване на институционалната система за мониторинг и контрол, 
гарантиращо добро състояние на отпадъчните води и повърхностните водни обекти, което се 
постига чрез подобряване на контролния мониторинг на обектите с отпадъчни води и повишен 
капацитет на екологичния статус; 
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• реализиране задълженията на Плановете за управление на речните басейни – ПУРБ, 
като основен планов документ за интегрирано управление на водите.  
 
Предприетите в ОУПО мерки за по отношение канализационната система в града ще 
подпомогнат изпълнението на международните документи за опазване на околната среда и 
посочените по-горе принципи. 
 
Политиката по изменение на климата се регулира чрез Закон за ограничаване изменението 
на климата (ЗОИК) /ДВ.бр.22/11.03.2014/. като предмет на внимание са обществените 
отношения, свързани със: 

1. провеждане на държавна политика по ограничаване изменението на климата; 
2. прилагане на механизмите за изпълнение на задълженията на Република България по 

Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и Протокола от Киото 
към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата; 

3.  функционирането на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ); 
4. функционирането на Националната система за инвентаризация на емисиите на 

вредни вещества и парникови газове в атмосферата; 
5. прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ); 
6. администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на 

парникови газове (НРТКЕПГ); 
7. мерките за намаляване емисиите на парникови газове от използваните течни горива и 

енергия за транспорта; 
8. изпълнението на задълженията, произтичащи от Решение №406/2009/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009г, относно усилията на държавите членки 
за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на 
ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г.; 

9. функционирането на схемата за доброволно намаление на емисии (СДНЕ). 
 
Създаването на устройствени условия и стимули за по-широко използване на ВЕИ и  
газифициране ще имат пряко и косвено отношение към прилагането на политиките по 
изменение на климата. 
 
 
7.  ПРОГНОЗНА ОЦЕНКА ЗА ВЪЗМОЖНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА 
СРЕДА И ВРЪЗКИТЕ МЕЖДУ ТЯХ 
Прогнозата и оценката на възможните значителни въздействия върху околната среда са 
непосредствено свързани с прогнозата на ОУПО, наричан по-долу за краткост “плана” и 
подхода на планирането към проблемите на околната среда.   

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА 
ОБЩИНА  ГРАД ДОБРИЧ  – ПРОЕКТНИ ПРЕДВИЖДАНИЯ 

7.1.1. Обща концепция на плана 
Концепцията на ОУПО е подчинена на четири цели, със съответни подцели: 
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- Социална цел, включваща осигуряване на: 
o комфорт на обитаване; 
o висока задоволеност с обекти на общественото обслужване; 
o оптимални условия на труд; 
o добри условия за отдих и спорт; 
o къси връзки между зоните за обитаване, труд, обслужване и отдих; 

- Икономическа цел: 
o повишаване ефекта от вложените средства; 
o осигуряване интеграция на функции и дейности; 
o осигуряване на по-съвършено функционално зониране на града; 
o осигуряване интензивното използване на територията; 

 - Екологическа цел, включваща осигуряване на: 
o възпроизводството на окръжаващата среда; 
o чистотата на въздуха;  
o нормален шумов режим; 

- Естетическа цел, включваща осигуряване на: 
o изразително височинно и пространствено изграждане на отделните градски час-

ти; 
o характерен, индивидуален архитектурен образ на града като цяло; 
o хармоничното включване в градския организъм на елементи от историческото 

наследство и ландшафта. 
 
Основните принципи за формиране на проектното решение са: 

- усъвършенстване и доразвиване на съществуващата градска структура; 
- усъвършенстване на комуникационната мрежа на града доразвиване на жизнено 

важни направления като се осигурява лесен и бърз достъп до основните притегателни 
центрове - главен градски център, зони за приложение на труд, обитаване и отдих, при 
осигуряване на диференцирани пешеходни  и вело връзки между тях ; 

- осигуряване на необходимите рекреационни зони за жителите на града, чрез запазване 
и доразвиване на съществуващата зелена система, местата за спорт и отдих; 

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Описаните по-горе характеристики на общата концепция на ОУПО – целеви ориентири и 
принципи, го определят като планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на 
общинската територия. Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните 
последствия от досегашната хаотична урбанизация на територията и по-нататъшно социално-
икономически мотивирано протичане на урбанизационния процес; към постигане на баланс 
между природна и урбанизирана среда. 
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7.2 КЛИМАТ И АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ 

Оценката на тези компоненти на околната среда се извършва на база анализ на 
предвижданията на плана по отношение устройството и локацията на производствените 
дейности, организацията на транспортно-комуникационната мрежа, съсредоточията на 
селскостопанската инфраструктура, зоните за туристическа и рекреативна дейност, за 
търговско и друг вид обществено обслужване и др. Всички тези дейности, в качеството им на 
предмет на ОУПО, представляват в по-малка или по-голяма степен интерес по отношение 
определяне въздействието им върху качествата на климата и атмосферния въздух. 
 
По отношение локализацията и устройството на дейностите, осигуряващи развитието на 
общината и имащи отношение към качествата на атмосферния въздух, планът предвижда: 
 

7.2.1. Развитие и устройство на урбанизираните територии 

7.2.1.1. Развитие и устройство на град Добрич 
Териториално развитие 
Развитието на градската територия, предвидено с ОУПО обхваща както жилищната, така и 
производствените зони. И в единия и в другия случай се касае за територии, в които редица 
земеделски имоти са с променено предназначение, част от които и застроени. 
 
Жилищната зона претърпява следното развитие:  

- включване в градската територия на терени, разположени в северната и североизточ-
ната част на квартал „Изгрев“, в 90% от който има изградени жилищни сгради. Територията се 
обслужва комуникационно от улиците „Тракия”, „Купен“ и „Калина“; 

- усвояване на терени за жилищно застрояване, заключени от „Околовръстен път“ на 
изток, ул. „Стефан Стамболов“ на запад , на юг ж.к. „Дружба 4“ и бул. „Добруджа“ от север. 
 
Предвижданията по отношение на производствените зони включват: 

- в западна посока - включване в регулационните граници на терена на соларния парк и  
усвоените терени за складови и производствени дейности; 

- в северна посока – включване в регулация на терени в западната част на „Северна 
индустриална зона“, южно от Северна тангента и северно от ж.п. линията, терени, където вече 
има изградени  мощности;  

- в югозападна посока на кв. „Рилци“ -  включване в регулационните черти на квартала 
на усвоените територии за производствено-складови дейности в бившия стопански двор. 
 
Устройствено зониране 
За устройството на жилищните територии са определени четири вида жилищни устройствени 
зони: С преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), с преобладаващо застрояване с 
малка височина (Жс), с преобладаващо застрояване с малка височина (Жг), с комплексно за-
строяване (Жк). С това е отчетена спецификата на отделните части на градската територия. 
Жилищните устройствени зони се устройват в съответствие с разпоредбите на чл.чл. 17, 18, 20 
и 21 от Наредба № 7 на МРРБ и се застроява по следните нормативи: 
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Таблица 29 Устройство на жилищните територии  
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Жилищна УЗ с малка 
височина 

Жм 20-60 0.5-1.2 40-60 до 10 (3ет) 
Необходимите паркоместа се 
осигуряват в границите на УПИ  

Жилищна УЗ със 
средна височина 

Жс 25-70 1.0-2.0 30-50 до 15 (5ет) 
Необходимите паркоместа се 
осигуряват в границите на УПИ  

Жилищна УЗ с 
голяма височина 

Жг 30-80 1.5-3.0 20-50 над 15  
Необходимите паркоместа се 
осигуряват в границите на УПИ  

Жилищна УЗ с ком-
плексно застрояване 

Жк 20-50 0.6-2.5 40-60 - - 

 
За централната градска част е определена устройствена зона от вида Централна смесена зона 
(Ц). Тя се устройва в съответствие с разпоредбите на чл.чл. 36 и 37 от Наредба № 7 на МРРБ и 
се застроява по следните нормативи: 
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Централна смесена УЗ  
Ц 40-80 1.5-3.0 20-40 - 

Необходимите паркоместа се 
осигуряват в границите на УПИ  

 
Териториите за производствени и други стопански дейности е предвидено да се устройват 
като: 

o Три разновидности производствени устройствени зони; 
o Смесена многофункционална зона. 

 
Производствените зони са Предимно производствена устройствена зона (Пп), Производствена 
зона с иновативни и чисти производства (Ппч) и Производствена зона за транспортни и 
складови дейности - интермодален терминал (Пит). Производствените устройствени зони се 
устройват в съответствие с разпоредбите на чл.чл. 22, 23, 25 и 26 от Наредба № 7 на МРРБ и се 
застроява по следните нормативи: 
 

Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

 
Производствени УЗ 

Пп 
Ппч 
Пит 

 
50-80 

 
1.0-2.5 

 
20-40 

 
- 

Необходимите паркоместа се 
осигуряват в границите на УПИ  

 
Смесената многофункционална зона е с многофункционално предназначение – основно за без-
вредни производства, логистика, обществено обслужване, търговия, специфични складови 
обекти, като хладилни складове, силози, винарни и др.п. Зоната се устройва и застроява по 
следните нормативи: 
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Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

Смесена многофунк-
ционална УЗ  

Смф 60 3.0 40 15  
Необходимите паркоместа се оси-
гуряват в границите на УПИ  

 
Териториите с обекти на общественото обслужване се устройват като устройствен зона на об-
ществено обслужване съгласно членове 30 до 44 на Наредба № 7 на МРРБ и се застроява по 
следните нормативи: 
 

Наименование на зоната Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

УЗ  за обществено 
обслужване –  

Детски заведения Оо 30 0.6 40 - 
Училища   Оо 40 1.2 20 - 

Социални заведения Оо 30 1.2 40 - 

 
За териториите, в които са разположени недвижими културни ценности е предвидена устрой-
ствена зона за паметници на културата (Ткин). Всички действия в тази зона се съгласуват по 
реда и условията, предвидени в Закона за културното наследство. Когато в зоната има архео-
логически обекти не се допуска промяна на предназначението на съответните имоти. 
 
Съществуващите и новопредвидени обществени озеленени площи – паркове, градини и други 
зелени площи получават статут на устройствени зони за озеленяване. Те се устройват и в тях 
се допуска строителство в съответствие с правилата и нормативите по чл. 32 на Наредба № 7 
на МРРБ. 
 
Развитие на социалната инфраструктура - проектната документация не съдържа данни 
относно бъдещото развитие и доизграждане на социалната инфраструктура. Вероятно тя е в 
състояние да задоволи всички бъдещи нужди. 
 
Развитие на благоустройството на града 
ОУПО предвижда много мащабно развитие на зелената система на общината. Предвидени са 
четири нови градски парка с обща площ от 2511,72 дка, един нов крайградски парк с площ от 
481.57 дка и няколко районни паркове с обща площ от 332.63 дка, или общо нарастване на 
площта на озеленените площи за широко обществено ползване с 3 325.92 дка. Тези пред-
виждания са изложени текстово в обяснителната записка към ОУПО. В баланса на тери-
торията обаче, предвиденото нарастване на озеленените пощи е само 1.75 ха. (?!) 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

ОУПО предвижда ограничено нарастване на територията на гр. Добрич.  Продиктувано е от 
необходимостта за коренно преустройство на индустрията на общината и подобряване на 
жилищния стандарт. Осъществява се частично, за сметка на вече урбанизирани територии и 
частично, за сметка на земеделски земи. В последните има множество имоти с вече променено 
предназначение, което намалява стойността им на обработваеми земи. 
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Устройването на жилищните територии като четири вида жилищни устройствени зони - Жм, 
Жс, Жг и Жк е насочено към съхраняване на общия характер на разнообразно застрояване на 
различните части на града.  
 
Устройването на териториите за стопански дейности с четири вида устройствени зони – три 
производствени и една смесена многофункционална е в състояние да покрие широк спектър от 
дейности, което е съществено за перспективното развитие на общинската икономика.  
 
Устройването на обществено-обслужващите дейности е предвидено да стане с устройствени 
зони – смесена централна „Ц“ и обществено-обслужваща „Оо” , като са възприети по-ниски от 
максималните величини на показателите по Наредба № 7, което предпазва територията от 
презастрояване. 
 
Според Обяснителната записка, ОУПО осигурява достатъчни по площ и разнообразни по 
съдържание озеленени площи за широко обществено ползване, както и територии за спорт и 
рекреации, но това не е отразено в баланса на територията и не може да се прецени 
достоверността на проектното решение!  
 
Като цяло, предвиденото устройство и доизграждане на гр. Добрич през перспективния пери-
од не застрашава околната природна среда и ще подобри качествата на живот в него. 

7.2.1.2. Развитие  устройство на урбанизираните територии извън границите на града 
Урбанизираните територии извън границите на град Добрич, чието устройство е предвидено 
от ОУПО, са три вида: 

o Територии за стопански дейности; 
o Територии за спорт и развлечения; 
o Рекреационни територии за вилен отдих.  

 
За стопански дейности са обособени с полигони производствено-складови територии, за да се 
прекрати поединичната промяна на предназначението на земеделски земи. Тези територи ще 
се устройват като  Предимно производствени устройствени зони (Пп) и с показателите, опре-
делени за градската територия. 
 
Териториите за спорт и рекреация ще се устройват съгласно член 33 на Наредба № 7 на МРРБ. 
Нейно съществено изискване е най-малко 20 % от площта на тези територии да са 
предназначени за обществено озеленяване. (От записката към плана и плана не се разбира, 
къде е предвидена такава зона, още повече, че цялата територия за рекреация по баланса на 
територията от 205.74 ха е предвидена, както се вижда от долния текст, за вилна зона!?). 
 
