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Окончателен проект на Общ устройствен план на Община град Добрич (ОУПО) е 

приет с решение на Общински съвет град Добрич №22-3/25.07.2017 г., обявен в 

Държавен вестник, предвидените срокове за възражения са изтекли и същият е влязъл в 

сила. ОУП на Община град Добрич е съгласуван с влязло в сила Становище по 

Екологична оценка (ЕО) №ВА-1/2016 г. на РИОСВ – Варна, издадено на 13.07.2016 г. 

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. ОУП на 

Община град Добрич е ориентиран към осигуряване на устройствени условия на 

екологосъобразно развитие на общината, опазване качеството на атмосферния въздух и 

водите от замърсяване, заобикалящия ни ландшафт и недвижимото културно 

наследство. 

Територията на община град Добрич, предмет на планиране, притежава следните 

основни характеристики: 

Община град Добрич е разположена в Североизточна България и попада в обхвата 

на Североизточен район от ниво 2 (NUTS2), в област Добрич (NUTS3).  Общината е 

заобиколена от всички страни от Община Добричка. Територията й възлиза на 19,4 км
2
.  

Една от важните характеристики на град Добрич е, че той е най-големия, най-

населен град в Добруджа и втори по големина в Североизточна България. Населеността 

на града е фактор, който оказва определящо влияние за развитието на неговите 

селищни функции и за големината на зоната на неговото влияние. 

Град Добрич е разположен върху равнинен терен, разсичан от долината на Суха 

река. Преобладават терени с благоприятен наклон - от 1,5 % до 6 %. По склоновете на 

долината на Суха река наклоните на места в южната част на града достигат до 12 - 15 

%. Северозападно от града е разположен хълмът "Чорчолийките" с наклон на източния 

и северен склон 10 -12 % и много полегати склонове. По- стръмни са склоновете на 

долината, разположена източно от северната промишлена зона - на места достигат до 

10 -15%. 

Град Добрич е построен върху терен, който в геоложко отношение разкрива 

материали от горно миоценска възраст: сарматски варовици, глини и мергели със 

значителна мощност - 50 - 80 м. 

Почвената покривка се е формирала главно върху льосова основа при степни и 

лесостепни растителни отношения. Развити са главно черноземните почви - излужени и 

оподзолени.  

По отношение на производствената им характеристика, тези почви са високо 

продуктивни. В извън селищната територия преобладават земи от III категория. 
В хидрогеоложко отношение районът се характеризира като беден на подпочвени 

води. Разбира се, както е характерно за води - акумулирани в льосови почби - нивото на 

същите силно зависи от годишните времена и количеството на атмосферните Валежи, 

които падат в района. Морфоложкият и геоложки строеж на въпросният терен изключват 

появата на каквито и да е физико геоложки явления, като: свлачища, срутища.  



 
 

 

На територията на общината и града липсват повърхностни водни течения.  

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с 

оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, са комплекс от обстоятелства, 

определящи липсата на повърхностно течащи води и за наличието на суходолия. През 

територията на града преминава първоначално в източна, а след това в северна посока - 

долината на Суха река. В по-голямата си част има широко речно легло и стръмни 

склонове. По-главните й притоци са Ботевското, Лясковското и Богдановското сухи 

дерета. Водният им режим се определя от дъждовните води и снеготопенето.    

В биологичен аспект - от данните на метеорологична станция могат да се 

направят изводи, че Община град Добрич попадат в среда със сравнително висок 

биоклиматичен комфорт. В по-благоприятни биоклиматични условия се намират 

жилищните квартали, разположени в близост до градския парк.  

За подобряване на биоклиматичният комфорт в централната градска част е 

необходимо да се увеличат зелените площи, да се избягва високо-етажното и плътно 

застрояване. 

Изводите, които се налагат от проведените проучвания на условията на 

природната среда, могат да се обобщят по следния начин:  

Равнинният и леко нахълмен релеф, с наклон на терена до 8 %, който заема над 80 

% от територията на общината, е важна предпоставка за усвояване на територията и 

изграждане на всякакви технически съоръжения и сгради. По-трудни за усвояване са 

терените с наклон от 8 - 12 %, които заемат десните полегати склонове на суходолията, 

разсичащи територията на общината. Практически тези стръмни участъци могат да се 

използват за подобряване на микроклиматичните условия и естетическите качества на 

територията, за предотвратяване на ерозионните процеси чрез залесяването им; 

Липсата на физико-геоложки явления и процеси на територията, я определя като 

територия с добри инженерногеоложки условия; 

Подземните води са акумулирани в сарматския водоносен хоризонт с дълбочина 

на водното ниво от 20 до 70 м. Минерални води на територията на Община град Добрич 

няма. 

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.  

В района преобладава селскостопанската и културна растителност.  

Средна надморска височина - 220м. Население – към 2013 г. (към годината на 

изработването на ЕО на ОУП на Община град Добрич) 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). Селищната мрежа е моноцентрична, 

представена от 1 населено място - град Добрич. Улична мрежа на град Добрич е с 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. 

Пътната инфраструктура е добре развита и в сравнително добро състояние. 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). Горите в Добрич са незначителни по площ – 759 дка. 

Икономика – многоотраслова, структуроопределящи са хранително-вкусова 

промишленост, обувна и шивашка промишленост, производство на акумулаторни 

батерии. 

