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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общините имат правомощия, задължения и отговорности по прилагане на 

законодателството по опазване на околната среда. 

Излезлите през последните няколко години нови нормативни документи, базирани  

на рамковите изисквания на Европейския съюз по опазване на околната среда, са 

предпоставка за актуализиране на програмите по околна среда 

В съответствие с новите законови  норми, настоящата Програма за опазване на 

околната среда на територията на Община град Добрич е с период на действие 2009 -2014 

година. 

Програмата е изготвена в съответствие с Указанията на Министерството на околната 

среда и водите относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на 

околната среда, на основание  изискванията на чл.79, ал.1от Закона за опазване на околната 

среда (ЗООС).  

 
ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

При разработването на настоящата програма е отразен обхвата, залегнал в 

европейската практика, действащата нормативна уредба, съобразена с месните условия и 

състоянието на околната среда на територията на общината.  

Програмата цели: 

 Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на 

територията на общината;  

 Да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване; 

 Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал; 

 Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите; 

 Да се предвидят основните мерки, чрез които общината следва да изпълни 

задълженията си и реализира правомощията си, делегирани й от нормативните 

актове в областта на околната среда. 

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана 

съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното 

законодателство и други фактори със стратегическо и местно значение. 

 Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи  за финансиране. 

 Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми. 
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II. НОРМАТИВНА БАЗА 

1. МЕЖДУНАРОДНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Директива 2004/35/ЕО от 21 април 2004 г. относно екологичната отговорност по 

отношение на предотвратяването и отстраняването на екологични щети. 

Директива 85/337/ЕЕС относно оценката на въздействието върху околната среда, 

изменена с Директива 97/11/ЕС, изменена и допълнена с Директива 2003/35/ЕС относно 

участието на обществеността при изготвянето на някои планове и програми, касаещи 

околната среда 31985L0337 31997L0011 32003L0035.  

Директива 90/313/ЕЕС относно достъпа до информация за състоянието на 

околната среда, отменена с Директива 2003/4/EC относно достъпа на обществеността 

до информация 31990L0313 32003L0004. 

Директива 2001/42/ЕС за оценка на въздействието на някои планове и програми 

върху околната среда 32001L0042. 

Рамкова Директива 96/62/ЕС за управление и оценка на качеството на 

атмосферния въздух и Решение 97/101/ЕС относно взаимния обмен на информация за 

качеството на атмосферния въздух 31996L0062. 

Директива 1999/30/ЕС относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни 

оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (първа дъщерна) 31999L0030. 

Директива 2000/69/ЕС относно норми на допустими емисии на бензин и въглеродни 

оксиди в атмосферния въздух 32000L0069.  

Директива 2002/3/ЕС относно озона в атмосферния въздух 32002R0003.  

Директива 2004/107/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 Декември 

2004 година относно съдържанието на арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни 

въглеводороди в атмосферния въздух.  

Директива 2001/80/ЕС относно ограничаване на емисиите от определени 

замърсители, изпускани в атмосферния въздух от големите горивни инсталации. 

Директива 94/63/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при съхранение и превоз 

на бензини между терминали и бензиностанции 31994L0063. 

Директиви 98/70/ЕС , изменена и допълнена с Директива 2003/17/ЕС относно 

нормите за съдържание на вредни вещества в бензините, газьола за промишлени и 

комунални цели и дизеловото гориво 31998L007032003L0017. 

Директиви 99/32/ЕС относно намаляване съдържанието на сяра в определени 

течни горива 31999L0032. 

Директива 2005/33/ЕС, изменяща Директива 99/32/ЕС. 

Директива 99/13/ЕС за ограничаване на емисиите от ЛОС при определени 

промишлени дейности 31999L0013. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/DIRECTIVE%202004%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive1985L0337.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive2003-35-EC-bg.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1985/en_1985L0337_index.html
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=1997&nu_doc=11&type_doc=Legislation
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0035&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/Directive_2003_4_info.doc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31990L0313&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=32003L0004&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/directives/32001L0042_EO%20na%20planove%20i%20programi.doc
http://www.moew.government.bg/europe/sectors/=EN&numdoc=32001L0042&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2096-62%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1996&nu_doc=62&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2099-30%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=30&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202000-69%20BG.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=2000&nu_doc=69&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/32002L0003_ozone%20in%20the%20ambient%20air.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=2002&nu_doc=3&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_HM_2004-107-EO.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%202001-80%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2094-63%20BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1994&nu_doc=63&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1998&nu_doc=70&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1998&nu_doc=70&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIRECTIVA_32_99.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=32&type_doc=Legislation
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/DIR%202005_33%20(amending%20DIR%201999_32).pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir_1999_13_BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=13&type_doc=Directive
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Директива 2004/42/ЕО от 21 април 2004 година относно намаляването на 

емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на 

органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните 

средства и за изменение на Директива 1999/13/ЕО. 

Директива 97/68/ЕС относно мерките за ограничаване на замърсяването на 

атмосферния въздух с газо- и прахообразни замърсители от двигатели, инсталирани в 

извънпътни машини.  

Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите 32000L0060. 