Рекреационните територии за вилен отдих (Ов) са предвидени в две местности „Гаази Баба“ и 
„Лозята“ с площ от 205,74 ха, раздавани и застроени по ПМС от края на 60-те години на 
миналия век. Предвидено е те да се устройват съгласно членове 27 и 29 на Наредба № 7 на 
МРРБ, като се спазват следните нормативи: 
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Наименование на 
зоната 

Код Пзастр 
(%) 

Кинт Позел. 
(%)  

Н мах. 
(етажи) 

Други правила и бележки 

УЗ за вилен отдих Ов 40 0.8 50 
7 

(2 ет.)  
Необходимите паркоместа се оси-
гуряват в границите на УПИ  

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

И при извънселищните урбанизирани територии, както и при град Добрич, предвидените с 
ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нор-
мативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организирана и 
хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на национал-
ната екологическа политика. 
 
7.2.1.3. Развитие и доизграждане на електроенергийната система 
Обяснителната записка не съдържа проектна част на електроснабдителната система. Долният 
текст се основава на констатирани проблеми в аналитичната част на съществуващото 
състояние. 
 
Предвиденото развитие и доизграждане на електроснабдителната система на Добрич включва: 

- завършване и въвеждане в експлоатация на новата подстанция „Център“ 110/20 кV; 
- повишаване на преносните възможности на линиите на разпределителната мрежа 20 

кV чрез усъвършенстване на схемата й; 
- изграждане на допълнителни трансформаторни постове както следва: 

o в ж.к. „Изгрев" - 2 броя по 1600 кVА; 
o в ж.к. „Север1" – 1 брой с инсталирана мощност мин. 800 кVА; 
o в ж.к. „Север2" – 1 брой с инсталирана мощност мин. 800 кVА; 
o в „Бизнес-парк" - 7 броя  с инсталирана мощност мин. 11200 кVА; 

- подмяна на амортизирани, с малки сечения на проводниците захранващите въздушни 
линии в териториите с недостатъчен брой трансформаторни постове. 
 
Предполага се, че предстои и доизграждане на линиите на разпределителната мрежа 20 кV за 
захранване на новите територии за обитаване, отдих и производство и изграждане на 
съответни трансформаторни постове. 
 

7.2.1.4. Развитие на газоснабдяването на общината 
Обяснителната записка съдържа подробна информация за същността и структурата на 
газоснабдителните системи, като има и предвиждания за перспективното й развитие в Добрич. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и 
съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да окажат положител-
но въздействие върху околната среда и в частност към атмосферния въздух.  
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Базирано на горното, очакваните въздействия върху качествата на атмосферния въздух се 
оценяват както следва: 

– по вид – позитивни; – по рискове за човешкото здраве – ниски 
– по вероятност – възможни; – по кумулативен ефект – не се очаква; 
– по продължителност – 

променливи; 
– превишаване на екологични стандарти – няма;             

– по териториален обхват – 
ограничени; 

– последици върху пространства и пейзажи - няма 

– по честота – променливи;  
 

7.3 ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ 

Принципна постановка на Плана е осигуряване на здравословни условия на обитаване,  труд и 
отдих, както и сигурност на населението. В тази връзка, залегналото екологично планиране  и 
развитие в ОУП засяга  р. Добричка и вливащите се в нея дерета на територията на общината. 
Планът включва отделни участъци от реката като част от зелени зони за рекреация и отдих, а 
останалите й участъци са обект на устройствени мерки, насочени към подобряване на 
инфраструктурата (канализацията) и предпазване от наводнения.  
 
В Зона  за отдих „Добричка река” разположена от югозападната страна на реката, ОУП 
налага предвиждането на мерки за опазването на чистотата на водите на река Добричка, за да 
бъде използвана пълноценно като зоната за рекреация, 
 
В Градски парк "Свети Георги" (вкл.парковата част при паметника на Хан Аспарух)  включва 
следните основните паркови елементи: Езеро първо – „езеро на лодките”, второто езеро – 
„езеро на птиците” с наблюдателници и острови, третото езеро е разделено на „музикално 
езеро” със сцена и на „леденото езеро” с възможност за естествена ледена пързалка през 
зимата. Поддръжката на езерата се осъществява чрез отклонени води от Добричка река. 
Предвидените за разширение два терена с обща площ 27.76 дка на парка „Св. Георги“ в 
западна посока са двустранно разположени на река Добричка. При отнемане вода от реката 
повече от споменатите води в разрешителното е възможно осушаване през сухите летни 
месеци. 
 
В източната част на града е  предвидено развитие на  Парк „Изворите” /с. Рилци/ разположен  
по протежение на съществуващо дере с важен екологичен и мелиоративен принос. За тази цел 
ОУП налага мерки за опазване чистотата на водите на дерето и съответно на р.Добричка. 
 
В североизточната част на община са предвидени 2 парка:  Парк “Хаджи Балар”– /Северен 
парк/ и  Парк “Иглика” разположен на дере – десен приток на р.Добричка. Двата парка  
оформят т.н. зелен клин /буфер/ между северната промишлена зона и жилищните райони - ЖК 
Север 2 и централната градска част, като също е свързан с естествено доизграждане на зеления 
меандър по поречието на р. Добричка.  
 



                                                                                                                                        Екологична оценка                                                

Общ устройствен план на община град Добрич 

 113 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

В това отношение ОУП би имал екологичен принос, свързан както с опазване чистотата на 
водата в реката и деретата, така и за повишаване влажността на въздуха и в известна степен 
понижаване на температурата му през горещите летни месеци. Възможно е обаче и осушаване 
на р.Добричка през летните месеци при отнемане на води за езерата в Парк „Св.Георги“ 

7.3.1 Развитие и доизграждане на водоснабдителните системи   

На основание на анализа на съществуващото състояние на водоснабдяването на община 
Добрич е установено, че осигуряването на населението с вода, перспективните потребности 
дори и в пиково водопотребление е напълно задоволено. С оглед на това, приоритет на 
проектните решения е подобряване на санитарния риск, опазване чистотата на 
водоизточниците и значимо снижаване на загубите на вода, което се оценява като резерв за 
надеждно и по-евтино  водоснабдяване с далечен хоризонт. 

Тъй като градската водопроводна мрежа е изградена почти 100%, предвидените с ОУПО 
дейности по нейното развитие включват:  

- цялостна подмяна на водопроводната мрежа - напорни водопроводи, главен и основни  
водопроводи, разпределителна мрежа и сградни водопроводни отклонения; 

- подмяна на оборудването на тръбните кладенци, водоснабдителните помпени стан-
ции, сухите камери на водоемите, обследване и саниране на водоемите; 

- доразвитие на довеждащите водопроводи и разпределителната мрежа за осигуряване 
водоснабдяването на новите територии за отдих и производство; 

- изграждане на съвременна диспечеризация на водоснабдителната система на града, с 
цел автоматизирано управление и контрол; 

- пълна реконструкция на ремонтно-складовата база. 
 
За нуждите на по-нататъшното развитие и модернизация на водоснабдителната система са 
определени необходимити водни количества на база 90 800 жители еквивалентно население 
при норма за дедонощно потребление на жител от 125 л/ж/д и планови загуби от 24.4 %. 
Необходимите водни количества са определени по райони и зони. 
 
Предвидено е подмяната на водопроровдната мрежа да се извърши с тръби от ПЕВП с мини-
мален диаметър РЕФ90. 

7.3.2. Развитие и доизграждане на канализационната система 
По отношение развитието и доизграждането на канализационната система на Добрич, 
предвижданията на ОУПО включват:  

- реконструкция на ГПСОВ за предотвратяване неблагоприятното въздействие върху 
водите на Суха река; 

- доизграждане на дъждовна канализационната мрежа в ж.к. „Балик-Йовково”, ж.к. 
„Иглика”  
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- реконструкция и модернизация на електро и машинното оборудване на помпените 
станции;   

- изграждане на дубльор на главен колектор І в най-натоварения  му участък;  
- реконструкция на канализационни битови колектори; 
- ремонт и профилактика на съществуващите съоръжения по мрежата – дъждопрелив-

ници, шахти  и др.; 
 - изграждане в по-далечна перспектива на канализационна мрежа на квартал „Рилци”; 

 
За новите територии за обитаване, отдих и производство са предвидени канализационни кло-
нове, за включването им към съществуващите канализационни профили. В момента битовите 
отпадъчни води от имоти с вече променено предназначение са заустени в безотточни ями.  
Много съществен за развитието на териториалната система на община град Добрич е т.н. 
ефект на новите производства. Става дума за нови отраслови дейности, нови видове стопанска 
активност или т.н дейности в сферата на третичния сектор на икономиката. Такъв обект с 
регионално значение се предлага да се развие на територията на бившето военно летище. Това 
ще е интермодален терминал, „локомотива“ на комбинираните превози – въздушни, 
железопътни и пътни. В тази връзка осигуряване на подходящо пречистване на отпадъчните 
води (според нормативните изисквания) преди заустването им във водоприемника, чрез 
преоценка на технологията на пречистване, реконструкция и модернизация на 
съществуващата ПСОВ. Във връзка с предстоящата реализация на т.н.” воден цикъл” ще се 
извърши и реконструкция на пречиствателната  станция. 

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвиденото обновяване на водопроводната система, доизграждането на канализационната 
мрежа, вкл. на кв. „Рилци“, както и модернизацията на градската ПСОВ ще има положително 
въздействие върху околната среда, тъй като ще подобри снабдяването на населението с пи-
тейна вода, ще намали загубите й и ще ограничи замърсяването на повърхностните и 
подземните води. В цялостният  проект «Воден цикъл» се предвижда осигуряване и адекватен 
мониторинг върху качеството на водите и осъвременяване на оборудването на лабораториите 
на ВиК и тези към ПСОВ.  

 
7.3.3 Развитие на инфраструктурата за защита от предвидими природни бедствия 
В ОЗ на ОУПО не се съдържат проектни предвиждания за развитието и доизграждането на  
този вид инфраструктура. 
 
Въздействието върху компонента „повърхностни води“ от предвижданията на плана се 
оценява както следва: 

� по вид – положително; 
� по вероятност за неблагоприятно въздействие – ниска, при условие, че предвижданията 

на плана бъдат реализирани и системите поддържани; 
� по продължителност – постоянно, положително; 
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� по териториален обхват – значителен; 
� по честота – постоянно, положително; 
� рискове за човешкото здраве – изключени, при подходящо поддържане на системата; 
� по кумулативен ефект – не се очаква, освен при непредвидими причини; 
� по превишение на екологични стандарти – не се очаква; 
� по последствия върху пространства и пейзажи със статут на защита – положителни.  

 

7.4 ЗЕМИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ 

7.4.1. Обща структура и баланс на общинската територията 
В общият баланс на територията на общината /вж. таблицата по-долу/, в сравнение със 
съществуващото състояние, се наблюдават изменения в основните елементи на проектният 
баланс, което води до определени промени в общата структура на общинската територия.  

 
Таблица 30 Баланс на територията                                           
 

Наименование на териториалния елемент Площ на 
съществуващи 
елементи 

Площ на проектни 
елементи 

в ха в % в ха в % 

I. ТЕРИТОРИИ С НАЙ-ОБЩО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ   

1. Жилищни функции 630,15 5,77 637,82 5,84 

2. Обществено-обслужващи функции 149,35 1,37 152,13 1,39 

3. Производствени дейности 802,38 7,35 850,41 7,78 

4. Складови дейности 89,51 0,82 466,67 4,27 

5. Рекреационни дейности, курорти и вилни зони 0,00 0,00 205,74 1,88 

6. Озеленяване, паркове и градини 246,61 2,26 248,36 2,27 

7. Спорт и атракции 58,76 0,54 59,04 0,54 

8. Комунално обслужване и стопанство 29,27 0,27 42,92 0,39 

9. Земеделски територии, в т.ч.: 7476,93 68,48 7188,66 65,84 

9.1. обработваеми земи - ниви 6714,85 61,50 6712,33 61,48 

9.2. обработваеми земи - трайни насаждения 646,06 5,92 407,15 3,73 

9.3. необработваеми земи 76,47 0,70 29,63 0,27 

9.4 Земи по § 4  39,55 0,36 39,55 0,36 

10. Горски територии, в т.ч.: 733,22 6,72 729,45 6,68 

10.1. ветрозащитни  665,60 6,10 665,60 6,10 

11. Водни площи 44,15 0,40 44,15 0,40 

12. Транспорт и комуникации 215,89 1,97 231,05 2,11 

13. Техническа инфраструктура 50,49 0,46 50,49 0,46 

14. Специален терени 391,45 3,59 14,29 0,13 

ОБЩА ПЛОЩ   10918,16 100,00 10918,16 100,00 

II. ЗАЩИТЕНИ И НАРУШЕНИ ТЕРИТОРИИ   

А. Територии за природозащита 0 0,00 0 0,00 
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Б. Защитени територии за опазване на КИН 3,38 0,03 3,38 0,03 

В. Територии с особена териториално-устройствена защита 0 0,00 0 0,00 

Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0 0,00 8,17 0,07 

Д. Територии с активни и потенциални свлачища и срутища 0 0,00 0 0,00 

Е. Други нарушени територии 0 0,00 0 0,00 

Ж. ОБЩА ПЛОЩ по т. Г, Д, Е с отчитане на припокриването 0 0,00 8,17 0,07 

ЗАБЕЛЕЖКА: Общата площ на общината е по данни на КК. По национален баланс 2000г. Тя е 10901,80 ха. 