Като общ резултат от процеса на трансформация през последните 20 години, и 

наблюдаваните промени в структурата на собствеността, организацията на обществения 

транспорт и рязкото поскъпване на транспортните услуги; реформите в сферите на 

образованието и здравеопазването, следвани от нарушение на традиционните културно-

битови връзки, както и влиянието на трите икономически кризи, които претърпя 

страната и населените места през този период, се очертава редуциране на връзките с 

населените места изявяващи „възлите” в урбанизираната ос и “свиване на полетата на 

организиращо въздействие” върху прилежащите им територии.  

При съвременните условия, регионалните връзки на града придобиват нов 

характер, който се обуславя от принципите на самоуправление на общините, липсата на 

централизирано планиране и пазарно-икономически отношения.  

Регионалните връзки на град Добрич се определят и зависят от няколко групи 

фактори, които се отчитат при разработването на ОУП на града, а именно:  

Икономически фактори - селскостопанският район около града е естествена 

суровинна база на промишлени предприятия в града;  

Социални фактори - голяма част от обектите на периодичното и епизодичното 

обслужване в рамките на областта, са изградени в града. В най-голяма степен това се 

отнася до подсистемите образование, здравеопазване, административно и правно 

обслужване, култура и др.;  

ранспортни и технически фактори - регионалните връзки се определят и от 

схемата на магистралната инженерна инфраструктура и преди всичко в областта на 

водоснабдяването, електроснабдяването и транспорта.  

Същевременно, град Добрич остава един от най-големите търговско-

консумативни центрове в тази част на страната, което неминуемо ще има отражение 

върху неговата функционално-пространствена структура.  

Зоната на влияние на град Добрич основно се реализира в границите на областта. 

Това е естествено, тъй като в него са съсредоточени, от една страна високите нива на 

обслужване, а от друга градът предлага най-големи възможности за избор на 

разнообразни функции (труд, образование, здравеопазване, обитаване, култура и т.н.) в 

региона.  

Зоната на активно влияние на град Добрич се определя от общоприетите критерии 

за определяне на зоната на влияние, включващи:  

– до 30 минути;  

-битови пътувания – посока Добрич;  

 

Съгласно тези критерии, когато повече от половината населени места в дадена 

община отговарят на тези показатели, тя се включва в зоната на активно влияние.  

На основата на критериите „30 мин. транспортен изохрон” в зоната на активно 

влияние попадат: общините Добричка и части от Генерал Тошево и Балчик;  

На основа на критерия „интензивни ежедневни трудови и културно-битови 

пътувания – посока Добрич, независимо от намалелия интензитет, направленията на 



 
 

 

трудовите пътувания показват, че те се реализират основно в рамките на общините 

Добричка и Балчик.  

По отношение на критерия „стопански връзки” – в тази зона попадат всички 

общини в областта. 

През годините от 2009 г. насам, Община град Добрич е класифицирана като 

“гореща” екологична точка, тъй като съществува потенциална възможност от 

влошаване здравето на населението, вследствие от замърсяването на атмосферния 

въздух. В общината е разработена и се реализира програма за намаляване на нивата на 

замърсителите, като основните констатирани наднормени замърсители са фини прахови 

частици (ФПЧ10). След 2014 г. в резултат на предприети и изпълнени мерки за 

подобряване качеството на атмосферния въздух се наблюдават низходящи тенденции и 

към момента, на територията на Община град Добрич по данни от АИС „Хан Аспарух”, 

не се регистрира превишаване на нормативно допустимите 35-дни годишно. 

Град  Добрич  е включен в Националната система за контрол, ограничаване и 

понижаване на градския шум. Контролните пунктове (КП) са общо 15, определени 

съгласно утвърдената от МЗ методика, а именно: 40% от тях са разположени на 

натоварени с моторни превозни средства главни и събирателни улици, 30% - в близост 

до промишлени източници на шум, 30% - във вътрешни квартали и жилищни зони,  

подлежащи на защита от шумовото въздействие..  

За град Добрич основният проблем възниква за сметка на пораждания от 

транспортния поток шум. За него е характерна флуктуалност, периодичност, 

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, сградите са с по-висока гъстота, 

залесяването е по-рехаво. 

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 за организиран отдих 

(градските паркове). 

Устройствено решение на производствените територии в ОУП на Община град 

Добрич. Концепцията на предложеното устройствено решение на производствените 

терени на град Добрич се базира на максималното уплътняване на съществуващите 

индустриални територии, обогатени с обосновани локални намеси на “безвредна 

промишленост” в градските територии, развитие на малки и средни предприятия 

(МСП), и обезпечаване на перспективното развитие на инвестиционни проекти с 

регионални и национални функции.  

Независимо от затихналото нарастване на населението и високия размер на досега 

отредените производствени площи, градът ще има потребности от нови производствени 

територии за своето качествено развитие. Тази необходимост от териториално 

нарастване на града се проявява още сега и се обяснява с тенденцията за развитие на 

нови производства, които изискват свободни територии “на зелена поляна”. Едва по-

късно ще се осъществява реконструкцията и обновяването на съществуващите 



 
 

 

производствени зони и замяната на старите енергоемки и замърсяващи средата 

производства с нови технологии. 

