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Увод 
 
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 
предварителния 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; 
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териториите за природозащита; териториите за културно-историческа защита; нарушените 
територии за възстановяване и териториите със специално, с друго или със смесено 
предназначение. 

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.    
 
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, SWOT 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. 
 
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. 
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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. 

 
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; 

• 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; 
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• предвижданията на Плана за развитие на община град Добрич – 2014-2020 г. и 
ИПГВР за зоните за въздействие. 
 
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;  

� 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; 
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� 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; 
 
В процеса на разработване на екологичната оценка и съгласно процедирано Задание за 
обхват и съдържание на Екологичната оценка на плана, на анализ, диагноза и прогноза са 
поставени всички компоненти и фактори на околната среда – атмосферен въздух, 
повърхностни води, геоложка основа и подпочвени води, земи и почви, зелени площи, спорт 
и отдих, ландшафт, отпадъци и опасни вещества, шум и други вредни физични фактори, 
културно-историческо наследство, здравен риск.  
 
Оценката на развитието на компонентите и факторите на околната среда без прилагането на 
плана са показани в следващата таблица. 
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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 
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 
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Човешко здраве  Състоянието на водопроводната и канализационна системи ще влияят 
неблагоприятно върху качествата на питейните водоизточници  увеличават рискът 
за човешкото здраве 

 

Установените на различно ниво съществуващи екологични проблеми, имащи отношение 
към плана и районите с особено екологично значение, са както следва:  

- 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; 

� 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; 
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� 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 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 
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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). 
 
В таблицата по-долу са показани приоритетите и мерките на ОУПО, които съдействат за 
постигане на националните стратегически цели за опазване на околната среда:   
 

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 
климата, постигане на устойчиво екологосъобразно 
развитие на енергетиката в страната 

Планът съдейства за постигане на устойчиво еколого-
съобразно развитие на енергетиката като създава 
необходимите 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 изкуст-
вените и силно модифицирани водни тела, осигурява-
не на вода с необходимото количество и качество за 
населението; 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 

ОУПО не съдържа устройствени решения, които да 
имат отношение към тази цел. 
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земните недра и подземни богатства, ограничаване 
натоварването върху околната среда от дейностите по 
търсене/проучване добив, преработка на полезни 
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 

 
Резултатите от анализа и оценката на компонентите и факторите на околната среда и 
възможните въздействия върху тях показват следното: 

 

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-
ната хаотична урбанизация на територията и по-нататъшно социално-икономически моти-
вирано 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. 
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По функционалното предназначение и устройство на извънселищните територии 
Въведените с ОУПО устройствени зони са насочени към опазване на двата основни природ-
ни компонента на територията – горите и земите. В този смисъл, въздействието на 
предвижданията на плана върху околната среда не се очаква да бъде отрицателно. 
 

По развитието на урбанизираните територии 
ОУПО предвижда ограничено нарастване на територията на гр. Добрич.  Продиктува-
но е от необходимостта за коренно преустройство на индустрията на общината и подобря-
ване 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 
спектър 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.  
 
Като цяло, предвиденото устройство и доизграждане на гр. Добрич през перспективния пе-
риод 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. 
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По  културното наследство и туризма 
Предвижданията в правилата за прилагане на ОУПО за опазване на недвижимото културно 
наследство на общината са в съответствие с постановките на Закона за културното нас-
ледство, респ. със съответните подзаконови нормативни актове. Това мотивира заключени-
ето, 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. 
 

По комуникациите и транспорта  
Поради липса на проектно решение за КТ-та система не се прави и коментар-оценка за 
въздействието му върху ОС. 
 

По техническата инфраструктура  
Предвиденото обновяване на водопроводната система, доизграждането на канализацион-
ната мрежа, вкл. на кв. „Рилци“, както и модернизацията на градската ПСОВ ще има поло-
жително въздействие върху околната среда, тъй като ще подобри снабдяването на населе-
нието с питейна вода, ще намали загубите й и ще ограничи замърсяването на 
повърхностните и подземните води. 
 

По материалните активи  
Количественото развитие и повишаването на качествените характеристики на материалните 
активи на водоснабдителната и канализационната системи ще имат положително въздейст-
вие върху околната среда. 

 
В резултат от анализа и диагнозата на компонентите и факторите на околната среда и 
степента на отразяване на Националните стратегически цели по отношение качествата на 

околната среда, екологичната оценка формулира набор от Мерки за предотвратяване, 
намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последици от 
реализацията на плана, показани в следващата таблица: 
 

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 
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Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  

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 
и „Регионален доклад за състоянието на 
околната среда 2014“ 

Опазване здравето на 
населението и ландшафта 

При 
прилагането на 

ОУПО 

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; 

Спазване на нормативните 
изисквания  

В 
окончателния 
проект на 
ОУПО 
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Аспект Мярка Очаквани резултати Фаза  

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            

 
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 
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  
 

Спазване на 
законодателството по 

околна среда 

При 
прилагането на 

ОУПО 

 
 
В 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;  
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� 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: 

- 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 ландшафтноустройствени 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 развитите на газоснабдяването; 
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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. 

                                                          
 

***   ***   *** 
 

 

 
 

Приложения: 
 

1) Опорен план 
2) Прогноза за социално-икономическо и пространствено развитие 
3) Зелена система 