 
Данните от посочената сравнителна таблица показват промените, които настъпват в баланса 
на територията в резултат от предвижданията на ОУПО. Основните предвиждания са както 
следва: 

- урбанизираните територии увеличават площта си с 279.90 ха, като относителният им 
дял от общата територията на общината нараства с 2.56 % - от 21.96 % на 24.52 %. В т.ч. 
населените места нарастват с 451.32 ха, като това става частично за сметка на земеделски земи 
/171.42ха/, а в по-голямата си част – за сметка на съществуващи специални терени извън 
регулация и в частност на бившето летище, което се трансформира в интермодален терминал. 
Създаването на зони за рекреационни и курортни дейности и по-специално за вилен отдих 
става също за сметка на вече усвоени/застроени терени извън регулация; 

- земеделските територии намаляват с 288.27 ха, което се дължи на нарастването на урба-
низираните територии. Засягат се основно обработваеми земи с трайни насаждения (238.91 
ха); (Забележка: Не е ясно защо не е показано намаление на площта та земите по § 4 на ЗСПЗЗ, след като вър-

ху тях се формират вилни зони).   
- горските територии претърпяват минимално намаление от 3.77 ха за нуждите на урбани-

зираните територии; 
- териториите за възстановяване и рекултивация възлизат на 8.17ха, което съставлява 

0.07% от общинската територия; 
- останалите структурни елементи на територията на претърпяват промени. 

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Може да се оцени, че ОУПО предлага решения на устройствените проблеми на общината с не 
големи промени на общата структура на територията й, доколкото от промени се засягат 
2.67 % от общата й площ. Намаляването на площта на земеделските земи, макар и не особено 
голямо като процент – 2.64 %, е неблагоприятно. Това налага във фазата на окончателния про-
ект на ОУПО да се потърси възможност за намаляване на площта на отнеманите земеделски 
земи, като се има предвид, че анализът сочи за наличие на свободни терени в обхвата на двете 
съществуващи производствени зони. 
 
7.4.2. Функционално предназначение и устройство на извънселищните територии  
Извън урбанизираните територии, ОУПО предвижда обособяване на следните групи устройст-
вени зони и самостоятелни терени: 

- в земеделските територии (Сс): 
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o устройствена зона за земеделски нужди без промяна на предназначението на зе-
мите (Ссб); 

- В горските територии (Г): 
o защитни и противоерозионни гори, зелени зони и защитни пояси по чл. 5, ал.2 от 

Закона за горите, чието предназначение не може да се променя (Гз); 

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Въведените с ОУПО устройствени зони са насочени към опазване на двата основни природни 
компонента на територията - земеделските земи и горите. В този смисъл въздействието на 
предвижданията на плана върху околната среда ще бъде положително. 
 
(Забележка от позициите на Наредба №8: Планът не третира изискващите се от Наредбата и имащи отношение 
към качествата на околната среда проблеми, както следва: 

- устройствен режим на водните течения и водните площи и непосредствените им крайбрежия,  
- земеползване и устройство на нарушените територии,  
- активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне, 
- устройствен режим на земите публична, респ. изключителна държавна и общинска собственост.) 

 

7.5 ЗЕМНИ НЕДРА, ПОДЗЕМНИ ВОДИ  

7.5.1 Земни недра 
Въздействие върху земните недра по време на евентуално бъдещо строителство ще бъде 
аналогично на осъщественото в застроената урбанизирана територия на  
гр. Добрич. Това ще се изрази главно в изкопни и насипни работи за изграждане на жилища, 
обслужващи съоръжения, производствена, транспортна, водоснабдителна, канализационна и 
социална инфраструктура, и пр. 
 
Механичното нарушаване на геоложката среда ще бъде отрицателно, пряко, постоянно, 
дълготрайно и частично обратимо, но обективно неизбежно. По обхват се ограничава в обсега 
на третираната в ОУП територия. Оценява се като незначително, тъй като ще засяга само 
малка част от приповърхностната зона на земните недра, която впоследствие частично се 
възстановява. 
 
Освен от механично нарушаване, геоложката среда потенциално е застрашена и от качествени 
изменения, произтичащи от замърсяването й със строителни, битови и други отпадъци, 
отпадъчни води от попивни ями и канализационната система, разливи на нефтени продукти от 
строителните машини, моторните превозни средства и пр. Ако бъдат допускани, тези 
изменения обикновено са дълготрайни, тъй като въздействието им продължава и след 
отстраняване на източниците на замърсяване. Предмет на добра технологична дисциплина е 
недопускането на подобни нарушения. 
 
Въздействия върху земните недра са възможни и в резултат на: 
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– природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари в горските и селскостопанските 
територии и др.; 

– аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 
– разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни и 

други аварийни произшествия в промишлени, взриво-пожароопасни и други обекти.  

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
 
7.5.2 Подземни води 
В границите на общината до настоящия момент е осъществено значително по обем жилищно, 
транспортно, комунално-битово, туристическо и друго строителство. При бъдещата 
строителна дейност по реализация на предвижданията на ОУП е потенциално възможно 
аналогично на реализираното въздействие върху подземните води, а именно: 
 - инфилтриране на замърсени отпадъчни води от съществуващи изгребни и попивни 
ями, нерегламентирани сметища и замърсяването с битови и други отпадъци. То ще бъде 
отрицателно, пряко, временно и обратимо с ограничен териториален обхват в обсега на 
населеното място и на изкопите и насипите за ново строителство; 

- отнемане на разполагаеми ресурси от подземни водни тела при експлоатацията на 
съществуващите водовземни съоръжения и системи. Това въздействие ще бъде постоянно, 
дълготрайно и обратимо при евентуално прекъсване на водовземането. По обхват се 
ограничава в обсега на създаваната зона на влияние от водовземните съоръжения;  

- намаляване на инфилтрацията на замърсени води вследствие на евентуално 
изграждане и рехабилитация на канализационните и водопроводните мрежи и пречиствателна 
станция за отпадъчни води в гр.Добрич, регламентирано съхраняване и обезвреждане на 
битови и други отпадъци. Това въздействие ще бъде положително, пряко, постоянно и 
необратимо, с териториален обхват в обсега на селищата в общината.  
 
Посочените отрицателни въздействия се оценяват като незначителни, поради обстоятелството, 
че водовземането се осъществява в рамките на разполагаемите ресурси на подземни водни 
тела и в съответствие с изискванията за опазване на химичното състояние на подземните води. 
Водоснабдителната система на град Добрич разчита единствено на вода, добита от подземни 
водоизточници – шахтови и сондажни кладенци от двата основни водоносни хоризонта – 
сармат (горен) и валанж (дълбок). 
 
Въздействия върху подземните води са възможни и в резултат на: 

– природни бедствия – земетресения, наводнения, пожари и др.; 
– аварии в изградената водопроводна и канализационна мрежа; 
– разливане на нефтопродукти и други опасни вещества и материали при транспортни 

и други аварийни произшествия в промишлени, взриво-пожароопасни и други обекти. 

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и обратими. 
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7.6 ЛАНДШАФТ 

Базирано на изводите от анализа на съществуващото положение, че ландшафтът на 
общинската територия се определя като антропогенно сравнително слабо трансформиран като 
състояние и хомеостаз като стадии на развитие. Оценката на въздействието върху него се 
извършва на база предвижданията на плана по отношение развитието на селищната мрежа и 
жилищното строителство, на териториалната организация на социалната инфраструктура, на 
производствените и логистични дейности, зоните за рекреация и по отношение на 
териториите, предвидените за прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне.  
 

7.6.1 Обща структура и баланс на общинската територията 
Проектните решения, заложени в Плана водят до определени промени в общата структура на 
общинската територия, които могат да се проследят на долната таблица: 
 
Таблица 31 Промени в общата структура на общинската територия  
   

 
Наименование на териториалния елемент 

Съществуващи елементи Проектни елементи 
Площ 
(ха) 

Дял  
(в %) 

Площ 
(ха) 

Дял  
(в %) 

1. Урбанизирани територии 2 397.48 21.96 2 677.38 24.52 
1.1. Жилищни функции 630.15 5.77 637.82 5.84 
1.2. Обществено-обслужващи функции 149.35 1.37 152.13 1.39 
1.3. Производствени дейности  802.38 7.35 850.41 7.78 
1.4. Складови дейности 89.51 0.82 466.67 4.27 
1.5. Рекреационни дейности, курортни и вилни зони 0.00 0.00 205.74 1.88 
1.6. Озеленяване, паркове и градини 246.61 2.26 248.36 2.27 
1.7. Спорт и атракции 58.76 0.54 59.04 0.54 
1.8. Комунално обслужване и стопанство 29.27 0.27 42.92 0.39 
1.9. Специални терени 391.45 3.59 14.29 0.13 
2. Земеделски територии, в т.ч:   7 476.93 68.48 7 188.66 65.84 
2.1. Обработваеми земи - ниви 6 714.85 61.50 6 712.33 61.48 
2.2. Обработваеми земи – трайни насаждения 646.06 5.92 407.15 3.73 
2.3. Необработваемии земи 76.47 0.70 29.63 0.27 
2.4. Земеделски територии по параграф 4 от ЗСПЗЗ 39.55 0.36 39.55 0.36 
3. Горски територии, в т.ч: 733.22 6.72 729.45 6.68 
3.1. Ветрозащитни 665.60 6.10 665.60 6.10 
4. Водни площи и течения 44.15 0.40 44.15 0.40 
5. Транспорт и комуникации 215.89 1.97 231.05 2.11 
6. Техническа инфраструктура 50.49 0.46 50.49 0.46 

ОБЩО: 10 918.16 100.00 10 918.16 100.00 
Защитени и нарушени територии     
А. Територии за природозащита 0.00 0.00 0.00 0.00 
Б. Защитени територии за опазване на КИН 3.38 0.03 3.38 0.03 
В. Територии с особена териториално-устройствена защита 0.00 0.00 0.00 0.00 
Г. Територии за възстановяване и рекултивация 0.00 0.00 8.17 0.07 
Д. Територии със свлачища и срутища 0.00 0.00 0.00 0.00 
Е. Други нарушени територии 0.00 0.00 0.00 0.00 
Ж. Обща площ по т. Г, Д, Е с отчитане припокриването 0.00 0.00 8.17 0.07 

 
Съществено по отношение предвижданията на проекта е съотношението между видовете 
ландшафти съгласно тяхната устойчивост при съществуващото състояние и съгласно 
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предвижданията на плана. Категоризацията на ландшафтите по степен на устойчивост  в 
границите на общината и техните относителни дялове са показани в следващата таблица: 

 
Таблица 32 Основни видове ландшафти по относителни дялове                          

 
Видове ландшафти Съществуващо положение Проектно предложение 

Площ-ха % Площ-ха % 
С висока естествена устойчивост 845.99 7.76 781.77 7.17 

С естествена устойчивост 8105.13 74.23 7688.62 70.59 

С относителна устойчивост 1967.04 18.01 2431.49 22.24 

ОБЩО 10901.816 100 10901.816 100 

 
От посоченото в таблицата следва заключението, че изменението при ландшафтите с висока 
естествена устойчивост е незначително, обусловено от предвижданията на плана за мащабно 
развитие на зелените площи. По отношение на ландшафтите с естествена устойчивост е 
налице намаляване с 3.6% в сравнение със съществуващото състояние. Неблагоприятно е 
нарастването на ландшафтите с относителна устойчивост - с 4.23% спрямо съществуващото 
положение.  
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Посочените промени се дължат на предвижданията на плана, свързани най-вече с 
нарастването на урбанизираните територии. Планът няма предвиждания за активно прилагане 
на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо оформяне на територията.   

 

7.6.2. Рекултивация и земеползване на нарушените територии 
ОУПО предвижда рекултивация на 8.17ха, което съставлява 0.07% от територията на 
общината. Видът на рекултивационните мероприятия за отделните обекти се определя с 
проекти за рекултивация, в съответствие с начина на последващото ползване на съответните 
територии. В случаите, в които с ОУПО не са определени конкретни устройствени зони, се 
предвижда последващото ползване да се съобразява с това на прилежащите територии – 
земеделски или горски.  

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Проектните предвиждания за запазване на ценните естествени характеристики на природния 
ландшафт имат подчертано позитивен характер и се оценяват както следва:  

� по вид – въздействията са позитивни; 
� по вероятност – постоянни, с висока вероятност; 
� по продължителност – постоянни, позитивни; 
� по териториален охват – значителни, позитивни; 
� по честота – постоянни; 
� по рискове за човешкото здраве – няма; 
� кумулативен ефект –няма; 
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� превишени екологични стандарти – няма; 
� последици върху пространства или  пейзажи, които имат признат национален, 

общностен или международен статут на защита – подчертано позитивни. 
 