В резултат на предварителния анализ, в който са отчетени местоположението и 

връзките на гр. Добрич, неговото значение като областен и общински център, условията 

на средата, както и съществуващата градска структура, към проектното решение бяха 

поставени за достигане следните основни цели:  

Социална цел  
 

 

 

 

жду зоните за обитаване, труд, обслужване и отдих.  

Икономическа цел  
 

 

-съвършено функционално зониране на града;  

олзване на територията.  

Екологическа цел  
 

 

 

Естетическа цел  
аждане на отделните 

градски части;  

 

историческото наследство и ландшафта. 

На базата на поставените за достигане цели и на комплексните проучвания на 

територията на града и около него, са определени основните принципи за формиране на 

проектното решение:  

 

 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 ;  

запазване и доразвиване на съществуващата зелена система, местата за спорт и отдих;  

Поставените цели и основни принципи са залегнали в Общ устройствен план и 

тяхното реализиране би осигурило създаването на една съвременна градоустройствена 

структура с възможност за нейното пълноценно функциониране след прилагането им. 

Анализ на досегашното развитие  
По отношение на плановата осигуреност на градът, трябва да се отбележи, че той 

има Общ устройствен план, одобрен 1997 година. Независимо от факта, че същият е 

създаден при друга законова рамка – ЗТСУ и при липса на извършено възстановяване 

на земеделските земи, до момента предвиждания на този устройствен документ са 

стриктно спазвани и това не е довело до нарушаване цялостната му концепция, която е 

сложна система от функционални и интегриращи подсистеми.  



 
 

 

Появата на нови елементи в извънселищната територия – смяна статута на 

земеделски земи за неземеделски цели е процес, започнал след изготвяне на КВС.  

На база на предвижданията на действащият ОУП са разработени и множество 

подробни устройствени планове. 

От анализа на плановата готовност ясно личи необходимостта от актуализация на 

всички планове, разработени в условията на ЗТСУ /преди влизането в сила на ЗУТ – 

2001 г./. Тази актуализация трябва да започне непосредствено след изработване на нов 

ОУП, който е основа за цялостното устройство на териториите на града. След това 

трябва да се премине към актуализация на отделни ПУП-ове в зависимост от нуждите 

на Общинската администрация и строителната инициатива на гражданите. 

Организация и развитие на териториалната и функционално-пространствена 

структура  
Направените изводи по отношение на съществуващата градска структура, 

комплексната оценка на средата, поставените цели, както и очакваните изменения в 

демографското и социално-икономическо развитие, са послужили за основа при 

изграждане на градоустройствената концепция за изработване на Общия устройствен 

план на община град Добрич.  

Предварителният проект обхваща две основни зони, които са подложени на 

анализ и конкретизирани с решения за усвояване на територията.  

Извънселищна територия. Предложения за включване в регулация  

Жилищни зони  
1.Включване в градския организъм 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“.  

2.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.  

Производствени зони и ядра  
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.  

4. С полигони са обособени производствено-складови територии с което се 

дисциплинира територията на общината.  

Рекреационни зони  
С проектът се предлага обособяване на рекреационна зона от вида Ов – за вилно 

строителство на територии в местностите „Гаази Баба“ и „Лозята“ с площ от 201,24 ха, 

раздавани и застроени по ПМС от края на 60-те години на миналия век.  

Селищна територия  
В ОУП на града се предвижда първоетапно развитие на основните функционални 

системи в сегашните регулационни граници при провеждане на реконструкция и 

уплътняване на жилищната зона, усвояване на свободните терени в регулация. Особено 

внимание е отделено на специалния терен в града /бившето летище/, като за неговото 

бъдещо развитие е предложена нова устройствена концепция.  



 
 

 

Жилищна зона  
Възможностите за развитие в централната част са:  

- Реконструиране, адаптация и съхранение на съществуващия сграден фонд.  

- Интензификация на застрояването, чрез въвеждането на нова устройствена зона – Ц, с 

разновидност Ц, Ц1 и Ц2, чиито устройствени параметри дават по-гъвкави 

възможности за застрояване;  

- Обществено обслужване е организирано основно в главния градски център, който е 

основен градообразуващ фактор, разположен линеарно в посока изток - запад.  

- Създаване на хармонизирана среда около елементите -недвижими културни ценности.  

С проектът се предлага усвояване за жилищни нужди на незастроени територии в 

ж.к. „Модерна махала“ и „Балик – юг“, както и включването на част от вилната зона в 

градската черта, усвоена като жилищна територия.  

Зелената система в предлагания й вид, обвързва жилищните и обслужващи 

територии и хармонизира средите за ежедневен и седмичен отдих.  

Производствени територии  
Концепцията на предложеното устройствено решение на производствените терени 

на Община град Добрич се базира на максималното уплътняване на съществуващите 

индустриални територии, обогатени с обосновани локални намеси на “безвредна 

промишленост” в градските територии, развитие на малки и средни предприятия 

(МСП), и обезпечаване на перспективното развитие на инвестиционни проекти с 

регионални и национални функции. 

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, в тила на град Варна и възможности за преразпределяне 

на товари към ГКПП Дуранкулак, Йовково и Силистра. 