Директива 2006/7/ЕС относно управление на качеството на водите за къпане, 

отменяща Директива 76/160/ЕЕС 32006L0007. 

Директива 76/160/ЕЕС относно качеството на водите за къпане:31976L0160. 

Директива 98/83/ЕС относно качеството на водите, предназначени за консумация 

от човека 31998L0083.  

Директива 75/440/ЕЕС относно изискванията за качеството на повърхностните 

води, предназначени за питейно битови водоснабдяване, изменена от Директиви 

79/869/ЕЕС и 91/692/ЕЕС:31975L0440 31979L0869 31991L0692. 

Директива 91/271/ЕЕС относно пречиствателните станции за отпадъчни води от 

населени места, изменена с Директива 98/15/ЕЕС:31991L0271 31998L0015. 

Директива 91/676/ЕЕС относно защита на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници 31991L0676. 

Директива 80/68/ЕЕС за защита на подземните води от замърсяване с опасни 

вещества, изменена от Директива 91/692/ЕЕС:31980L0068 и 31991L0692 и Директива 

2006/118/ЕО за опазване на подземните води от замърсяване и влошаване на състоянието 

им 32006LO118 BG. 

Директива 2006/11/ЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни 

директиви, отменяща Директива 76/464/ЕЕС 32006L0011. 

Директива 76/464/ЕЕС за замърсяването на водите с опасни вещества и 7 дъщерни 

към нея, всички изменени от Директива 91/692/ЕЕС 31976L0464 31991L0692. 

Директива 92/43/ЕЕС относно съхранението на природните местообитания и на 

дивата флора и фауна 31992L0043. 

Директива 79/409 за съхранението на дивите птици 31979L0409 

Директива 1999/22/ЕС относно отглеждането на диви животни в зоологическите 

градини 31999L0022. 

Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните 

местообитания (Бернска), ратифицирана на 25.01.1991 г., в сила за Р България от 01.05. 

1991 г., обн. ДВ, бр. 23/1995 г. 

Конвенция за биологичното разнообразие е ратифицирана на 29.02.1996 г., в сила за 

РБългария от 16.07.1996, обн. ДВ, бр.19/1999 г. 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/D%202004-42.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/directives/Dir%2097-68%20BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Water%20Framework%20Directive.zip
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/en_2000L0060_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive%202006-7.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31976L0160_bathing%20waters.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1976/en_1976L0160_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31998L0083_water%20for%20human%20consumption.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1998/en_1998L0083_index.html
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31975L0440_surface%20water%20intended%20for%20consumption.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31979L0869_chestota%20na%20analiz%20na%20piteina%20voda.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31979L0869_chestota%20na%20analiz%20na%20piteina%20voda.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1975/en_1975L0440_index.html
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1979/en_1979L0869_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0271_wastewater%20treatment1.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1991/en_1991L0271_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31998L0015&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31991L0676_nitrati.doc
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0676&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31980L0068_groundwater2.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1980/en_1980L0068_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/32006L0118-BG.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/Directive%202006-11.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/directives/31976L0464_dangerous%20substances%20in%20water.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1976/en_1976L0464_index.html
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31991L0692&model=guichett
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/1979/en_1979L0409_index.html
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1999&nu_doc=22&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBern.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBIO.doc
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Конвенция по влажните зони с международно значение, по-специално като 

местообитания за водолюбиви птици (Рамсарска), ратифицирана, в сила за РБългария от 

24.01.1976 г., обн. ДВ, бр. 56/10.07.1992 г.  

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна 

и флора (Вашингтонска, CITES), ратифицирана през 1990 г., в сила за Р България от 

16.04.1991 г., обн. ДВ, бр. 6/1992 г. 

Конвенция за защита на световното културно и природно наследство, 

ратифицирана и влязла в сила за България през 1976 г. 

Конвенция за защита на мигриращите видове (Бонска), ратифицирана със закон - 

ДВ, бр. 69/1999 г., обн. в ДВ, бр. 16/2000 г., в сила от 01.11.1999 г. 

Директива 96/82/ЕЕС относно контрола на големите аварии с опасни химикали 

31996L0082. 

Директива 2003/105/EC на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 

2003 изменяща Директива на Съвета 96/82/EC за контрол на големите аварии с опасни 

вещества 32003L0105. 

Рамкова Директива 2000/14/ЕС относно шумовите емисии на съоръжения, 

предназначени за употреба извън сградите 32000L0014.  

Директива 2002/49/ЕС за оценка и управление на шума в околната среда 

32002L0049. 

 
2. НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

Закон за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/25.09.2002 г., посл. изм., бр. 82 

от 16.10.2009 г.). 

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (Загл. изм. - 

ДВ, бр.105/29.12.2005г., попр., бр.4/13.01.2006г.). 

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 

околната среда (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.). 

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и 

програми (Загл. изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г.). 

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати 

(обн. ДВ, бр.10/04.02.2000 г., посл.изм. бр.34/25.4.2006г., в сила от 1.10.2006г.). 

Закон за водите (обн., ДВ, бр.67/27.07.1999 г, изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в 

сила от 11.08.2006 г.). 

Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води 

(обн.ДВ, бр.87 от 30.10.2007 г.). 

Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от 

земеделски източници (обн. ДВ, бр.87/2000 г.). 

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 и около водоизточниците на 

минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. 

ДВ, бр.88/2000 г.). 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvRamsar.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvCITES.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBon.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/ConvBon.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/directive_sevezo_BG.doc
http://europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=1996&nu_doc=82&type_doc=Directive
http://europa.eu.int/celex/cgi/sga_rqst?SESS=12689!CTXT=4!UNIQ=3!APPLIC=celexext!FILE=nocelex!DGP=0!FORM
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32000l0014_noise_outdoors.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2000&nu_doc=14&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32002L0049_Noise.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/32002L0049_Noise.doc
http://www.europa.eu.int/servlet/portail/RenderServlet?search=DocNumber&lg=en&nb_docs=25&domain=Legislation&coll=&in_force=NO&an_doc=2002&nu_doc=49&type_doc=Directive
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/ZOOS%20Final.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/industrial/bg/NAREDBA_za_urizdkomplrazr.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/international/climate/Naredba%20OVOS.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/international/climate/Naredba%20OVOS.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba_EO.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/horisontal/bg/Naredba_EO.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/chemicals_gmo/ZZVVHVP.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/zvodite_bg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/Naredba-podzemni_vodi.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/waters/Naredba-podzemni_vodi.doc
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Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на 

вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти (обн. ДВ, 

бр.97/2000 г.). 

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени 

отпадъчни води в канализационните системи на населените места (обн. ДВ, бр.98/2000 г.). 

Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-

битови цели (обн. ДВ, бр.30/2001 г.). 

Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на 

отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 

на точкови източници на замърсяване (обн. ДВ, бр.66/2001 г.). 

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане (обн. ДВ, 

бр.25/2002 г.). 

Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, 

предназначени за питейно-битово водоснабдяване (обн. ДВ, бр.63/2002 г. 

Закон за чистотата на атмосферния въздух (oбн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., посл. 

изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.). 

Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници 

на емисии (Издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на 

икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на регионалното развитие и 

благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.). 

Наредба № 1 от 16.01.2004 г. за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния 

въздух (обн. ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.). 

Наредба № 1 от 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни 

норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

действащи обекти (обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г.). 

Наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в 

отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни 

източници (обн., ДВ, бр. 51 от 6.05.1998 г., посл. изм., бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила от 

6.08.2006 г.). 

Наредба № 4 от 5.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон 

в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.). 

Наредба № 5 от 15.04.2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването 

на околната среда с азбест (обн., ДВ, бр. 39 от 25.04.2003г.). 

Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни 

вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн., ДВ, 

бр. 31 от 6.04.1999 г., посл. изм., бр. 93 от 21.10.2003г.). 

Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични 

съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители 

в определени инсталации (обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., изм., бр. 

20 от 6 Март 2007 г.). 

Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния 

въздух (обн. ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.). 

Наредба № 8 от 3.05.1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 46 

от 18.05.1999 г., отм., бр. 64 от 23.07.2004 г., в сила от 1.01.2005 г.; според § 6, т. 1 ПЗР 

на Наредба № 4 от 5 юли 2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в 

атмосферния въздух, (обн., ДВ, бр. 64 от 2004 г.) чл. 3, 5 и 8 се отменят от 1.01.2010г.). 

Наредба № 9 от 3.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици и олово в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 46 от 18.05.1999 г., в сила от 

1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 86 от 28.10.2005 г., в сила от 1.01.2006 г.). 

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg6EmNormsAdmisCont.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg7WWDischSewSys.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg7WWDischSewSys.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg9DrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg10onPermReg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg10onPermReg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg10onPermReg.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg11BathWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg12SurfDrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/water/bg/Reg12SurfDrinkWat.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/ZCAV.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_27062005.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_16012004.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_16012004.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_13021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_13021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_1_ot_13021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_2_ot_19021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_2_ot_19021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_2_ot_19021998.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_4_ot_5072004.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_4_ot_5072004.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_5_ot_15042003.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_5_ot_15042003.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_6_ot_26031999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_6_ot_26031999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%207%20LOS_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%207%20LOS_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%207%20LOS_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N7_OUKAV.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N7_OUKAV.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_8_ot_3051999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_8_ot_3051999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_8_ot_3051999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_8_ot_3051999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_9_ot_3051999.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_9_ot_3051999.rtf
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Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в 

отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния 

въздух от големи горивни инсталации (обн., ДВ, бр. 93 от 21.10.2003 г.). 

Наредба № 11 от 14 Май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух (обн., ДВ., бр. 42 от 29 Май 2007 г.).  

Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населените места (обн., ДВ, бр. 88 от 3.10.1997 

г., посл. изм., бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 1.01.2004 г.). 

Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични 

съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (обн., ДВ, бр. 

75 от 24.08.1999г., в сила от 25.05.2000г.). 

Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които 

нарушават озоновия слой (Приложение № 6 към чл. 8 на ПМС № 254 от 30.12.1999 г., обн., 

ДВ, бр. 3 от 11.01.2000 г., в сила от 1.01.2000 г., посл. изм., бр. 15 от 16 Февруари 2007 г.). 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол (приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 

25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., посл. изм., бр. 76 от 21 Септември 2007 г.). 

Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни 

продукти (обн., ДВ., бр. 20 от 6 Март 2007 г.).  

Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии 

на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, 

участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове. 

Закон за подземните богатства (Обн. ДВ, бр.23/12.03.1999г.). 

Наредба за геолого-техническата документация на проучвателните и 

миннодобивните обекти (Обн. ДВ, бр.108/10.12.1999 г.). 

Наредба за принципите и методиката за определяне на концесионното 

възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните 

богатства (Обн. ДВ, бр.59 от 29.06.1999г.). 

Закон за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 09.08.2002 г., изм. и доп., бр. 

88 от 4.11.2005 г.). 

Закон за лечебните растения (обн. ДВ, бр. 29/ 07.04.2000 г.). 

 Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за 

въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни 

видове в природата; 

 Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за 

действие за растителни и животински видове;  

 Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на 

зоологическите градини, издадена от министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 

43 от 26.05.2006 г.);  

 Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за 

отглеждане на животни в зоологически градини, издадена от министъра на околната 

среда и водите (обн., ДВ, бр. 105 от 2.12.2003 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2006 г.);  

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки 

и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда и 

водите (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.);  

 Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

билкозаготвителните пунктове и складове за билки, издадена от министъра на 

здравеопазването и министъра на околната среда и водите (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 

г.).  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%20GGI.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%2011_tejki%20metali_V.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba%2011_tejki%20metali_V.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/NAREDBA_14_ot_23091997.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N16_OELOS_ST_B.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/N16_OELOS_ST_B.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_kontrol%20i%20upravlenie%20VNOS_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_kontrol%20i%20upravlenie%20VNOS_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_techni%20goriva_IX.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_LOS_boi%20i%20lakove_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_LOS_boi%20i%20lakove_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/air/bg/Naredba_LOS_boi%20i%20lakove_III.2007.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/list/zpodzbog.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/earth_core/naredba_geoltehndokum.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/earth_core/naredba_geoltehndokum.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/earth_core/nar_koncvuznagr_podzbog.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/earth_core/nar_koncvuznagr_podzbog.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/earth_core/nar_koncvuznagr_podzbog.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Biodiversity%20Act-Bul.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/Le4ebnirastAct.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/NNo4.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/NNo4.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/NNo4.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/nnaredba5.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/nnaredba5.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/naredba1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/naredba6.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/naredba6.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/naredba6.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/NAREDBA__2_ot_20012004_g_za_pravilata_i_iziskvaniqta_za_sybirane_na_bilki_i_geneticen_material_ot_le.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/NAREDBA__5_ot_19072004_g_za_iziskvaniqta_na_koito_trqbva_da_otgovarqt_bilkozagotvitelnite_punktove_i.rtf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/biodiversity/NAREDBA__5_ot_19072004_g_za_iziskvaniqta_na_koito_trqbva_da_otgovarqt_bilkozagotvitelnite_punktove_i.rtf


Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

10 

 

Закон за защитените територии (обн. ДВ, бр.133/11.11.1998 г.). 

Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии 

(приета с ПМС №7/ 08.02.2000 г., обн. ДВ, бр.13/15.02.2000год.). 

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.). 

Наредба № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за 

мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 

мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в 

околната среда, издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната 

среда и водите, обн., ДВ, бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.02.2006 г. 

Наредба № 6 от 26.06.2006 г. 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 от шума върху здравето на населението, 

издадена от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите, 

обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/list/zzaster.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Noise_Act.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAR_2_monitoring.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAR_2_monitoring.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAR_2_monitoring.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/NAR_2_monitoring.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/noise/bg/Nar_6_pokazateli.pdf
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III. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ. 

1. ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИЯ ПОТЕНЦИАЛ 

1.1. Географско разположение 

Град Добрич е център на Добричка област, разположена в североизточния край на 

България. Областта граничи от изток с Черно море (около 110 km дължина на 

крайбрежието), от юг с Варненска област, от север с територията на Румъния, от запад със 

Силистренска област, а югозападно с Шуменска област. По териториално-административен 

принцип са оформени осем общини. Община Добрич е водеща в областта и разполага с най-

голям икономически, социален, културен и научен потенциал. 

Територията на общината съвпада с координатите на град Добрич (в случая са 

формирани две общини, разположени в града, като едната - Община град Добрич обслужва 

нуждите на града, а Община Добричка е център на съседни населени места и територии). 

В състава на Община град Добрич няма формирани отделни административно-

териториални единици–кметства. Тя обхваща население от едно единствено населено място. 

Общината е разположена в североизточната част на Дунавската хълмиста равнина, 

почти в центъра на Добруджанското плато. Географските  координати са 43
0
34’ северна 

ширина и 27
0
51’ източна дължина. Надморската височина при станция “Добрич” е 251 

метра. 

Релефът на града е преобладаващо равнинен, слабо разчленен и прорязан от 

суходолия. През града с посока юг–север преминава коритото на Суха река. 