7.7 БИОРАЗНООБРАЗИЕ,  ЗЕЛЕНА СИСТЕМА  

7.7.1. Земеползване и устройство на горските територии 

Горските територии при съществуващото състояние заемат 733.22 ха, в т.ч. 665.60 ха са с 
ветрозащитни функции. Съгласно проектното предвиждане, площта им намалява с 3.77ха, 
които са предвидени за урбанизиране.  Планът въвежда за горските територии (Г) устройствен 
режим: Защитни и противоерозионни гори, зелени зони и защитни пояси по чл. 5, ал.2 от 
Закона за горите, чието предназначение не може да се променя (Гз); 

 

7.7.2 Устройствен режим на озеленени площи за широко и специфично ползване  
ОУПО предвижда много мащабно развитие на зелената система на общината. Предвидени са 
четири нови градски парка с обща площ от 2511,72 дка, един нов крайградски парк с площ от 
481.57 дка и няколко районни паркове с обща площ от 332.63 дка или общо нарастване на 
площта на озеленените площи за широко обществено ползване с 3 325.92 дка. Тези пред-
виждания са изложени текстово в обяснителната записка към ОУПО. В баланса на тери-
торията обаче, предвиденото нарастване на озеленените пощи е само 1.75 ха.  
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвижданията на ОУПО по отношение развитието на зелената система на общината са 
насочени към поддържане и повишаване качествата на околната среда. Според ОЗ, ОУПО 
осигурява достатъчни по площ и разнообразни по съдържание озеленени площи за широко 
обществено ползване, както и територии за спорт и рекреации, но това не е отразено в баланса 
на територията и не може да се прецени мащаба на проектното решение!  
 
Като цяло предвиденото устройство и доизграждане на гр. Добрич през перспективния период 
не застрашава околната природна среда и ще подобри качествата на живот в него. 
 

7.8 ОТПАДЪЦИ 

7.8.1 БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Съгласно ОУПО на община град Добрич, през 2030 година населението на града ще се 
стабилизира на 80 000 души, а разчетите за развитие на интегриращите системи са направени 
на база 87 000 души. При този модел на демографско развитие, очакваното количество 
генерирани битови отпадъци през 2030 година ще възлезе на около 28 000 тона (при норма на 
натрупване от 352 кг/ж/год., определена в Общинската програма за управление на 
отпадъците). 
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За депониране на битовите отпадъци ще се използва регионалното депо в с. Стожер, открито 
през март 2015г., с експлоатационен период от 30 години.  

Строителни отпадъци 

Депонирането на строителните отпадъци ще продължи да се осъществява на регионалното 
депо. Общинската администрация е приела Наредба за управление на дейностите по 
отпадъците на територията на общината, в която са имплементирани изискванията на ЗУО по 
отношение управлението на строителните отпадъци в т.ч. рециклиране и оползотворяване. С 
изпълнение на изискванията на Наредбата ще се намали количества строителни отпадъци, 
предназначени за депониране, респективно ще намалеят и емисиите във въздуха от ДВГ и 
транспортните разходи при транспортирането на строителните отпадъци. 

Производствени отпадъци 

Създаването на оптимални устройствени условия за социално-икономическо развитие на 
общината предполага и създаването на условия за развитие на промишлеността и в частност 
на вида и количествата генерирани промишлени отпадъци.  

Прогнозата за структурата на промишленото развитие отразява приетата визия за целеви 
структурни промени като ускорено развитие на високотехнологични, ефективни и 
конкурентно-способни производства.  

Развитието на нови, високотехнологични производства предполага и стремеж към подмяна на 
технологичните съоръжения и въвеждане на Най-добрите налични техники, от което следва 
постепенно намаляване на количествата на генерираните производствени отпадъци.    

Опасни отпадъци 

Генерираните опасни отпадъци в предприятията и от сектор „Услуги“ (сервизи, ремонтни 
работилници и др.) се събират в специални помещения в самите предприятия, съхраняват се в 
тях и се намират под контрола на ръководството на предприятията и се предават само на 
лицензирани фирми за тяхното третиране въз основа на сключени договори. 

Масово разпространени отпадъци  

Със заповед на кмета на Община град Добрич са въведени системи за разделно събиране на 
масово разпространени отпадъци като излезли от употреба батерии и акумулатори, 
луминесцентни лампи и други лампи, съдържащи живак, и др. Местоположението и 
устройството на конкретни площадки се съобразяват на по-ниски нива на устройствено 
планиране, като на ниво Подробен устройствен план се определя и местоположението на: 

� площадките за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от 
домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други; 

� площадките за разделното събиране и съхраняването на битови биоразградими 
отпадъци, в т.ч. местата за разполагане на необходимите елементи на системата за 
разделно събиране на отпадъците и предаването им за компостиране или анаеробно 
разграждане, 

за които кмета на общината има ангажимент и задължение по реда на чл.19 от ЗУО.  
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Съгласно изискванията на чл.38, ал.1 от ЗУО (ДВ, бр.53/2012г.), дейности с отпадъци от черни 
и цветни метали се извършват само на площадки, разположени на територии, определени с 
общи устройствени планове за производствени и складови дейности, на пристанища за 
обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната 
инфраструктура със стопанско предназначение. Всяка площадка трябва да отговаря на 
нормативните изисквания за опазване на човешкото здраве и околната среда. На тази база, 
площадки за дейности с отпадъци от метали могат да се обособят и на други места в общината 
след одобряването на окончателния вариант на ОУПО.  

 
7.9 ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА. ХИМИКАЛИ 
Предвижданията на предварителния проект на ОУПО няма да променят съществено 
съществуващата ситуация по отношение на опасните вещества. 
 
ОУПО препоръчва да бъде извършен основен ремонт на най-тежките участъци от 
транспортно-комуникационната система на града, както и изграждане на 145 км велоалеи в 
града и в крайградската зона. Наложително е реконструкцията на улиците и изграждането на 
велоалеите да стане в сравнително краткосрочен план, което от своя страна ще доведе до 
увеличаване употребата на асфалт, категоризиран като „токсичен” съгласно Закона за защита 
от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г.). 
 
Строителните дейности са свързани с използването на гориво и смазочни материали за 
строителната механизация, цимент, бои, изолации, смоли и др. които се характеризират с 
различен клас на опасност, но използването на които е неизбежно и присъщо.  
 
ОУПО определя устройствени зони с производствено предназначение, както следва: 
Предимно производствена устройствена зона (Пп), Производствена зона с иновативни и чисти 
производства (Ппч) и Производствена зона за транспортни и складови дейности -
 интермодален терминал (Пит).  
 
В обхвата на Производствена зона – Север, която запазва производственото си 
предназначение се намира СКЛАДОВО СТОПАНСТВО И Ж.П. ИЗЛИВНО СЪОРЪЖЕНИЕ 
ЗА ПРОПАН-БУТАН“ на „ТОПЛИВО“ АД, определено като предприятие/съоръжение с висок 
рисков потенциал. До промишлената зона достига инфраструктура на автомобилния и ж.п. 
транспорта, както и другата необходима техническа инфраструктура. Съоръжението е 
действащо и с осигурени отстояния. С Предварителния проект на ОУП не се предвиждат нови 
устройствени зони за жилищни райони (обитаване), обекти и площи с обществено 
предназначение, зони за отдих и големи транспортни пътища, които да нарушат присъщите му 
безопасни отстояния. Същото се отнася и до предприятия/съоръжения с нисък рисков 
потенциал ПЕТРОЛНА БАЗА ДОБРИЧ” (не функционира от 01.04.2014г.) и „ТЕДИВА“ ООД, 
разположени в северната индустриална зона.      
 



                                                                                                                                        Екологична оценка                                                

Общ устройствен план на община град Добрич 

 124 

Тъй като съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията (чл.103, ал.2) общите 
устройствени планове определят преобладаващото предназначение и начин на устройство на 
отделните структурни части на териториите, обхванати от плана, конкретното предназначение 
и начин на устройство на отделните поземлени имоти в обхвата на ОУП се определя от 
подробни устройствени планове. На тази база, в проекта на ОУП не може да се предвиди 
конкретна реализация (изграждане) на ново предприятие и/или съоръжение с нисък или висок 
рисков потенциал, както и да се предвидят данни за количествата на опасните вещества по 
Приложение №3 на ЗООС, които ще бъдат налични в предприятието/съоръжението. Такива 
предприятия и съоръжения могат да бъдат предвиждани в следващите нива и етапи на 
проектиране и при условие, че се прояви такава инвестиционна инициатива, се предприемат 
съответните действия по реда на ЗООС.  
 
КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 
При условие, че при реализацията на даден инвестиционен проект инструкциите за работа с 
опасни вещества се спазват стриктно, не следва да се очаква въздействие върху компонентите 
на околната среда от фактор „опасни вещества”.    

 

7.10  ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

Върху състоянието на шумовия режим ще окажат влияние евентуално изменение в схемата на 
транспортно–комуникационната мрежа и организацията на движението, изменението в 
параметрите на селищната среда, появата на нови локални източници на шум. 
 
7.10.1. Реконструкция и укрепване на съществуващата пътна мрежа  
В ОЗ на ОУПО не се съдържат проектни предвиждания за развитието и доизграждането на  
комуникационно-транспортна система на общината. Не е предоставена и съответната схема. 
 
Чрез ОЗ, ОУПО интегрира проекта за развитие на мрежа от велосипедни алеи, предвидена в 
Интегрирания план за възстановяване и развитие на Добрич. Той предвижда изграждане на 
46.32 км велоалеи в града и още 99 км в крайградската зона. 
 
Поради липса на проектно решение за Комуникационно-транспортната система не се прави и 
коментар-оценка за въздействието му върху ОС. Очаква се акустичната картина на общината 
да запази съществуващите характеристики. 
 
7.10.2. По отношение на въздушния транспорт, ОУПО предвижда запазване на терена на 
изграденото край града летище, като предлага в част от него да бъде предвидена за 
логистични дейности.   
 

7.11 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО  

ОУПО предвижда диференцирани мерки за опазване и социализиране на културното наслед-
ство в зависимост от характера и местоположението на културните ценности. 
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7.11.1. Недвижимо културно наследство и туризъм 
В ОЗ на ОУПО не се съдържат проектни предвиждания за опазване, експониране, социали-
зация и устройствен режим на недвижимите културни ценности. Има само разпоредба в 
Правилата за прилагане на плана относно териториите, в които има НКЦ, която е 
възпроизведена по-долу. 
 

7.11.1. Недвижимо културно наследство 
За опазването и социализацията на недвижимите културни ценности (НКЦ) ОУПО предвижда 
териториите, в които са разположени НКЦ да бъдат устройвани като Устройствена зона за 
паметници на културата (Ткин) със следния режим: 

- всички действия в тази зона се предприемат след изработване на Подробни устрой-
ствени планове и работни устройствени планове със силуетни поучвания към тях, 
включително през улица, като тези планове се съгласуват по процедурата предвидена в ЗКН; 

- единичните паметници на културата се процедират както обектите по предходната 
точка, като преписките са комплектовани с инвестиционни проекти; 

- в контактната зона на групови и единични паметници на културата важат правилата, 
заложени с Общия устройствен план; 

- когато в зоната са налице археологически паметници на културата не се допуска 
смяна на предназначението на имотите в нея, както и строителни дейности преди извършване 
на задължителни  проучвания, законово определени за археология. 

 

7.11.2. Туризъм 
Проектната документация не съдържа данни относно бъдещото развитие на туризма и доиз-
граждането на туристическата инфраструктура. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Предвижданията в правилата за прилагане на ОУПО за опазване на недвижимото културно на-
следство на общината са в съответствие с постановките на Закона за културното наследство, 
респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключението, че 
реализирането им ще има положително въздействие върху околната среда. 
 
Оценка за въздействието върху околната среда от развитието на туристическата дейност и 
доизграждане н туристическата инфраструктура не може да се направи, тъй като тази тема не 
фигурира в проектната документация. 
 

7.12 НАСЕЛЕНИЕ И ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ 

Територията, върху която е построено едно населено място, в много голяма степен 
предопределя възможностите за създаване на благоприятна жизнена среда, като отделните 
елементи на населеното място се характеризират със свои специфични от хигиенна гледна 
точка особености и функционални предназначения. За избягване на отрицателните и 
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използване на положителните въздействия върху жизнената среда, елементите на града при 
съвременното градоустройство се групират във функционално обособени зони, обхващащи 
жилищните, промишлените, транспортно-складовите и крайградските територии. Тяхното 
разполагане едни спрямо други се подчинява на редица хигиенни принципи и норми, отразени 
в общите устройствени планове (ОУП).  
 
Съгласно Закона за здравето (ДВ бр. 70/2004г.), „Държавата, общините, юридическите и 
физическите лица осъществяват дейността си, като осигуряват опазването на жизнената среда 
от вредно въздействащите върху здравето на човека биологични, химични, физични и 
социални фактори“. Определени са и факторите на жизнената среда: води, предназначени за 
питейно-битови нужди; води, предназначени за къпане; минерални води, предназначени за 
пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди; шум и вибрации 
в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии; йонизиращи лъчения в 
жилищните, производствените и обществените сгради; нейонизиращи лъчения в жилищните, 
производствените, обществените сгради и урбанизираните територии; химични фактори и 
биологични агенти в обектите с обществено предназначение; курортни ресурси; въздух. 
Подчертано е важното място на устройството на урбанизираните територии като дейност със 
значение за здравето на човека. 
 
Общините, в случая град Добрич, следва да предлагат физическа и социална среда, която да 
отговаря на здравните потребности на техните жители чрез благоустрояване и рационално 
изграждане на различните териториални единици и развитие на комуналното стопанство. 
 
Общото устройствено планиране следва да съобрази всички горепосочени фактори, с оглед 
отсъствие на вредно въздействие върху здравето на населението. С оглед опазване на 
човешкото здраве, от съществено значение са градоустройствените зони, които по силата на 
съответни наредби, следва да бъдат спазвани в процеса на планиране. 
 