Зелена система  

Значението на зелената система за подобряването на екологичните условия за 

обитаване и за градската устойчивост-  

ите му свойства;  

 

 

 

 

 

Това значение налага:  

среда за по-добри и екологични условия на обитаване;  

 

 

Вид на зелената система на Добрич.  
Зелените площи образуващи зелената система на град Добрич са разположени 

неравномерно в територията на Общината.  

Ситуираните в южната и югозападната част на общинската територия съставляват 

най-значителната част от градските и крайградски зелени площи. Тук са парк ”Св. 

Георги”, добре озеленени спортни комплекси, хиподрум, гробищен парк, зеления клин 



 
 

 

в посока с. Дончево, през местност „Гаази баба” лесопарковите и горски площи около 

„Кобаклъка”, санитарно-защитните пояси.  

В северозападната част на общинската територия са частично изградени зелени 

клинове по протежение на Добричка река от северозапад, западната дъга на 

Околовръстния път и парк „Чорчолийките” с резервните му територии за бъдещо 

развитие .  

Североизточната част на територията е с по-малко участие на зелени площи, както 

градски, така и крайградски – бъдещия парк ”Иглика”, и в перспектива крайградски 

зелени площи в посока с. Полковник Минково.  

С най-слабо участие е северната част с бъдещия Северен парк и санитарно-

защитните пояси в крайградската зона. 

Като вид зелената система на град Добрич е най-близо до комбинираната зелена 

система с някои елементи и на радиалната /клинообразната/ система – частично 

изградени зелени клинове по протежение на Добричка река от северо-запад, западната 

дъга на Околовръстния път и парк „Чорчолийките” с резервните му територии за 

бъдещо развитие.  

Подобни са и зелените клинове включващи изградения парк „Св. Георги”, 

спортните комплекси „Простор” и „Русалка” и части от местността „Гаази баба”, както 

и от североизток бъдещия парк ”Иглика” и предвиденият лесопарк „Минково” в посока 

с. Полковник Минково.  

Вече съществуващото застрояване не позволява продължаването и навлизането на 

мащабни по площ зелени радиални клинове в компактния градски център, което от 

екологична гледна точка е предпоставка за прегряване особено през летните месеци, 

ниска степен на вентилация, ниска въздушна влажност, значителен градски шум и в 

крайна сметка неблагоприятно влияние върху физическото и психическо здраве на 

обитателите на градския център. Известна компенсация за липсата на достъпа на такива 

зелени клинове вътре в компактния градски център е съществуващото озеленяване в 

частните жилищни имоти в градския център, която обаче не се отчита в баланса на 

територията.  

За съжаление това е обща слабост на градоустройството на много български 

градове, вкл. и на столицата, тъй като осъществяването на радиалната /клинообразна/ 

схема на зелените градски системи е възможно да бъде проведена при планирането на 

нови градове или с цената на много сериозни и проблемни промени в 

градоустройството на вече изградените български градове.  

Видове зелени площи - елементи на зелената система на град Добрич  

Паркове и градини за широко обществено ползване 

Крайградски паркове и лесопаркове – обща площ 7452.45 дка в т.ч.:  

 

Съществуващи крайградски паркове и лесопаркове – обща площ 5771.29 дка. 

 
Озеленяване на терени за ограничено ползване – обща площ 169.16 дка  

детски градини, учебни и болнични заведения  

На територията на общината има:  

- 24 училища и учебни заведения на обща площ от 474.93 дка х К 20% = 94, 99 дка.  

- 15 детски градини на обща площ от 73.49 дка х К 40% = 29, 39 дка  

и 7 болнични и здравни заведения за социални грижи на обща площ от 111.96 дка х К 

40% = 44.78 дка  



 
 

 

Забележка: Коефициентът е определен съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони. 

 

Зелени площи за широко обществено ползване в жилищните комплекси с групово 

застрояване в т.ч. локални градини, скверове и озеленяване на вътрешно-квартални 

пространства предвидени в плановете ПУП и ПРЗ:  

Обща площ само на жилищните комплекси с групово застрояване - 372.7 ха  

вкл. ЦГЧ, Иглика“, „Запад“, „Добротица“, „Север 1,2“, ж.к.“Дружба 1,2,3,4“,  

„Балик-Йовково“, „Русия” 1,2,3,4, „Рилци“. 

Площите за озеленяване предвидени в разработените ПРЗ и ПУП на същите 

квартали е 95.51 ха или 25.63%.  

Съгласно Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони , нормативът за процент на зелените площи с широко 

обществено ползване в жил.комплекси с групово застрояване е от 40 до 60 % .приемаме 

долната граница на този норматив или 327.7ха х 405 = 131.08 ха. Недостигът на зелени 

площи в жилищните комплекси е 35.77ха 

С принос към екологията на Добрич (но без да се отчитат в баланса за зелени 

площи за широко обществено ползване) са и градините и дворовете на жил. квартали с 

частни имоти, които са приблизително 1947 дка х 30 % средно озеленяване = 584 дка 

зелени площи.  

Забележка: Коефициентът е определен съгласно Наредба №7 за правила и нормативи за 

устройство на отделните видове територии и устройствени зони – долна граница.  

Пешеходни зони – обща площ 40.7 дка  

Новата съвременна пешеходна зона на град Добрич като част от Зелената система 

промени качествено градския център - от ул. „Любен Каравелов”, по бул. 