Върху площта, която обхваща територията на общината (в по-голямата си част 

градска урбанизирана), не са извършвани целенасочени проучвателни мероприятия за 

търсене на полезни изкопаеми. Няма данни за наличие на такива. Принципно районът, в 

който е разположена общината (Добруджанското плато), е проучван за находища на нефт, 

газ, въглища метални полезни изкопаеми.  

 В северната част на платото са открити  минимални по количество залежи на нефт и 

природен газ (Шабленско и Тюленовско находища). 

Доказано е наличие на големи количества коксуващи се въглища, разположени на над 

80 km
2
, на труднодостъпна дълбочина от 1500-2000m. Югоизточно от с. Оброчище и гр. 

Балчик е разположено и едно от най-големите и значими в света находища на манганова 

руда.     

 

1.2. Климатични условия 

Климатът на територията е умерено-континентален със степно влияние. Формира се 

под влияние на океанските въздушни маси на умерените ширини, нахлуващи основно от 

северозапад и запад и по-рядко откъм север и североизток, и на континентални въздушни 

маси на умерените ширини, които нахлуват предимно откъм североизток и по-рядко откъм 
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северозапад. През зимата се наблюдават нахлувания и на арктични въздушни маси, което 

усилва континенталността на климата. 

Влиянието на тропични въздушни маси е слабо изразено. 

Преминаването на циклонални въздушни маси е свързано с рязка промяна в 

стойностите на атмосферното налягане.  

По-долу е направен преглед на метеорологичните характеристики на района, в който 

е разположена общината. 

 

1) Ветрови процеси 

Режимът на вятъра над територията се определя от редица фактори, основните от 

които са атмосферната циркулация, формите на релефа, характера на постилащата 

повърхност. Релефните дадености, отдалечеността от естествени планински възвишения са 

предпоставка за ветровите процеси. 

Районът се характеризира като ветровит. Основният въздушен пренос е от 

северозапад с честота на проявление на северозападните ветрове 18.7 %. Втори по 

значимост са северните ветрове - около 18%. Най-слабо проявление имат ветровете с южна 

компонента - 8.1 %. 

За гр. Добрич променливостта на средната месечна скорост на вятъра има добре 

изразен годишен ход с максимум през зимните и минимум през летните месеци. 

Средната месечна скорост на вятъра 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

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 

 

От анализа на многогодишните данни се установява, че честотата на проявление при 

тихо време (безветрие и вятър със скорост до 1 m/s.) е до 20% от всички случаи. 

Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 m/s до над 20 m/s). През 

зимния период се случва силните ветрове да продължават по няколко денонощия. 

Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци и средната скорост на 

вятъра (m/s) по месеци и посоки  са представени в следващите таблици. 

 

Честотата на вятъра по посоки и тихото време по месеци  
 

Посока І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ Год. 

N 
23,6 22, 3 25,6 15,7 15,7 14,4 17,1 18,1 20,4 20,1 21,6 23,2 19,8 

NE 8,4 12,0 13,0 13,0 13,5 10,8 10,3 8,7 10,8 13,8 11,6 10,1 11,4 

E 6,4 4,9 8,3 11,1 8,7 6,5 7,9 6,3 8,3 6,3 7,2 6,2 7,3 

SE 8,9 6,1 9,6 14,2 15,8 11,6 9,0 14,3 13,5 12,5 12,8 9,3 11,5 

S 8,1 13,1 12,8 11,8 10,7 11,1 9,8 9,2 11,7 13,5 10,9 13,2 11,3 
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SW 8,7 7,9 5,9 8,0 7,0 7,5 5,1 7,0 6,6 9,6 7,7 7,8 7,4 

W 19,3 15,5 14,0 15,0 17,1 20,5 20,8 19,2 13,6 11,9 14,2 15,8 16,4 

NW 16,6 18,1 10,9 11,2 11,5 17,5 19,9 17,1 15,0 12,2 14,0 14,3 14,9 

тихо 19,4 14,7 12,6 13,6 16,9 21,9 24,8 30,6 28,1 31,3 21,1 24,1 21,3 

 
Средната скорост на вятъра /m/s/ по месеци и посоки  

 

Пос. І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

N 
4,4 5,1 5,3 4,1 4,0 4,1 3,2 3,0 3,1 3,7 3,9 4,1 

NE 5,2 4,1 5,4 4,8 4,2 4,0 3,5 3,4 4,4 4,0 4,3 4,3 

E 4,7 3,7 4,7 4,3 4,2 3,3 3,0 3,0 2,9 2,8 3,6 4,0 

SE 4,9 4,3 5,0 5,1 4,7 3,7 3,8 3,8 3,9 3,8 4,3 4,6 

S 4,0 4,4 4,4 4,7 4,2 3,7 3,8 3,7 3,2 3,8 4,6 4,8 

SW 4,0 4,9 4,9 5,0 5,0 3,7 3,7 3,8 3,2 4,7 4,8 4,3 

W 4,4 5,0 4,5 4,2 4,1 3,7 3,3 3,5 3,6 4,2 4,0 3,8 

NW 4,7 5,7 5,6 4,7 3,7 3,8 3,7 3,6 3,6 3,8 3,8 4,2 

 

2) Атмосферно налягане 

Най-стабилно атмосферното налягане е през летните месеци и при антициклонално 

състояние на времето. При преминаване на циклони (най-често през пролетния и зимния 

сезони) се наблюдават резки промени в стойностите на барометричното налягане. 