7.12.1. Териториален обхват на потенциалното здравно въздействие. 
Потенциалното въздействие на новия ОУПО ще е основно върху населението на град Добрич. 
ОУПО има и общонационално значение, като такъв на едно от крупните населени места, както 
по отношение на брой население, така и от икономически позиции при формиране на брутния 
национален продукт. 
 
В новия ОУПО са потърсени планови възможности за устойчиво развитие на общината и на 
практика отсъства засегнато население от евентуална рязка неблагоприятна промяна на 
условията на средата. Прегледът на ОУПО от комунално-хигиенни позиции позволява да се 
заключи, че са взети под внимание осигуряването на  достатъчна здравна защита на 
населението в т.нар. критични зони със специфичен хигиенно-охранителен статут - 
жилищните квартали и сгради, а също така на елементите на транспортната и инженерна 
инфраструктура, културни обекти и комплекси; спортни зони и терени за отдих, обекти на 
здравеопазването.  
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Територията, върху която е разположена община град Добрич е благоприятна от хигиенни 
позиции. Чистотата на околната среда в много голяма степен предопределя създаването на 
условия за подходяща жизнена среда, като отделните елементи на общината се характеризират 
със свои специфични от хигиенна гледна точка особености и функционални предназначения.  
 
Общият комунално-хигиенен преглед на новия ОУП на община град Добрич установи, че в 
проекта на документа, елементите на селищната мрежа са подходящо групирани един спрямо 
друг, при спазване на исторически утвърденото зониране на града и отстоянията за здравна 
защита между отделните устройствени зони. От хигиенни позиции не се установяват 
противоречия във функционално местоположение и съседства на жилищните терени и зоните 
за производствено-складови дейности, както и на земеделските и зелените територии.  
 
Следва да се има предвид, че понастоящем, а най-вероятно и в близка перспектива, 
икономиката на община град Добрич ще продължава да е концентрирана най-вече върху 
леката и преработващата промишленост, търговията, транспорта, услугите и селското 
стопанство.  
 
7.12.2. Здравна оценка на устройствените предвиждания в ОУПО. 
Положителна от хигиенни позиции е предложената от плана структура на територията на 
община град Добрич. Запазват се благоприятните условия за бъдещото развитие на града.  
 
Плановите предвиждания запазват озеленените площи, а също се предвижда обособяване на 
рекреационна зона от вида Ов – за вилно строителство  на територии в местностите „Гаази 
Баба“ и „Лозята“ с площ от 205,74 ха, раздавани и застроени по ПМС 60-те години на миналия 
век. Предвидени са за бъдещо изграждане нови градски паркове с обща площ 79.9 дка - 
разширение на парк „Св. Георги“ и изграждане на парк „Св. Димитър“. Това е с благоприятно 
хигиенно значение, което ще позволи подобряване на привлекателността и благоприятното 
рекреационно въздействие на територията на общината. Запазват се и спортните обекти, вкл. 
вече отредените в подробните планове. 
 
Жилищните територии в град Добрич се устройват и застрояват като устройствени зони с 
преобладаващо ниско, средно, високо и комплексно застрояване, което е обосновано за 
особеностите на областния град и изпълнява комунално-хигиенните изисквания. В тези зони  
се предвиждат сгради за обитаване, както и обекти с нежилищни функции, съгласно чл. 17 от 
Наредба № 7/2003 на МРРБ.  
 
Жилищните зони се разширяват чрез включване на терени, разположени в северната и 
североизточната част  на  квартал «Изгрев». В над 90% от имотите има изградени жилищни 
сгради. Територията се обслужва комуникационно от улиците ”Тракия”, „Купен“ и „Калина“. 
Също, предлага се усвояване на терени за жилищно застрояване, заключени от «Околовръстен 
път» на изток, ул.»Стефан Стамболов» на запад , на юг ж.к. «Дружба 4» и бул. «Добруджа» от 
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север. С проектът се предлага и усвояване за жилищни нужди на незастроени територии в ж.к. 
„Модерна махала“ и „Балик – юг“. 
 
ОУПО предвижда увеличаване на териториите за производствено-складови дейности и за 
инфраструктура, без това да се отразява неблагоприятно на санитарно-хигиенните условия на 
средата, както следва: 

1. Западна посока- Предложение за включване в регулационни граници на терена на 
соларния парк и  усвоените терени за складови и производствени дейности. 

2. Северна посока – Предлага се за включване в регулация на терени в западната част 
на ”Северна индустриална зона“, южно от Северна тангента и северно от ж.п линията,  терени, 
където вече има изградени  мощности.  

3. Югозападна посока на кв.Рилци–Влизане в регулационните черти на квартала 
усвоените територии за производствено-складови дейности в бившия стопански двор. 
Също така, предлага се уплътняване на съществуващите индустриални територии, като най-
мащабната промяна в тези територии е предложението за създаване на интермодален 
терминал на терена на бившето летище. На площ от над 390 ха. може да се развие модерен 
терминал (транспортно -  складови площи), обслужвани от три вида транспорт – авто, ж.п. и 
авио, с възможности за преразпределяне на товари към ГКПП Дуранкулак, Йовково и 
Силистра. 

 
Може да се обобщи, че ОУПО не променя зонирането на община град Добрич по начин, който 
да доведе до териториални дисбаланси и повишаване на здравния риск за населението. От 
хигиенни позиции може да се направи извода, че ОУПО зонира територията при съобразяване 
със здравните изисквания и с наличните комунални и топографски дадености на общината.  

 
7.12.3. Потенциално въздействие на факторите на жилищната среда върху здравето на 
населението. Влияние на ОУПО върху качеството на компонентите на околната среда. 
По отношение водоснабдяването на населението на град Добрич, от представеното в новия 
ОУПО не се установянат нови и значими предпоставки за засягане на санитарно-охранителни 
зони и влошаване качеството на питейните води, като са предвидени необходимите здравно-
профилактични мерки. В записката към ОУПО са представени водоизточниците и наличните 
санитарно-охранителни зони около тях и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване от 
подземни води. 
 
Понастоящем, водоснабдяването на град  Добрич се осъществява от четири помпени станции: 
ПС„Приморци“, “Одринци“, „Алмалии“, „Батово“  и от района на ПС “Македонка“. 
Захранването е  от  две  различни   водопреносни  системи, които са разделени в  две основни 
групи сондажни  кладенци – една  около Шабла / Македонка и  втора в близост около  града. 
При повечето водоизточници, водата се третира за обеззаразяване чрез хлориране в 
хлораторни станции. Мониторинг за качеството на питейната вода се провежда от „ВиК“ 
ЕООД – гр. Добрич за всички водоснабдителни зони.  
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Съгласно новия ОУПО, местоположението на наличните водохващания за питейно-битово 
водоснабдяване остава в отдалеченост от налични комунални обекти и потенциални нови 
застроявания на територията на общината, което е предпоставка за запазване качеството и 
безопасността на доставяната питейна вода.  
 
Реализирането на ОУПО не променя значимо количествените потребности на общината от 
питейно-битово водоснабдяване. Понастоящем  подаваното водно количество е 21100 м3/ден, 
което в съответствие с планираното в новия ОУПО и негативната демографска тенденция за 
град Добрич, от хигиенни позиции може да се приеме за достатъчно и в бъдеще. Необходими 
са спешни мерки за рехабилитация на най-амортизираните водопроводни клонове, тъй като 
към момента реалните загуби на вода по водопроводната мрежа се изчисляват на 63%, което 
се явява и основният проблем за водоподаването в общината. 
 
За водоизточниците има разрешителни за водоползване и учредени санитарно-охранителни  
зони, съгласно Наредба 3/16.10.2000 г., в които се съблюдават ограниченията за ползване и 
достъп, съгласно действащата нормативна уредба. 
 

От хигиенни позиции, основна цел на дългосрочното планиране следва да е постепенното 
подобряване качеството и надеждността на цялостната водоснабдителна мрежа на град 
Добрич. Това включва запазване количеството и качеството на подаваната вода, чрез 
намалението на загубите, както и чрез рехабилитацията на  износените водопроводи и 
полагане на нови такива. 

 
По отношение пречистването на отпадните води, ОУПО възприема постановките, залегнали 
в предходни планове и проучвания, като канализационната мрежа на град Добрич е  изградена 
като  смесена за централната градска част и като разделна – за новите квартали.  При 
проливни дъждове част от водите по улиците в централната градска част се събират и 
насочват към ниската част на града – района на автогарата, където съществуващите 
дъждоприемни решетки и канализация не могат да поемат водите. Съгласно записката към 
ОУПО, причините за това са улици без дъждоприемни шахти или с недостатъчен брой  и 
затлачени такива, а също и факта, че дъждовната канализация на повечето сгради се излива на 
терена. Необходимо е проучване и възлагане на проектиране за техническо решение за 
намаляване на притока от повърхностни води към района, което няма да позволи възникване 
на санитарно-хигиенни проблеми със замърсяването на почвите и повърхностните и подземни 
води от нетретирани битови отпадни води.  
 
Град Добрич има изградена действаща градска пречиствателна станция /ГПСОВ/ за отпадъчни 
води. Площадката й се намира на около 7 км северозападно от града. Във връзка с 
предстоящата реализация на т.н.” воден цикъл” ще се извърши и реконструкция на 
пречиствателната  станция. Тази инвестиция ще има пряк и косвен положителен ефект по 
опазване здравето на населението на територията, обхваната от ОУПО. 
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По отношение на атмосферния въздух, значение за качеството му в бъдеще имат основно 
предвижданията на ОУПО относно социално–икономическото развитие на територията, 
предмет на планиране. В община град Добрич, съгласно разглеждания ОУПО, няма и не се 
планират значими нови стационарни източници на атмосферно замърсяване, което заедно с 
активното целогодишно движение на въздушните маси в района и равнинния релеф е 
предпоставка за запазване здравословни условия по отношение чистота на атмосферния 
въздух. ОУПО определя като водещи за общината леката и преработващата промишленост, 
търговията, транспорта, услугите и селското стопанство, които отрасли, при условие на 
модерно развитие, не са значими генератори на атмосферно замърсяване. Следва да се търсят 
възможности за ограничаване на атмосферното замърсяване от изгаряне на твърди горива за 
отоплителни нужди, особено през зимния период.  
 
Според цитираните в ОУП данни от АИС „ОУ Хан Аспарух”, гр.Добрич, през 2014 г. са 
регистрирани 333 средноденонощни концентрации на ФПЧ10, 8 от тях превишават ПС за 
СДН от 50 μg/m3 или 2,4 % от общия брой регистрирани средноденонощни стойности. Най-
голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 са регистрирани през зимните месеци. 
Средногодишната концентрация от23,03μg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3. 
 
През 2013 г. са регистрирани 348 средноденонощни концентрации, като за разлика от 
предходните години само 21 от тях (6,03 %)  превишават СДН от 50 μg/m3. Допустимият брой 
превишения за една календарна година (35 броя) този път не е надхвърлен. В сравнение с 
предходната 2012 г. (когато са били регистрирани 366 средноденонощни концентрации, 100 от 
тях превишаващи СДН от 50 μg/m3, а средногодишната концентрация е била 46,81 μg/m3, при 
СГН от 40 μg/m3 ), броят на дните с наднормено съдържание на ФПЧ10 е намалял почти 
петкратно, като най - високи и най - голям брой наднормени стойности са регистрирани през 
зимните месеци.  
 
Замърсяването е главно от горивни процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за 
отопление от населението. Регистрираните превишения и съвпадението на най-високите 
среднодневни концентрации с активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това. 
Въпреки това, като цяло се очертава низходяща тенденция в замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10  от  2009 г., което се доказва чрез занижените стойности на измерените СДК, 
както и по-малкия брой дни, в които е регистрирано превишение на СДН. 
 
Може да се обобщи, че при действието на новия ОУПО не се очаква поява на значими нови 
замърсители във въздуха на селищната среда, в резултат на реализацията на проектните 
решения, заложени в плана, което е предпоставка за ограничаване на здравния риск.  От 
комунално-хигиенни позиции е важно, че ОУПО предвижда запазване и създава възможност 
за развитие на всички елементи на зелената система, допринасящи за опазване качеството на 
атмосферния въздух.   
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Транспортът е основният източник на шум на територията на общината, съгласно „Доклад с 
анализ и оценка на шумовото натоварване в град Добрич за 2014г.“, където акустичната среда 
за населението се оценява като неблагоприятна.  РЗИ отправя препоръки за подобрения 
относно организацията на транспорта; пътната инфраструктура; изправността на МПС; 
озеленяването; застрояването на териториите – да бъде насочено към създаване и поддържане 
на “тихи зони” и зони, подлежащи на усилена шумова защита, особено тези, прилежащи към 
детски, здравни, учебни заведения и местата за отдих. Необходимо е значимо подобряване на 
качеството на пътните настилки, с оглед понижаване експозицията на шум и отделянето на 
прахови емисии в жилищните зони и обектите, подлежащи на здравна защита. 
 
Производствените зони и обекти са добре обособени, отдалечени от обекти, подлежащи на 
здравна защита. Еквивалентните бъдещи нива на шума е трудно да се прогнозират, тъй като 
шума ще е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на 
транспортния поток, пропускателната способност на пътните артерии, възрастта на 
автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, ситуационното и нивелетно 
разположение на пътя и характера на терена встрани от него. 
 