„Независимост” и ул. ”България”, през площад „Демокрация” до бул. ”25 септември” и 

площад „Свобода” и от площад „Тракийски” по бул. ”25 септември” до парк „Св. 

Георги”. Изпълнени са по подробни работни проекти с детайли. В общата площ са 

включени 11.2 дка зелени площи: Детски площадки, рампи за архитектурна достъпност, 

енергоспестяващо осветление, пейки, перголи и пр.  

Велосипедна алея 569 м. с велостоянки.  

Избраната настилка е от клинкерни плочи 25/25/2 см. Плюсове – добър топъл 

колорит в няколко хармонични цвята. Минус – по-трудно зимно почистване.  

 

Паркове и градини със специално предназначение (вкл. 270 дка за разширение на 

гробищен парк Добрич) – обща площ 1030.33 дка в т.ч.  

 

Център за защита на природата и животните - площ – 222.48 дка. В естествена 

среда, в зоопарка, се отглеждат над 100 вида животни: елени, сърни, лами, муфлони, 

мечки, коне на Пржевалски, кози, фазани, бизони, водни и екзотични птици, миещи 

мечки, мини-пасища за понитата и магарета. Изграденото на площ 1200 кв.м езеро е 

дом за щъркели, пеликани, мускусна патица. Водопадът завършва цялостния вид на 

езерото. Усилията са насочени към запазване на съществуващата естествена среда, а 

намесата на човека е минимална. Ветеринарна лечебница, Зелено училище, Лабиринт – 

атракция. 

Правилата и нормите за прилагане на ОУП на Община град Добрич са неразделна 

част от плана. Те определят изискванията, устройственото и функционалното 



 
 

 

предназначение и ограниченията при устройственото планиране на територията на 

Община град Добрич.  

С прилагането на правилата и нормативите ще се задоволят постепенно следните 

изисквания:  

-Здравословни условия на обитаване, труд и отдих, както и сигурност на населението;  

-Задоволяване жилищните нужди на населението;  

-Запазване, обновяване и развитие на съществуващите части на града, оформяне на 

облика му и хинтерланда му при съобразяване с новите изисквания за активизиране на 

териториите в условията на членство в Европейската общност;  

-Икономично използване на теренните ресурси.  

Участници в устройствения процес по прилагане на ОУП на Община град Добрич 

са:  

-Общински органи на управление;  

-Органи на експертиза;  

-Органи на контрол;  

-Физически и юридически лица  

Правомощията и инициативите по прилагане на ОУП на Община град Добрич са 

законово определени и всички последващи действия се съобразяват с това. 

 

Разписани и изпълнени мерки за предотвратяване, намаляване или 

възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни 

последствия от осъществяването на ОУП на Община град Добрич:  
Общи  

1. Планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, за които се изисква 

провеждане на процедура по ОВОС/ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и/или на 

процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените 

зони по реда на чл. 31 от ЗБР и законовата уредба към тях да се одобряват по реда на 

съответния специален закон, само след произнасяне с акт за съгласуване от 

компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от 

извършените оценки, както и с условията и мерките в съответния акт. През 2019 година 

всички постъпили инвестиционни предложения, засягащи провеждане на процедура по 

ОВОС /ЕО по реда на глава шеста на ЗООС и или на процедура по оценка по реда на 

чл. 31 от ЗБР се одобряват след извършена процедура от компетентния орган по околна 

среда – РИОСВ - Варна, при спазване и съобразяване с препоръките от извършените 

оценки, както с условията и мерките в съответния акт .  

 

При прилагането на ОУП на Община град Добрич са изпълнени следните 

мерки и условия. 

1. При инвестиционно проектиране да се стимулира ползването на възобновяеми 

източници на енергия, вкл. с усвояване на покривни пространства. Изпълнява се. 

2. Да се доизгради и подмени амортизираната водопроводна мрежа на града. През 

2019 г. приключиха дейностите по Лот 2 и Лот 3 за реконструкция на водопроводната 

мрежа. През декември месец 2019 г. се състояха Държавните приемателни комисии и 

обектите са въведени в експлоатация. Изградената и реконструирана водопроводна 

мрежа е с дължина 78,616 км. 

Стартираха дейностите по Лот 1 - Проектиране, строителство и авторски надзор 

на канализационната мрежа на град Добрич, както и съпътстващата водопроводна 



 
 

 

мрежа. Общата дължина на канализационните колектори предвидени за реконструкция 

и рехабилитация е 6,46 км и съпътстващ водопровод. Към момента текат строително 

монтажните работи по реконструкция на канализационната мрежа. Предвижда се 

реконструкция на 3 броя Канализационни помпени станции - „Свежест“, „Иглика“ и 

„Югоизток“. Дейностите по Лот 1 ще продължат и през 2020 г. 

3. Да се изгради канализационната мрежа на кв. Рилци. 

Община град Добрич получи одобрение от ПУДООС за финансиране на първият 

етап от изграждането на битова канализация в кв. Рилци. Процедурата по избор на 

изпълнител приключи и има сключен договор с изпълнител, предстои сключването на 

договор и с ПУДООС. 

4. Да се реконструира и модернизира ПСОВ на град Добрич. 

През 2019 г. приключиха дейностите по Инженеринга за реконструкция и 

разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) на гр. Добрич, също 

въведена в експлоатация през декември 2019 г. 