Средногодишните стойности на атмосферното налягане за Добрич е 986,9 

хектопаскала (hPа). Най-високите средно месечни стойности са през ноември и октомври, а 

най-ниските през февруари и юли. През летните месеци атмосферното налягане е най-

стабилно по отношение на месечните стойности. Денонощният ход обаче показва по-големи 

амплитуди през летните месеци, отколкото през зимните. 

 

3) Температура на въздуха. 

Средногодишната стойност на температурата на въздуха за Добрич е 10,2
0
С. В 

следващата таблица е представен годишният й ход по месеци. 

 

Средна месечна и годишна температура на въздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

-1,6 0,1 3,6 9,5 14,8 18,6 21,1 20,7 16,6 11,4 6,5 1,5 10,2 

През зимния сезон средната температура на най - студения месец – януари е –1,9
0
С.  

 Средната месечна максимална температура за януари е положителна 1,8
0
С; 

 Маскималната температура през същия месец достига 19,6
0
С; 

 Минималната средногодишна температура през януари е –5,6
0
С;  

 Абсолютната минимална – 29,4
0
С 

 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

14 

 

През пролетта температурите са: 

 Средната месечна температура (за април) -  16,0
0
С; 

 Абсолютната максимална температура за април 32,4
0
С; 

 Абсолютната минимална температура за април –7,7
0
С. 

Летните температури за най-топлия месец юли са следните: 

 средна месечна температура 21,0
0
С; 

 средна месечна максимална температура 28,1
0
С; 

 абсолютна максимална температура 38,9
0
С; 

 средна месечна минимална температура 15,3
0
С; 

 абсолютна минимална температура 6,4
0
С; 

Абсолютната максимална температура, измерена в станция Добрич през м. август, е 

40,0
0
С. 

Близостта на територията на общината до морето - около 30 km, оказва съвсем слабо 

влияние върху абсолютните максимални температури през лятото. 

Есента е най-благоприятен сезон в термично отношение.  

 средната месечна температура през октомври е 11,3
0
С; 

 средната максимална температура - 18,2
0
С; 

 абсолютната максимална температура за октомври достига до 32,9
0
С; 

 Абсолютната минимална температура достига до – 7,5
0
С. 

Средната годишна амплитуда в температурния режим е 22,9
0
С. 

Високият процент на “отвореност” на релефните форми предопределя ниската степен 

на инверсионните температурни процеси. Характерни са кратковременни динамични 

инверсии.  

 

4) Валежи 

Районът се отличава с по-слаби валежи от средните за страната. Средната годишна 

валежна сума за Добрич е около 515 mm, при 672 mm за цялата страна. 

В разпределението на валежите през годината се наблюдават добре проявен 

континентален режим - летен (юнски) максимум и зимен (февруарски) минимум. През 

лятото падат 80 % от годишните валежи. 

Минималният месечен валеж е през март – 25 mm, а максималният през юни – 83 mm. 

Средната дата на образуване на първата снежна покривка е 15 декември, а средната 

дата на стопяване на последната снежна покривка е 4 март. Средната продължителност на 

снежната покривка е 79 дни. Средната й дебелина е 6 сm, а максималната - 45 сm. 
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Макар и рядко, през периода април-октомври падат  интензивни поройни дъждове. 

Опасността от тях е както в голямото количество валеж за кратко време, така и в силния 

вятър и градушки, които често ги съпътстват. Броят на гръмотевичните дни достига до 29 

годишно. 

 

5) Мъгли 

Мъглата е състояние на въздуха в приземния слой, при което хоризонталната 

видимост е по-малка от 1 km. В Добрич мъглите се образуват предимно през студената част 

на годината. Максимумът им е през януари и декември и съвпада с максимума на 

относителната влажност. Броят на дните с мъгла варира от 24 до 143 през цялата година. 

Продължителността на мъглата е друга основна характеристика. Най-често са 

мъглите с продължителност до 3 часа и от 3 до 6 часа. Наблюдават се и мъгли с 

продължителност няколко денонощия. Те затормозяват транспорта, трудовата дейност в 

много отрасли и водят до повишаване концентрациите на много от замърсителите на 

приземния въздух. 

 

6) Влажност на въздуха 

 Средната относителна влажност на въздуха е 78%. През зимния период влажността 

достига 85-86 %, а през лятото спада до 68-69 %.  

Въздухът в гр. Добрич е относително най-сух през м. юли и м. август. Това е 

благодарение на влиянието на Черно море. За сравнение данните за станция “Плевен” за 

тези месеци са съответно 60% и 62%. 

Данните за средно месечните и годишна относителна влажност в проценти са 

представени в следващата таблица. 

 

Средно месечните и годишна относителна влажност в проценти 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

88 86 81 77 78 75 69 70 74 79 86 87 79 

Интерес представляват стойностите на абсолютната минимална относителна 

влажност (%), показани в таблицата по – долу. 