Благоприятно от здравно-профилактични позиции е, че ОУПО предвижда запазване и 
доразвиване на съществуващите крайпътни озеленени площи и поддържането на “тихи зони”. 
 
По отношение транспортната инфраструктура, от хигиенни позиции тя най-вече засяга 
състоянието и планирането на пътната и жп мрежа.  
 
Като цяло, пътната мрежа е развита и осигурява достъп до всички точки в града, но на места е 
значимо амортизирана. Транспортно-географското разположение на общината е много добро 
– достатъчно близо е до международния път Е-87, а в същото време е периферно разположена 
по отношение на оживените пътни артерии, което позволява да се избегнат неблагоприятните 
здравни последици от интензивните транспортни потоци и запазване на чиста околна среда.  
 
В голяма част от обходните пътища, пътните настилки са в незадоволително състояние, като 
това се отнася особено за ІІ-97 (северен и югоизточен обход на града), ІІ-27 на запад от 
околовръстния път (ІІ-97), ІІ-71 (посока Бранище), ІІІ-293, ІІІ-9701 и ІІІ-7105. Наложителна е 
рехабилитация на тези пътища, включително от хигиенни позиции, с оглед намаляване на 
отделяните прахови и газови емисии от движението на МПС.  
 
Състоянието на железопътната инфраструктура на територията на общината като цяло е 
незадоволително. Необходимо е подновяване на материалната база, с оглед повишаване 
качеството на услугата и осигуряването на безопасността на пътниците. 
 
Положително от хигиенна гледна точка е планираното в ОУП и последователното изграждане 
на велосипедна мрежа в гр. Добрич с приоритет жилищните райони. 
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Община град Добрич има на своя територия източници на електромагнитни лъчения 
(ЕМЛ), които най-общо са следните: радио и телевизионни предаватели с дълги, средни, къси 
вълни; подстанции за високо напрежение - открити и закрити разпределителни устройства; 
електропроводи; трафопостове, захранващи жилищни квартали и сгради; базови станции за 
мобилна комуникация. Наднормени стойности могат да се очакват главно в непосредствена 
близост до подстанции за високо напрежение, електропроводи, трафопостове и др. Няма 
данни от замервания, доказващи негативно здравно въздействие върху населението.  
 
7.12.4. Потенциал за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие 
на вредности. 
С приемането на новия ОУПО не се създават  условия за осъществяване на комбинирано, 
комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на вредности. Здравно-хигиенният анализ 
на ОУПО установи, че не са налични предпоставки за повишаване на здравния риск за 
населението при сравнение със сегашната ситуация. Не се предвиждат  промени в 
устройственото планиране на територията, които да доведат до значимо и небалансирано 
индустриализиране на общината. Предложеният ОУПО запазва условията околната среда в 
община град Добрич да се запази екологично чиста, с отсъствие на замърсяваща промишлена 
дейност, поради което не съществува вероятност за кумулативен ефект с индустриални 
замърсители.  
 
При спазване на изискванията на националното и местно законодателство, реализирането на 
планираните нови устройствени предвиждания в ОУПО не се очаква да повиши здравния риск 
за населението.  
 
7.12.5. Обобщена оценка на здравния риск и мерки за здравна защита за населението на 
общината. 
С новия ОУП на община град Добрич, успешно от хигиенни позиции се определят рамките за 
бъдещото планиране и управлението на устройствения процес. Поставени са изискванията към 
последващите подробни устройствени планове (ПУП) със съответните план схеми, 
определено е устройството на различните видове територии в съответствие със здравно-
профилактичните изисквания. Предвидени са необходимите мерки за гарантиране и в бъдеще 
на здравословни условия за живот, като ОУПО не създава условия за повишаване на здравния 
риск за населението. 

 
Могат да се отбележат следните по-важни мерки при реализирането на ОУП на община град 
Добрич, които са важни за ограничаването на здравния риск в бъдеще: 
 
По отношение ВиК:  

• спазване на СОЗ около всички питейни водоизточници и тяхното по време на действие 
на ОУПО. Тяхното устройство се съобразява с чл. чл. 7, 8, 9 и 10 и Приложения № 1 и № 2 от 
Наредба №3/2000 на МОСВ, МЗ и МРРБ за условията и реда за проучване, проектиране, 
утвърждаване и експлоатация на СОЗ около водоизточници и съоръжения  за питейно-битово 
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водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди;  

• осигуряване на достатъчно целогодишно водоснабдяване на всички територии в 
общината, включително при планираното разширяване на жилищната зона;  

• реконструкция и доизграждане на водопроводната и канализационна мрежи. 
 
По отношение качество на атмосферния въздух:  

• последващите ПУП да осигуряват условия за проветряване, разсейване на вредни 
потоци замърсен атмосферен въздух от автомобилния трафик, производства, строителни 
дейности и др.;  

• разширяване на системата за газоснабдяване на жилищните зони в общината.  
 
По отношение шум:  

• опазване на крайпътните дървета и зелени площи, при необходимост - осигуряване на 
ново шумозащитно озеленяване в необходимия обхват;  

• съгласно ОУПО – източниците на промишлен шум да се ограничават в промишлените 
зони. 
 
По отношение управление на отпадъците:  

• депониране на неопасните отпадъци на регламентираното за целта регионално депо;  

• спазване разпоредбите на Наредба за управление на строителните отпадъци;  
• с оглед опазване здравето на населението и качеството на почвите в района - 

недопускане депонирането на опасни и неопасни отпадъци на нерегламентирани сметища на 
територията на общината. 
 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

От комунално-хигиенни позиции може да се обобщи, че предварителния проект на ОУП на 
община град Добрич не съдържа предвиждания, които могат да доведат до негативни ефекти 
за здравето на населението в общината. С ОУПО се регламентира съвременна териториална 
планова основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно устройствено развитие, в 
съответствие с приетите стратегически документи за регионално развитие и със специфичните 
за общината природни, културно-исторически, туристически и други дадености.  
 

7.13 МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ 

7.13.1. Жилищен сектор - ОУПО не съдържа предвиждания за перспективното изграждане на 
жилища. 
 
7.13.2. Социална инфраструктура - ОУПО не съдържа предвиждания за перспективното 
изграждане на обекти на социалната инфраструктура. 
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7.13.3. Туристическа инфраструктура - ОУПО не съдържа предвиждания за перспективното 
изграждане на обект на туристическата инфраструктура. 
 
7.13.4. Транспортна инфраструктура 
Развитието на материалните активи на транспортната инфраструктура включва: 

o градска мрежа от велоалеи с дължина 46.32 км; 
o крайградска мрежа от велоалеи с дължина 99 км. 

 
ОУПО не съдържа други предвиждания за перспективното изграждане на обект на 
комуникационно-транспорната инфраструктура. 
 
7.13.5. Техническа инфраструктура 
7.13.5.1. Водоснабдяване - описанието на проектното решение в ОЗ не съдържа количествени 
данни за материалните активи. 
 
7.13.5.2. Канализационна система - описанието на проектното решение в ОЗ не съдържа 
количествени данни за материалните активи. 
 
7.13.5.3. Материалните активи на системата за електроснабдяване се допълват с: 

o подстанция „Център“ 110/20 кV; 
o трансформаторни постове 20/0.4 кV – 11 бр. 

 
7.13.5.4. Нарастването на материалните активи на газоснабдяването – в  проектната 
документация е упоменато проектното решение за развитие на газоснабдяването, респ. за 
създаваните нови материални активи като се предвиждат общо около 40 км. ГРМ. 

 

КОМЕНТАР-ОЦЕНКА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА 

Развитието и повишаването на качествените характеристики на материалните активи на 
водоснабдителната и канализационната системи ще имат положително въздействие върху 
околната среда. 

 
8. СИНТЕЗИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ АНАЛИЗА НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ 
ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА ПЛАНА 

8.1 РАЗВИТИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА  

Резултатите от анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и 
възможните въздействия върху тях са представени в табличен вид по-долу. 
 

8.1.1. По общата концепция на плана и структурата на територията 
Заложените в общата концепция на ОУПО целеви ориентири и принципи го определят като 
планов документ, насочен към екологосъобразно устройство на общинската територия. 
Ориентиран е към ограничаване до минимум на неблагоприятните последствия от досегаш-
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ната хаотична урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически мотиви-
рано протичане на урбанизационния процес и към постигане на баланс между природна и 
урбанизирана среда. 
 
Промените в общата структура на територията, предизвикани от  предлаганите решения на 
устройствените проблеми на общината не са големи, тъй като засягат 2.67 % от общата й 
площ. Намаляването на площта на земеделските земи, макар и не особено голямо като 
процент – 2.64 %, е неблагоприятно. Това налага във фазата на окончателния проект на ОУПО 
да се потърси възможност за намаляване на площта на отнеманите земеделски земи, като се 
има предвид, че анализът на съществуващото състояние сочи за наличие на свободни терени в 
обхвата на двете съществуващи производствени зони. 
 

8.1.2. По функционалното предназначение и устройство на извънселищните територии 
Въведените с ОУПО устройствени зони са насочени към опазване на двата основни природни 
компонента на територията – горите и земите. В този смисъл, въздействието на 
предвижданията на плана върху околната среда не се очаква да бъде отрицателно. 
 

8.1.3. По развитието  на урбанизираните територии 
ОУПО предвижда ограничено нарастване на територията на гр. Добрич.  Продиктувано е 
от необходимостта за коренно преустройство на индустрията на общината и подобряване на 
жилищния стандарт. Осъществява се частично, за сметка на вече урбанизирани територии и 
частично за сметка на земеделски земи. В последните има множество имоти с вече променено 
предназначение, което намалява стойността им на обработваеми земи. 
 
Устройването на жилищните територии като четири вида жилищни устройствени зони Жм, 
Жс, Жг и Жк е насочено към съхраняване на общия характер на разнообразно застрояване 
на различните части на града.  
 
Устройването на териториите за стопански дейности с четири вида устройствени зони – три 
производствени и една смесена многофункционална, е в състояние от да покрие широк спек-
тър дейности, което е съществено за перспективното развитие на общинската икономика.  
Устройването на обществено-обслужващите дейности е предвидено да стане с устройствени 
зони – смесена централна „Ц“ и обществено-обслужваща „Оо”, като са възприети по-ниски от 
максималните величини на показателите по Наредба № 7, което предпазва територията от 
презастрояване. 
 
Според ОЗ, ОУПО осигурява достатъчни по площ и разнообразни по съдържание озеленени 
площи за широко обществено ползване, както и територии за спорт и рекреации, но това не е 
отразено в баланса на територията и не може да се прецени достоверността на проектното 
решение.  
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Като цяло, предвиденото устройство и доизграждане на гр. Добрич през перспективния пери-
од не застрашава околната природна среда и ще подобри качествата на живот в него. 
 
И при извънселищните урбанизирани територии, както и при град Добрич, предвидените с 
ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и режимите (правила и нор-
мативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на една добре организи-
рана и хармонично изградена урбанизирана среда и този смисъл са в унисон с целите на 
националната екологическа политика. 
 

8.1.4. По  културното наследство и туризма 
Предвижданията в правилата за прилагане на ОУПО за опазване на недвижимото културно на-
следство на общината са в съответствие с постановките на Закона за културното наследство, 
респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключението, че 
реализирането им ще има положително въздействие върху КИН. 
 
Оценка за въздействието върху околната среда от развитието на туристическата дейност и 
доизграждане на туристическата инфраструктура не може да се направи, тъй като тази тема не 
фигурира в проектната документация. 
 

8.1.5. По комуникациите и транспорта  
Поради липса на проектно решение за КТ-та система не се прави и коментар-оценка за 
въздействието му върху ОС. 
 

8.1.6. По техническата инфраструктура  
Предвиденото обновяване на водопроводната система, доизграждането на канализационната 
мрежа, вкл. на кв. „Рилци“, както и модернизацията на градската ПСОВ ще има положително 
въздействие върху околната среда, тъй като ще подобри снабдяването на населението с пи-
тейна вода, ще намали загубите й и ще ограничи замърсяването на повърхностните и 
подземните води. 
 

8.1.7. По материалните активи  
Количественото развитие и повишаването на качествените характеристики на материалните 
активи на водоснабдителната и канализационната системи ще имат положително въздействие 
върху околната среда. 
 

8.2 ВЗАИМОВРЪЗКИ МЕЖДУ АСПЕКТИТЕ С ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА  

Съгласно изискванията на Заданието за обхват и съдържание на ЕО, в този раздел се 
представя характеристика на взаимовръзките на аспектите, изложени по-горе в доклада с 
нерешени екологични проблеми или такива, произтичащи от предвижданията на плана. 
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Промените на общата структура на територията, чрез които Планът се стреми да реши ус-
тройствените проблеми на общината са незначителни. С предложенията на Плана се цели 
формиране на пълноценни устройствени структури, което дава основание да се приеме, че 
промените в общата структура на общинската територия са с минимално неблагоприятно въз-
действие върху околната среда. 
 
По отношение на обектите, защитени по ЗКН е подходено диференцирано съгласно 
изискванията на закона и подзаконовите актове.  
 
Планът свързва по-нататъшното осъществяване и развитие на рекреационна функция на 
общината със съответните устройствени зони за вилен отдих.     
 
За стопански дейности са обособени с полигони производствено-складови територии, за да 
прекрати поединичната промяна на предназначението на земеделски земи. Тези територи ще 
се устройват като Предимно производствени устройствени зони (Пп) и с показателите, опре-
делени за градската територия. 
 