5. Да се доизгради дъждовната канализационна мрежа в жк. „Балик-Йовково” и 

жк. „Иглика”. През 2019 г. не е извършвано доизграждане на дъжновна канализация в 

посочените квартали.  

6. Да се изградят ретензиращи съоръжения за събиране на отточни води (от 

интензивни валежи и снеготопене),  с възможност за отвеждане и пречистване  в 

ПСОВ. През 2019 г. не са изграждани ретензиращи съоръжения. 

7. Да се учредят санитарно-охранителни зони около водоизточниците и 

съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и минерални води, използвани за 

лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди. Задължение е на оператора „ВиК 

Добрич“ АД. 

8. За езерото в градски парк „Св. Георги” водоснабдяването да се осигури от 

алтернативен собствен източник, а не с питейна вода. Езерото в градския парк се 

водоснабдява с вода, черпена от два сондажни кладенеца – ТК-2 „Езеро-Добрич“, 

изграден на западния бряг на изкуственото езеро и ТК-3 “Езеро-Добрич“, изграден на 

източния бряг на изкуственото езеро.  

9. Да не се допуска строителство и извършване на дейности в райони с 

потенциален риск от наводнение и нарушаващи естественото състояние и проводимост 

на водни обекти в обхвата на плана. При реализиране на инвестиционни намерения не 

се допускат дейности, които могат да нарушат естественото състояние на дерето и 

заливаемата зона на т. нар.  р. „Добричка”, складиране на отпадъци и др. 

10. Премахване на съществуващи и недопускане строителство на нови постройки, 

подприщващи съоръжения, огради, складирани материали и други в границите на 

речните легла или дерета. Не се допуска строителство на нови постройки, 

подприщващи съоръжения, огради, складирани материали и други в границите на 

дерето и заливаемата ивица на р. „Добричка”. 

11. Управлението на битовите и строителните отпадъците, формирани на 

територията на Община град Добрич, да се извършва съгласно изискванията на Закона 

за управление на отпадъците и Наредбата по чл. 22 от същия закон. Управлението на 

битовите и строителните отпадъци формирани на територията на общината се 

извършват съгласно изискванията на ЗУО и Наредбата по чл. 22 от същия закон. 

12. За изграждане на нови предприятия/съоръжения с висок или нисък рисков 

потенциал и изменение/разширение на съществуващи такива да се проведат 

необходимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел 1, от ЗООС. При 



 
 

 

изграждане на нови предприятия/съоръжения с висок или нисък рисков потенциал и 

изменение/разширение на съществуващи такива се провеждат необходимите процедури 

по реда на глава шеста и глава седма, раздел 1, от ЗООС 

 

Мерки за 

наблюдение и 

контрол. 

Индикатори. Единица/ мярка. Орган, отговорен за 

изпълнението. 

Периодика. 

Компонент „Атмосферен въздух” 

Мониторинг на 

качеството на 

атмосферния 

въздух. 

Превишения на 

стойностите за 

среднодневната и 

средногодишната 

норма за 

замърсител прах 

Брой. Дните с 

превишения на 

среднодневната 

норма за 

замърсител ФПЧ10, 

измерени в АИС 

при ОУ „Хан 

Аспарух“ за 

календарната 2019 

г. са 7 и не 

превишават 

нормативно 

допустимите. 

Средногодишната 

норма за опазване 

на човешкото 

здраве от 40 µg/m
3
,
 

също не е 

превишена за 

календарната 2019 

г. 

Постоянно. 

РИОСВ - Варна 

РЗИ - Добрич 

Компонент „Води” 

Мониторинг на 

качеството на 

питейните води при 

консуматора. 

Отклонения от 

нормите за физико-

химични 

показатели по 

Наредба №9 за 

качеството на 

водата, 

прдназначена за 

питейно-битови 

цели. 

По отношение на 

мониторинга на 

качеството на 

питейните води при 

консуматроа по 

отклонения за 

физико-химични 

показатели по 

Наредба №9, за 

провежданият от 

„ВиК“ дружеството 

ежемесечен 

мониторинг, 

протоколи се 

изпращат в 

Регионална здравна 

инспекция. За зона 

Ежегодно. 

РЗИ – Добрич, 

„ВиК” - Добрич  



 
 

 

Добрич са 

пробонабрани и 

анализирани 47 бр. 

проби по 

показатели от 

мониторинг А и 4 

бр. проби по 

показатели от 

мониторинг Б. За 

зона Добрич-Запад 

са пробонабрани и 

анализирани 7 бр. 

проби по 

показатели от 

мониторинг А и 2 

бр. проби по 

показатели от 

мониторинг Б. От 

изпитаните проби за 

двете зони има 

отклонения в 4 бр. 

проби. 

Регионална Здравна 

Инспекция – град 

Добрич през 2019 г. 

нямат нестандартни 

проби, анализирани 

по физико-химични 

показатели за град 

Добрич.   

Подмяна и 

доизграждане на 

водопроводната 

мрежа. 

Дължина на 

изградената и 

реконструирана 

водопроводна 

мрежа. 

Км. Изградената и 

реконструирана 

водопроводна 

мрежа е с дължина 

78,616 км.  

 

Ежегодно. 