 

Абсолютната минимална относителна влажност (%) 
 

I II III ССС  IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

37 34 18 16 22 23 24 18 21 19 23 34 16 

 

Минимумът се измества през пролетните месеци – април и март. Относителната 

влажност в съчетание с температурата и вятъра оказват влияние върху поведението на 
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аерозолните частици т.е. върху степента на замърсеност на атмосферния въздух в града, 

особено през зимния период. 

 

7) Слънчева радиация и слънчево греене 

Слънчевата радиация е основен климатообразуващ фактор и главен източник на 

топлинна енергия. 

Замърсяването на атмосферата в града се отразява върху загубите от биологично 

активната част на слънчевата радиация. Газовете от двигателите с вътрешно горене и от 

промишлените и битови обекти интензивно поглъщат ултравиолетовата радиация. От друга 

страна токсичността на тези газове под действието на същата радиация нараства десетки 

пъти.  

Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд 

достига максималните си стойности. 

От значение за прихода и разхода на слънчевата радиация е и прозрачността на 

атмосферата, която в града понякога варира значително. 

Продължителността на слънчевото греене има сериозно отношение към 

компонентите на околната среда. Броят на часовете слънчево греене зависи от дължината на 

деня, респективно от географската ширина на мястото, облачността и закритостта на 

хоризонта. 

Продължителност на слънчево греене (часове)* 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

78 89 126 182 241 283 324 308 231 177 92 68 2199 

*Данните са за многогодишен период на наблюдение и са измерени в станция 

“Добруджански институт” (220 м.Н). 

 

За сравнение – годишният максимум от 2506 часа е измерен в станция Сандански, а 

годишният минимум – 1848 часа е за станция на вр. Ботев. Две трети от часовете слънчево 

греене са през топлото полугодие. 

Брой на дните без слънчево греене 
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год. 

15 10 8 5 1 1 0 0 2 4 10 15 71 

 

За сравнение, станция “Сандански” е с 46 дни годишно без слънчево греене, а 

станция “Лом” -106 дни годишно. 

Конкретни данни за слънчевата радиация за станция Добрич липсват, поради което са 

използвани репрезентативни данни за други райони на страната.  
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Сумарната радиация нараства с височината на слънцето и в часовете около обяд 

достига максималните си стойности. 

Познаването на светлинния режим в града е тясно свързано с хигиената на труда, 

експлоатацията на различни технически съоръжения и др. 

 

1.3. Почви. Характеристика. Особености. Разпространение. 

Според почвената класификация на България /М.Пенков/, територията на община 

Добрич попада в Добруджански почвен район. В региона на Добрич няма съществено 

разнообразие на почви, обусловено от геоложките и природни условия. Най-разпространени 

са черноземните почви - отличаващи се с голямо естествено плодородие с тяхната 

разновидност – излужени и само на петна - деградирали черноземи – лесивирани и глинести 

черноземи временно повърхностно преовлажняващи се. По суходолията, долината на р. 

Суха са разпространени наносните почви представени от алувиалните, делувиални, 

алувиално –делувиалните почви. Антропогенната дейност през годините е създала известно 

количество антропогенни почви представени от насипни и деградирали антросоли. 

Излужените черноземи /LEACHED CHERNOZEMS-FAO-UNESCO/ са развити 

повсеместно в терените на община Добрич върху високите заравнени и слабонаклонени 

тераси. Почвите имат сравнително мощен почвен профил, състоящ се от хумусно-

акумулативен хоризонт /70-80 cm/ и безкарбонатен преходен хоризонт /40-50 cm/. Почвите 

са тежко-песъчливо-глинести, с плътно сложение, средно до силно излужени. Хумусният 

хоризонт е много тъмно-кафяв, с троховидно зърнеста структура, като карбонатите са 

измити над 90 cm /карбонатен мицел в профила почти липсва/. Преходният хоризонт е 

светлокафяв, уплътнен, тежко-песъчливо-глинест и с буцеста структура. 

Водопропускливостта им е добра и варира от 0.6 до 1.3 m/h. Почвите са добре запасени с 

хумус /3-5%/, отличават се с добри общи физични свойства – добра водопропускливост (0.6 

до 1.35 m/24h, в зависимост от дълбочината) и добър въздушен режим. Водният капацитет е 

добър - ППВ при рF= 2.5, варира от 25-26.5%. Излужените черноземи са подложени на 

ветрова ерозия, а по рядка по склоновете на суходолието и на водна ерозия.  

Почвите са от най – добре запасените с азот и хумус, но поради неравномерното 

разпределение на валежите в района, нитрификационните процеси не протичат равномерно, 

и снабдяването на растенията с азот през летните месеци е затруднено.  

Слабокиселата реакция на горния А хоридонт, обуславя по-голяма подвижност на 

фосфора, който е усвоим за растенията.  

Почвите са добре запасени с микроелементи с изключение на бор и молибден. 

Деградирани черноземи–лесивирани /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. 