Като цяло, проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и 
съоръженията на системите на техническата инфраструктура са свързани с доизграждането 
на  водоснабдителната и канализационна системи.  
 

8.3 НЕРЕШЕНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРЕДВИЖДАНИЯТА НА 
ОУПО   

Реализацията на предвижданията на ОУПО ще има благоприятни последици за компонентите 
и факторите на околната среда. Предвижданията на плана се базират на балансиран подход 
при устройството на територията и в този смисъл той представлява планова териториална 
основа за дългосрочно устойчиво и екологосъобразно развитие на общината.  

 
 
9. АЛТЕРНАТИВИ, В Т.Ч. НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА 
Съгласно ЗООС, т.27 от ДР, “нулева алтернатива е възможността да не се осъществява 
съответната дейност”, в разглеждания случай – предвижданията на общият устройствен план – 
предварителен проект.  
 
Според т.8 на Допълнителните разпоредби на Наредбата за оценка на съвместимостта на 
планове и програми с целите на опазване на защитените зони “нулевата алтернатива” е 
описание на настоящото състояние и последиците от него в случаите когато инвестиционните 
намерения, които се прилагат не могат да бъдат осъществени. 
 
Проектите за общо устройство на общинската територия като цяло не предлагат концептуални 
алтернативи. Развитието на територията на общината без прилагане на ОУПО не може да се 
приеме като нулева алтернатива, защото това би означавало общината да се лиши от един ва-
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жен и законово регламентиран инструмент за управление на социално-икономическото й раз-
витие. Това би означавало също така отказ от някои мероприятия, насочени към повишаване 
на благоустроеността на селищната среда. 
 
Общият устройствен план–предварителен проект на община град Добрич не съдържа 
алтернативи. 
                             
                                                                                                                            
10. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ АЛТЕРНАТИВИ И ОПИСАНИЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА 
ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ОЦЕНКА, ВКЛ. ТРУДНОСТИТЕ ПРИ СЪБИРАНЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯ 
 

Мотиви и използвани методи за оценка 
При разработването на настоящата екологична оценка са използвани методически принципи, 
подходи и конкретни методики, както следва: 

� Методически принципи: 
o принцип на териториалност, съгласно който разглежданата територия е 

интегрираща категория, степента на усвояване на която определя характера на 
съществуването и развитието й вкл. и на съседни и по отдалечени територии; 

o принцип на системност, според който всяко явление се разглежда като част от 
единна система, независимо от водещата или подчинената му роля; 

o принцип на приемственост, съгласно който проблемите на околната среда са 
предмет на анализ и оценка във всички фази на планиране, проектиране, строителство и 
експлоатация, 

o принцип на относителна оптималност, съгласно който управлението на околната 
среда се осъществява на база оптимално съчетаване на процесите на урбанистично развитие с 
характера на приемната среда, капацитета на природните ресурси и условията за живот на 
населението, 

o принцип на приоритетност, при който определен процес или фактор има 
предимствена роля пред останалите, 

o принцип на предпазване, съгласно който, в случаите, когато за дадено въздействие 
няма достатъчно информация се приема и разработва най-лошия възможен сценарий.  

 
� Методически подходи: 

o при проучване на съществуващото състояние на компонентите на околната среда се 
прилагат основно аналитичните подходи; 

o системно-структурния подход е в основата на диагнозата на състоянието на 
околната среда; 

o прогнозата на компонентите се базира на сценариите на намеренията за развитие, 
групирани по съответен начин; 

o подробен анализ, който е в основата на избора на мерки за предотвратяване или 
възстановяване на допуснати нарушения и изменения на околната среда. 
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� Конкретни методики: 
o Ръководство за стратегическа екологична оценка , ЕС; 
o Ръководство за екологична оценка на планове и програми, МОСВ, 2002; 
o Методика за разработване на екологичните раздели към застроителните планове,  

Ек. Гюлеметова, 1986г.; 
o Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от 

превозни средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ, 
2004г. 

o Методи за определяне необходимата степен на пречистване на отпадъчните води, Ц. 
Цачев, част 1 и 2, 1991г. 

o Класификатор на почвите в България; 
o Класификация на ландшафтите по БДС 
o Методика за ландшафтно-естетическа оценка, ЛТУ 
o Харта за устойчиво развитие на българските ландшафти 
o Общоевропейска стратегия за биологично и ландшафтно разнообразие 
o Национална стратегия за екотуризъм. 

 
 
11. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА 

 
Таблица 33 Мерки за намаляване, предотвратяване и възможно най-пълно отстраняване на 
неблагоприятните последици  
 

Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  

Атмосферен 
въздух 

Стимулиране ползването на алтернативни 
екосъобразни енергийни източници /т.н.зелена 
енергия/ 

Подобряване качествата на  
въздушната среда 

При прилагане 
на ОУПО 

Води 
Устройствени 
параметри  

Доизграждане и подмяна на амортизираната 
водопроводна мрежа  
 

Подобряване качеството 
на водите за питейно-
битово водоснабдяване 

При прилагане 
на ОУПО 

Доизграждане на дъждовна канализационната 
мрежа в  ЖК “Балик-Йовково”, ЖК “Иглика» 

Подобряване състоянието 
на подземните води 

При прилагане 
на ОУПО 

Изграждане    на канализационна мрежа на 
квартал “Рилци” 

Подобряване състоянието 
на подземните води 

При прилагане 
на ОУПО 

Изграждане на ретензиращи обеми - 
естествени или изкуствени резервоари за 
складиране на отточните количества по време 
на дъжд, с възможност същите да се 
изпомпват водите за пречистване към ПСОВ  

Подобряване качеството 
на водите 

При 
прилагането на 

ОУПО 

Непрекъснато наблюдение и контрол на 
язовирите в общината във връзка с Наредба 
13/  29.01.2004  за условията и реда за 
осъществяване на техническа експлоатация на 
язовирните стени  и съоръженията към тях 

Предпазване от рискови 
ситуации 

При 
прилагането на 

ОУПО 

За потенциално опасните язовири да се 
предприемат спешни действия съгласно 
предписанията на комисията  от РИСВ –Варна 

Опазване здравето на 
населението и ландшафта 

При 
прилагането на 

ОУПО 
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Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  

и „Регионален доклад за състоянието на 
околната среда 2014“ 
За езерото в Градски парк "Свети Димитър“- 
да се предвиди съответен източник за 
водоснабдяване с не питейна вода 

Осигуряване на необходим 
ресурс 

При прилагане 
на ОУПО 

Реконструкция и модернизация на ПСОВ на 
гр. Добрич; идентифициране на всички 
зауствания на непречистени отпадъчни води 
 

Подобряване качеството 
на пречистване на 
отпадните води и 
състоянието на 
приемниците им 

При прилагане 
на ОУПО и 
последващи 
нива на 

проектиране 
Учредяване на санитарно-охранителни зони на 
всички водоизточници 

Опазване на земните недра При прилагане 
на плана 

Устройствени 
параметри 

От гледна точка на устройството на 
територията, към окончателния проект на 
ОУПО се правят следните препоръки: 

- да се потърси възможност за нама-
ляване площта на разширенията на производ-
ствените зони на града, като се има предвид, 
че в тях съществуват неизползвани теренни 
резерви; 

- балансът на територията на 
общината да се приведе в съответствие с 
описаното в обяснителната записка 
териториално развитие на системата от 
озеленени площи за обществено ползване; 

- планът да се допълни с 
липсващите проекти решения относно: 

o устройствен режим на 
водните течения и водните площи и 
непосредствените им крайбрежия; 

o земеползване и устройство на 
нарушените територии; 

o активно прилагане на 
ландшафтно-устройствени мероприятия и 
естетическо оформяне; 

o опазване и социализация на 
недвижимото културно наследство; 

o развитието на туризма и 
туристическата инфраструктура; 

o развитието на комуника-
ционно-транспортната система; 

o изграждане на инфра-
структура за защита от предвидими природни 
бедствия            

 
 

Спазване на нормативните 
изисквания  

В 
окончателния 
проект на 
ОУПО 

Други Всички разработки, отнасящи се до 
инвестиционни предложения за строителство, 
дейности и технологии на следващ етап на 
подробност подлежат на процедура по ОВОС 
и ЕО по реда на глава VI от ЗООС. 

Спазване на 
законодателството по 

околна среда 

При 
прилагането на 

ОУПО 

При условие, че в новопроектираните 
„Предимно производствени“ устройствени 
зони на следващи нива на проектиране се 

Спазване на 
законодателството по 

околна среда 

При 
прилагането на 

ОУПО 
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Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  

предвижда изграждане на предприятие или 
съоръжение с висок или нисък рисков 
потенциал да се направи оценка на 
въздействието по реда на гл.7 от ЗООС  

 
 
 
12. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ И ВЪЗМОЖНО НАЙ-ПЪЛНО ОТСТРАНЯВАНЕ 
НА НЕБЛАГОПРИЯТНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА, ПРОИЗЛИЗАЩИ ОТ 
ДОКЛАДА ЗА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ПРЕДМЕТА И ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ В 
ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ  
 
Съгласно писмо на РИОСВ-Варна, изх. № 08-01-3642/1/13.09.2013г., териториите, предвидена 
за реализиране на проекта на ОУП на община град Добрич се намира извън защитени 
територии по смисъла на ЗЗТ.  
 
Територията на общината не попада раниците на защитени зони по чл.1, ал.2 от Наредба за 
условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и 
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони /Наредба за 
ОС/. Най-близко разположената защитена зона до община град Добрич е BG0000107 „Сухата 
река“  за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. 
 
Съгласно цитираното писмо, реализацията на проекта на ОУП няма вероятност да окаже 
значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в ЗЗ, поради следните 
мотиви: 

- реализацията на проекта на ОУП, съвместно с реализацията на подобни ИП/ППП в 
близо разположените имоти не е предпоставка за кумулативно въздействие върху реещи се 
и  други активно летящи мигриращи птици, преминаващи през района; 

- реализацията на проекта на ОУП няма да засегне и да въздейства върху включените 
в предмета на опазване в ЗЗ видове и техните местообитания; няма да бъде фрагментирана 
или нарушена структурата на популациите им; 

-  реализацията на ОУП в посочения терен и границите му не влиза в грубо 
противоречие и не нарушава целите за определянето на ЗЗ; 

- дейността не засяга находища и местообитания на редки, ендемични и включени в 
приложенията на Закона за биологично разнообразие растителни и животински видове; 

- няма да се засегнат екологичните ниши на типичните и постоянни за зоната 
видове; 

- разработването и реализацията на проекта на ОУП няма да окаже съществено и 
забележимо въздействие върху предмета и целите на опазване в ЗЗ BG0000107 „Сухата река“; 

-  няма да бъдат фрагментирани популациите на редки, защитени и ендемични видове, 
характерни за ЗЗ „Сухата река“ за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна, както и няма да бъде влошена структурата и динамиката на популациите им; 

- реализацията на проекта на ОУП не би довела до отрицателни трансгранични 
въздействия.  
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В изпълнение на горните мотиви, към предварителния проект на ОУП на община град Добрич 
не се разработва Доклад за оценка на степента на въздействие върху предмета и целите на 
опазване в защитени зони.  

 
13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВРЕМЕ НА 
ПРИЛАГАНЕ НА ПЛАНА 
Методическият подход, приложен при анализа и оценката на компонентите и факторите на 
околната среда е определящ и по отношение избора на мерките, които трябва да бъдат 
приложени по време на прилагането на плана. В следващата таблица са показани мерки за 
наблюдение и контрол по време на прилагане на плана: 

 
Таблица 34 Описание на необходимите мерки за наблюдение и контрол по време на прилагане на плана 

 
Мерки Индикатори  Отговорност, Периодика 

Мониторинг на качеството на питейните води 
при консуматора 
 

ФХП по Наредба №9/16.03.2001 г.-
бр.отклонения от нормите 

Ежегоден 

РЗИ и „ВиК” ЕООД 

Подмяна и доизграждане на водопроводната 
мрежа 

Изградена и реконструирана 
водопроводна мрежа – km. 

Ежегодно,  

Община, „ВиК” ЕООД 

Проектиране и изграждане на 
канализационните мрежи  
 

Дължина на реконструирана и 
нова канализационна мрежа – km. 