Община, 

„ВиК”-Добрич 

Водоснабдяване. Загуби на питейна 

вода 

8 330 721 Куб.м;  

73,56 % 

Община, 

„ВиК”-Добрич 

Проектиране и 

изграждане на 

канализационните 

мрежи 

Дължина на 

реконструирана и 

изградена нова 

канализационна 

мрежа 

Км. Стартираха 

дейностите по Лот 1 

- Проектиране, 

строителство и 

авторски надзор на 

канализационната 

мрежа на град 

Добрич, както и 

съпътстващата 

Ежегодно. 

Община, 

„ВиК”-Добрич 



 
 

 

водопроводна 

мрежа. Общата 

дължина на 

канализационните 

колектори 

предвидени за 

реконструкция и 

рехабилитация е 

6,46 км и 

съпътстващ 

водопровод. Към 

момента текат 

строително 

монтажните работи 

по реконструкция 

на 

канализационната 

мрежа. Предвижда 

се реконструкция на 

3 броя 

Канализационни 

помпени станции - 

„Свежест“, 

„Иглика“ и 

„Югоизток“. 

Дейностите по Лот 

1 ще продължат и 

през 2020 г. 

Освен това, Община 

град Добрич получи 

одобрение от 

ПУДООС за 

финансиране на 

първият етап от 

изграждането на 

битова канализация 

в кв. Рилци. 

Процедурата по 

избор на 

изпълнител 

приключи и има 

сключен договор с 

изпълнител, 

предстои 

сключването на 

договор и с 

ПУДООС. 



 
 

 

Пречистване на 

отпадъчните води. 

Съотношение на 

общото количество 

отпадъчни води, 

спрямо 

количеството 

отпадъчни води, 

отведени за 

пречистване. 

Съотношението на 

фактурираната 

отпадъчна вода за 

2019 г. на гр. 

Добрич (2856634 

куб.м) спрямо 

пречистена 

отпадъчна вода за 

2019 г. на гр. 

Добрич (4 869 048 

куб. м) е 58,67% 

Ежегодно. 

Община, 

„ВиК”-Добрич 

Изследване 

качеството на 

подземните води за 

питейно-битово 

водоснабдяване 

Физико-химични 

показатели по 

разрешителни за 

водовземане и 

Наредба №9 за 

качеството на 

водата, 

предназначена за 

питейно-битови 

цели – отклонения. 

Пробонабрани и 

изпитани от ВиК гр. 

Добрич са 19 бр. 

проби от 

водоизточници с 

разрешително за 

водовземане от 

подземни води, чрез 

съществуващи 

водовземни 

съоръжения. От 

изпитаните проби с 

отклонения са 3 

броя. 

По график. 

БД 

„Вик”-Добрич 

Община 

Компонент „Почви” 

Рекултивация на 

нарушени терени 

Рекултивирани 

площи/ годишно 

Кв. м. През 

отчетната година 

няма рекултивирани 

от Община град 

Добрич площи. 

 

Периодично. 

Община. 

1. При ремонти, 

реконструкция или 

изграждане на нови 

елементи на 

техническата 

инфраструктура да 

се посочват местата 

за депониране на 

хумуса и изкопните 

земни маси от 

засегнатите, 

начините на 

съхранението и 

оползотворяването 

на хумуса; 

1. Засегнати площи 

при ремонти, 

реконструкция или 

изграждане на нови 

елементи на 

техническата 

инфраструктура; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички Строители 

(по смисъла на 

Закона за 

устройство на 

територията) имат 

ангажимент да 

почистят от 

генерирани 

отпадъци 

строителните 

площадки и около 

тях, както и да 

премахнат 

складираните 

строителни 

Постоянно. 

Община. 



 
 

 

2. Контрол върху 

използването на 

хумусния субстрат 

– за рекултивация 

на нарушени терени 

или подобряване на 

слабопродуктивни 

земи.;  

3. Възстановяване 

на всички съседни 

площи, евентуално 

нарушени от 

строителни 

дейности, както и 

временните 

строителни 

площадки в 

рамките на 

отредения терен; 

4. Прилагане на 

Националните 

стандарти за 

Добрите земеделски 

и екологични 

условия (ДЗЕУ), 

свързани с 

опазването на 

почвата от ерозия, 

запазване на 

структурата, 

органичните 

вещества в нея, 

насочени към 

поддържане и 

съхраняване на 

местообитанията. 

2. Възстановени 

площи, нарушени 

от строителни 

дейности, както и 

временни 

строителни 

площадки; 

 

Площи на опазена 

почва от ерозия, със 

запазена структура 

и органичните 

вещества в нея, 

насочени към 

поддържане и 

съхраняване на 

местообитанията; 

 

 

4. Площи на 

опазена почва от 

ерозия от ерозия, 

със запазена 

структура и 

органичните 

вещества в нея, 

насочени към 

поддържане и 

съхраняване на 

местообитанията. 

материали. 

Фактор „Отпадъци“ 

Контрол за 

нерегламентирано 

депониране на 

отпадъци 

Замърсени площи Кв.м. Осъществява 

се контрол за 

нерегламентирано 

депониране на 

отпадъци. При 

констатиране на 

нерегламентирано 

изхвърляне на 

отпадъци с изяснен 

причинител, на 

Периодично. 

Община  

РИОСВ - Варна 



 
 

 

последния се дава 

предписание да 

преустанови 

практиката, да 

почисти 

изхвърлените 

отпадъци и да 

организира 

предаването им в 

съответствие с 

изискванията на 

ЗУО. При 

неизвестен 

причинител, 

нерегламентираните 

замърсявания се 

почистват от 

Община град 

Добрич. През 2019 

г. по предписания 

на контролните 

органи, както и 

констатирани 

замърсявания от 

служители на 

общинска 

администрация са 

почистени 1 000 

кв.м.  

Контрол по 

изпълнение на 

плановете за 

управление на 

строителните 

отпадъци преди 

започване на СМР 

и/или премахване 

на строеж. 

РЗП при 

строителство и 

премахване на 

сгради 

Прилагането на 

ОУП се съобразява 

с изискванията на 

Програмата за 

управление на 

отпадъците на 

територията на 

Община град 

Добрич. Спазва се 

изискването на 

ЗУТ, като преди 

откриването на 

строителната 

площадка и/или 

преди започването 

на дейностите по 

изграждане или 

премахване на 

Община 



 
 

 

строеж 

възложителят внася 

за одобряване в 

общината: план за 

управление на 

строителните 

отпадъци в 

случаите, когато се 

изисква по Закона 

за управление на 

отпадъците и план 

за безопасност и 

здраве. ПУСО се 

одобрява при 

условията и по реда 

на Закона за 

управление на 

отпадъците. 

Фактор „вредни физични фактори“ 

Контрол по 

спазване на 

граничните 

стойности на 

показателите за 

шум за отделните 

територии и 

устройствени зони 

в рамките на 

общината. 

Превишения на 

граничните 

стойности на шума. 

Брой случи/ 

годишно - 3 бр. за 

2019 г. 

РЗИ- Добрич 

Община  

РИОСВ - Варна 

Други 

Опазване на 

културно-

историческото 

наследство. 

Засегнати и 

нарушени културни 

ценности спрямо 

общия брой 

културни ценности 

на територията на 

общината 

Няма засегнати и 

нарушени културни 

ценности. 

Община  

Регионален 

исторически музей. 

 

 

Действията, които Община град Добрич е предприела по прилагането на ОУПО 

са: Изработване на ПУП за разширение на Гробищен парк. С решение 11-11 от 

20.09.2016 г. на Общински съвет град Добрич е разрешено изработване на проект за 

частично изменение на действащия Общ градоустройствен план (ОГП) на град Добрич 

за земеделските Поземлени имоти (ПИ) 72624.433.10; 72624.433.11; 72624.433.12; 

72624.433.169; 72624.433.171; 72624.433.172; 72624.433.14; 72624.433.15; 72624.433.16; 

72624.433.17; 72624.433.143; 72624.433.71; 72624.433.75; 72624.433.76; 72624.433.77; 

72624.433.81; 72624.433.82; 72624.433.83; 72624.433.84; 72624.433.85; 72624.433.86; 



 
 

 

72624.433.87; 72624.433.88; 72624.433.26; 72624.433.27; 72624.433.159 (общински път); 

72624.433.31; 72624.433.32; 72624.433.33; 72624.433.165; 72624.433.166; 72624.433.167; 

72624.433.168; 72624.433.127; 72624.433.128; 72624.433.129; 72624.433.130; 

72624.433.43; 72624.433.73; 72624.433.44; 72624.433.131; 72624.433.132; 72624.433.133; 

72624.433.134; 72624.433.46; 72624.433.47; 72624.433.48; 72624.433.49; 72624.433.160 

(общински път); 72624.433.58; 72624.433.59; 72624.433.135; 72624.433.136; 

72624.433.137; 72624.433.138; 72624.433.124; 72624.433.125; 72624.433.126; 

72624.433.61; 72624.433.62; 72624.433.92; 72624.433.93; 72624.433.94; 72624.433.91; 

72624.433.90; 72624.433.89; 72624.433.67; 72624.433.97; 72624.433.98; 72624.433.99; 

72624.433.100; 72624.433.123; 72624.433.69; 72624.433.70; 72624.433.101; 

72624.433.102; 72624.433.103; 72624.433.104; 72624.433.105; 72624.433.106; 

72624.433.107; 72624.433.161(общински път); 72624.433.108; 72624.433.109; 

72624.433.110; 72624.433.111; 72624.433.112; 72624.433.113; 72624.433.114; 

72624.433.115; 72624.433.116; 72624.433.117; 72624.433.118; 72624.433.119; 

72624.433.120; 2624.433.121; 72624.433.122; 72624.433.159 (общински път) и проект на 

ПУП – ПЗ за същите за промяна предназначението им в „за Гробищен парк“. Текат 

процедури по отчуждаване на имотите. 

Предвижда се през 2020 г. да бъде възложено изработване на План за улична 

регулация  (ПУР), за част от територията на местност „Гаази Баба“  

Изхождайки от всичко изпълнено и предвидено за изпълнение, може да се 

направи заключение, че прилагането на Общият устройствен план на Община град 

Добрич, не е довел до негативни последствия за околната среда на територията на 

общината, върху здравето на населението, както и не е създал предпоставка за здравен 

риск. 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. 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 и към 

постигане на баланс между природна и урбанизирана среда. 

 

 

 