Ежегодно, 

Община, „ВиК” ЕООД 

Пречистване на отпадъчните води  
 

Процентно съотношение на 
общото количество отпадъчни 
води спрямо количеството 
отпадъчни води, отведени за 

пречистване  

Ежегодно, 

Община  

Изследване качеството на подземните води за 
питейно-битово водоснабдяване  

Физико-химични показатели по 
разрешителни за водовземане и 
Наредба №9/16.3.2001г. за 
качеството на водата, пред-

назначена за питейно-битови цели-
бр.отклонения  

По график 

БД,  
В и К, общината  

Рекултивация на нарушени терени  Площ/год.  Периодично, 

Община 

Контрол за нерегламентирано депониране на 
отпадъци  

m2 заети с нерегламентирано 
депонирани отпадъци площ 

Периодично 

Община, РИОСВ 

Опазване на културно-историческото 
наследство  

Брой засегнати и нарушени 
културни ценности спрямо общия 

брой културни ценности на 
територията на общината  

Община 

Регионален исторически 
музей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Анализът и оценката на предвижданията на предварителния проект на Общият устройствен 
план на община град Добрич дава основание за формулиране на следните основни 

констатации: 
� планът е ориентиран към осигуряване на устройствени условия за екологосъобразно 

развитие на общинската територия;  
� предвидените с ОУПО устройствени зони по функционалното си съдържание и 

режими (правила и нормативи) за устройство и застрояване са насочени към формиране на 
добре организирана и хармонично изградена урбанизирана среда и в този смисъл са в унисон с 
целите на националната екологическа политика; 

� заложеното в ОУПО  устройване на земеделските и горски територии и 
предложените режими не представляват опасност за неблагоприятно въздействие върху 
околната среда; 

� предвиждането на ОУПО за опазване и социализация на недвижимото културно 
наследство и за развитието на различни форми на туризъм чрез създаването на необходимата 
за това инфраструктура, не е свързано с рискове за околната среда; 

� предвиждането на ОУПО за развитие и усъвършенстване на велосипедното движение 
ще създаде условия за бързо и удобно придвижване в условията на натоварена пътна и улична 
мрежа;  

� проектните предвиждания за по-нататъшно развитие и доизграждане на мрежите и 
съоръженията на системите на техническата инфраструктура се очаква да се отрази 
позитивно на околната среда;   
 
Оценката на въздействието върху околната среда на община град Добрич от предвижданията 
на плана са както следва: 

� за опазване на атмосферния въздух планът ще допринесе чрез предвижданията за  
създаване на устройствени условия за териториално концентриране на производствени, 
складови и обслужващи дейности;  

� за опазване на водите и водните площи се предвижда доразвитие и доизграждане на 
мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура – водопроводни и канализационни 
мрежи, пречистване на отпадъчните води, предпазване от замърсяване на подземните водни 
тела; 

� за опазване на ландшафта се предвижда запазване на относителния дял на генетично 
устойчивите ландшафти, чрез запазване на ценните елементи на природния ландшафт и 
благоустрояване на селищната територия;  

� по отношение на недвижимото културно наследство са въведени устройствени 
режими за опазването и социализирането им, които не носят никакви рискове за околната 
среда. 
 
Изисквания към окончателния проект на плана – от гледна точка на устройството на 
територията, към окончателния проект на ОУПО се правят следните препоръки: 
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- да се потърси възможност за намаляване на площта на предложените разширения на 
производствените зони на града, предвид обстоятелството, че в тях съществуват неизползвани 
теренни резерви; 

- балансът на територията да се приведе в съответствие с предвиденото и описано в 
обяснителната записка териториално развитие на системата от озеленени площи за 
обществено ползване; 

- Планът да се допълни с липсващите проекти решения за: 
o устройствен режим на водните течения и водните площи и непосредствените им 

крайбрежия; 
o земеползване и устройство на нарушените територии, предвидени за 

рекултивация; 
o активно прилагане на ландшафтно-устройствени мероприятия и естетическо 

оформяне; 
o опазване и социализация на недвижимото културно наследство; 
o развитие на туризма и туристическата инфраструктура; 
o развитие на комуникационно-транспортната система; 
o изграждане на инфраструктура за защита от предвидими природни бедствия. 

 

В заключение, авторският колектив, разработил Доклада за Екологична Оценка предлага 
на Експертния Екологичен Съвет към РИОСВ-Варна  да приеме следното решение: 
 

СЪГЛАСУВА  
 
предварителния проект на Общ Устройствен План /ОУП/ на община град Добрич и 
разрешава преминаване към разработването на Окончателния проект, като при съставянето му 
се вземат в предвид и се отразят направените в доклада за екологична оценка анализи за 
състоянието на околната среда, синтеза на съществуващите и очаквани проблеми, мерките, 
предложени за преодоляването им и изискванията към обхвата и съдържанието на 
окончателния проект на ОУПО. 

                                                          
 

***   ***   *** 
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П Р И Л О Ж Е Н И Я 

 
 
 

І. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

I І. ПРОВЕДЕНИ КОНСУЛТАЦИИ 

 
ІIІ. КАРТИ, СХЕМИ, СКИЦИ, ТАБЛИЦИ 
1) Опорен план на община град Добрич М 1:25000;  
2) Общ устройствен план на община град Добрич, предварителен проект М 1:25000 ;  
3) Схема „Зелена система“ М 1:50000  

 
       ІV. ПИСМА И КОНСУЛТАЦИИ 

1) РИОСВ-Варна, изх.№ 0801/3642/1/13.09.2013г. 
2) РИОСВ-Варна, Изх.№08-01-6412/1/04.12.15 
3) РЗИ-Добрич, Изх.№РД-232/26.01.2016г. 
4) БДДР-Плевен, Изх.№586/09.02.2016г. 

 
 
V. АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ И ДЕКЛАРАЦИИ 
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ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 
 
І. Законови и нормативни актове 

1. Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр.91/25.09.2002г. изм. и доп.) 
2. Закон за чистотата на атмосферния въздух (ДВ, бр.45/28.05.1996г.); 
3. Закон за опазване на водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп.); 
4. Закон за биологичното разнообразие, обн. ДВ бр77/2002г, изм. и доп. Бр. 77/09.10.2012г; 
5. Закон за защитените територии, обн. ДВ бр.133/1988г, изм. и доп. ДВ бр.38/18.05.2012г; 
6. Закон за горите, обн. ДВ бр. 19/2011г, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г 
7. Закон за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.53/2012г.); 
8. Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати (ДВ, бр. 10 от 4.02.2000г., в 

сила от 5.02.2002 г.); 
9. Закона за паметниците на културата и музеите (ДВ, бр. 29/69 г., изм. и доп.); 
10. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Д.В. бр. 124/1997 г.,МЗ); 
11. Закон за защита от шума в околната среда (обн. ДВ, бр.74/13.09.2005 г., в сила от 01.01.2006 г., изм., бр. 

30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) 
12. Закон за здравето (ДВ бр. 70/04). 
13. Закон за устройство на територията, обн. ДВ бр. 1/2001, изм. и доп. ДВ бр.82/26.10.2012г; 
14. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр. 57 от 

2.07.2004г. изм. и доп.) 
15. Наредба № 1/2007 г за проучване, ползване и опазване на подземните води; 
16. Наредба №  9/19.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели; 
17. Наредба № 1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите 
18. Наредба № 3/16.10.2000 г за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване, и експлоатация 

на  санитарно.охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и 
около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди 

19. Наредба № РД-02-20-2/14.02.2012 г за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони 
20. Наредба № 12/03.07.2001 г за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни 

райони 
21. БДС EN 1998-1/NA. Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Общи 

правила, сеизмични въздействия и правила за сгради 
22. Норми за проектиране на плоско фундиране 
23. План за управление на речните басейни в Дунавски район 2010-2015 г. 
24. Регистър на издадените разрешителни в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район 
25. ИАОС, 2014. Състояние на качеството на подземните води през 2013 г. 
26. Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район, 2014. Състояние на подземните води на 

Дунавски район за басейново управление през 2013 г 
27. ИАОС, 2014. Състояние на качеството на подземните води на  2014 г. 
28. Програмата за мониторинг на нитратите в подземните води, утвърдена със Заповед  

№ РД-635/13.08.2013 г на министъра на околната среда и водите 
29. Директива 92/32/ЕЕС и Директива 97/67/ЕЕС за принципите за оценка на рисковете за хората и околната 

среда на опасни вещества;  
30. Наредба №2 от2014г. за класификация на отпадъците; 
31. Наредба за изискванията за третиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (приета с ПМС 

№ 230 от 2005г. ДВ, бр.90/2005г, в сила от 1.01.2006 г.); 
32. Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични 

вещества, препарати и продукти (ДВ, бр.5/03.01.2003г.); 
33. ПМС №12 за режима за въвеждане на опасни вещества (ДВ, бр.10/99г.); 
34. Наредба №7 от 3.03.1999 година за оценка и управление качеството на атмосферния въздух (обн. ДВ, 

бр.45/1999г.). 
35. Наредба №6 от 26 юни 2006г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на 

дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната 
среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти на шума върху здравето 
на населението.” (ДВ, бр.58 / 2006г.) 

36. Наредба № 7 от 22 декември 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони (Обн., ДВ, бр.3 от 2004 г.) 
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37. Наредба № 1 /14.05.2007 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани 
в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (обн. ДВ, бр.64/2005 г.) 

38. Наредба № 11 /27.06.2005 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 
атмосферния въздух (обн. ДВ, бр. 42/2007 г.) 

39. Наредба № 12 /15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 58/2010 г.). 

40. Наредба № 6 от 09.11.2000 г за емисионни норми за допустимо съдържание на вредни и опасни вещества 
в отпадъчните води,  зауствани във водни обекти 

41. Заповед № РД – 272 от 03.05.2001 г.  за категоризация на повърхностните води във водните обекти или в 
части от тях. 

42. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и 
експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване. 

43. Наредба № 7 от 08.08.1086 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни 
води. 

 
ІІ. Научни и специализирани разработки  

1) Ръководство за екологична оценка на планове и програми в България, МОСВ и др., 2002 
2) Климатичен справочник на Република България 
3) Хидроложки атлас на Р България, София, 1964 
4) Хидроложки справочник на реките в България 
5) Тримесечни бюлетини на ИАОС за състояние на околната среда в България 
6) Утвърдени локални експлоатационни ресурси и проектен дебит на водовземни съоръжения за подземни 

води към 15.05.2006 г. МОСВ. 
7) Гълъбов и др., 1999. Определяне ресурсите на подземните води (Методическо р-во), 1999. 
8) Методика за определяне на разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни средства и тяхната 

концентрация в приземния атмосферен слой, МОСВ’2003; 
9) Почвено-географско райониране на България” (П.Петров, 1997); 
10) „Легендата на почвите” на FAO (1988, 1999); 
11) Екологична оценка и опазване на водните течения от замърсяване, Дядовски и колектив; 
12) Генерални схеми за управление на водите по речни басейни, БАН, 2000 
13) План за управление на водите по речни басейни, 2007 
14) Справочник здравеопазване НСИ, 2007, 2008, 2009. 
15) Население и демографски процеси, НСИ, 2007, 2008, 2009. 
16) Химия и опазване на околната среда, Г. Василев, 2001г. 
17) Монография „Растителността на България, карта в М1:600 000 с обяснителен текст, проф. И.Бондев, 

Университетско издателство „Св. Климент Охридски”, София, 1991 г.”; 
18) Комплексна експертна оценка на ландшафта, БАН, 1985г. 
19) Сдружение за екологично обучение и управление. “Оценка на риска”, София, юни 1994 г., материали 

на Агенцията за опазване на околната среда – САЩ. Раздели “Принципи при оценка на здравния риск”, 
“Характеристика на риска”; 

20) Подземни води в НРБ, 1980, Антонов и др.. 
21) Национален план за опазване на биологичното разнообразие, 2005-2010г. 
22) Ръководство за стратегическа екологична оценка – указания и методики на Европейската комисия 

/Интернет страницата на Комисията/; 
23) Базисна геоекологична класификация на ландшафтите в България, проф. П. Петров.  София,1989 г.;  
24) Карта на Почвени типове в България - източник АГРОНЕТ, 2006 г.; 
25) Бондев, И., 1997. Ботанико - географски райони. - В: География на България, БАН, София 
26) Велчев, В., Бондев, И. 1984. Застрашени и редки растителни съобщества в България. – В: Велчев, В. 

(ред.) Съвременни теоретични и приложни аспекти на растителната екология, София 
27) Регионален доклад за състоянието на околната среда-2014, РИОСВ-Варна. 
28) Филипов Л.. и др., 1991. Геоложка карта на България.  М 1 : 100 000 
29) Годишен анализ на здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Добрич 2012, 2013 и 

2014г., РЗИ Добрич. 
30) Доклад за влиянието на атмосферния въздух върху здравето на населението в град Добрич през 2013г., 

РЗИ Добрич. 

31) Доклад с анализ и оценка на шумовото натоварване в град Добрич за 2014г., РЗИ Добрич. 
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Консултации с компетентни органи и заинтересовани организации и лица 
 

Консултирани органи и 
лица 

Същност Прието Отразяване в ЕО, мотиви 
 

РИОСВ-Варна,  
Изх..№ 0801-
3642/1/15.09.2013г. 

Относно планово задание за 
изработване на ОУП на община 

град Добрич 

Да  ОУП подлежи на задължителна 
екологична оценка; посочени 
са изискванията към обхвата на 
ЕО, процедурните действия, 
които следва да бъдат 
проведени съгласно изисква-
нията на Наредбата за ЕО; 
мотивите, поради които ОУП 
не подлежи на ДОС 

РИОСВ-Варна, 
Изх.№08-01-6412/1/04.12.15 

Относно Задание за обхват и 
съдържание на ЕО 

Да РИОСВ дава конкретни 
препоръки  за допълнение на 
Заданието, както и към обхвата 
и съдържанието на ЕО, които 
се взети предвид при 
разработването й.  

РЗИ-Добрич, 
Изх.№РД-232/26.01.2016г. 

Относно Задание за обхват и 
съдържание на ЕО 

Да  РЗИ дава конкретни препоръки  
към обхвата и съдържанието на 
ЕО, които се взети предвид при 
разработването й. 

БДДР-Плевен, 
Изх.№586/09.02.2016г. 

Относно Задание за обхват и 
съдържание на ЕО 

Да  Дадени са препоръки към ЕО, 
които са взети предвид при 
разработването на съответните 
раздели от оценката 

 