Разпространени са на отделни петна в най южната част на общината. Тези почви в миналото 

неправилно са означавани като оподзолени. Този вид по отношентие на химичния си състав 

и свойствата заема преходно положение между излужените черноземи и тъмно-кафявите 

горски почви – лесивирани. Образувани са върху горско-степни условия, върху льос – тежко 

песъчливо глинест, разположен върху изветрели сарматски варовици и варовити мергели. 

Характеризират се с текстурно диференциран профил, в който хумусно-елувиалният 
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хоризонт е по-светъл /~50 cm/, с троховидно-дребнобуцеста структура, уплътнен в долната 

си част. Илувиално-метаморфният хоризонт е ~60 cm, с плътно сложение , с буцесто 

призматична структура. Реакцията на почвата е слабо-до средно- кисела. Степента на 

наситеност с бази Са
2+ 

и Mg
2+ 

е по ниска в сравнение с останалинте видове черноземи. 

Характеризират се с по-неблагоприятни общи физични и механични свойства в сравнение с 

предходния вид. Филтрацията е от 1,6 до 0,8 m/h. Имат по-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 /LUVIC CHERNOZEMS- FAO-UNESCO/. В практиката 

много често се срещат като тежки почви или тежки черноземи. Срещат се на отделни пeтна в 

основата на северните и северозападните склонове, в терени с нарушено водооттичане, 

върху жълто-кафяви глини. В миналото тези глини са били покрити от льос, който е изнесен 

от ерозия и върху глините е установен черноземен тип почвообразувателен процес.  Тежките 

черноземи се преовлажняват временно и повърхностно всяка втора или трета година. В тях 

пролетното преовлажняване затормозява растежа и развитието на растенията. В района на 

Добрич почвите са глинести черноземи  временно повърхностно преовлажняващи се са от 

типа “с дълбоко ниво на подпочвените води”. Почвите се характеризират с мощен профил, 

състоящ се от хумустно акумулативен и преходен хоризонт. Характеризират се с текстурно 

диференциран профил, в който хумусно-елувиалният хоризонт е много тъмно сив до сиво-

кафяв /~70-75 cm/, с глинесто-буцеста структура, уплътнен в долната си част /с гланцирани 

структурни агрегати/, не шупва от солна киселина.  Илувиално-метаморфният хоризонт е 

тъмно – кафяв, ~45-50 cm, с плътно сложение, глинест, с буцеста структура, не шупва от 

солна киселина.  С – хоризонт е жълтеникаво – кафяв, свеж, плътен, с буцеста структура, с 

карбонатни жилки и белоочки, шупва силно от солна киселина.  

Делувиални почви /DELUVIUMSOLS-FAO-UNESCO/. Представени от две 

разновидности. Първата от тях е “делувиални почви”, тежко песъчливо глинести, временно 

поврхностно преовлажняващи се, с ниво на подпочвените води до 5 m” /DELUVIUMSOLS, 

TEMPORAPY SURFASE WATERLOGGIN-FAO-UNESCO/. Разкриват се в ниските, средните 

и южни участъци на източната част на града, разположени върху ниски участъци, старо 

русло на река Суха. Мощността на хумустния им слой е 60-80 cm, като са образувани върху 

деградирали лльосовидни глини. А- хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят. Горният 

слой от 20-30 cm има рохкаво сложение, а послдващият уплътнен. Хоризонт “В” има 

буцесто-призматична структура, с мощтност 80-230 cm, като в долните части на “В” 

хоридзонт и “С” хоризонт се наблюдават глееви петна. “С” хоризонт е с много тежко 

сложение, свързано с голямата количеств глини, обуславящи изключително 

неблагоприятните общи физични и физико-механични, физико-химични и водно-въздушни 

свойства. Карбонатите са измити на голяма дълбочина, почвената реакция на “А” хоризонт е 

от неутрална до слабо кисела, на “В” и “С” хоризонт неутрална. Почвите са средно запасени 

с органично вещество. Съдържаниета на хумус /~ 2%/ е в хумусно-акумулативния хоризонт. 

Аналогична е картината и със съдържанието на общия азот. Установени са високи стойности 

на в хоризонт “В”, дължащи се на забавен водообмен. Съотношението магнезий/калций 

достига 50-60%, което е много неблагоприятно и граничи по отношение на агрегирането с 
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рисковия статус. Тези характеристики ни дават основание локални петна от тази 

разновидност да  отнесем към категорията “ магнезиево- солнцовати делувиални почви, 

временно повърхностно преовлажняващи се, образувани върху тежко-песъкливо глинести 

материали”. Обемната плътност при ППВ е много висока. Общата порьозност при ППВ е 

добра в повърхностните 30 cm /5%/, като на дълбочина намалява под 45% в долните части на 

“А” хоризонт и в “В” хоризонт.  

Втората разновидност – “делувиани 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 хумустния им 

слой е 50-60 cm, като са образувани върху делувиални глини с мощност 50-120 cm, на места 

с варовити ядки, върху подложка от льосовидни глини, върху сарматски отложения 

песъчливи мергели и или карбонатни седименти - ронливи пясъчници, сиво-зелени глини и 

аргилити. А-хоризонт има тъмносиво-кафяв до черен цвят, има рохкаво сложение, а 

подорницата е средно песъкливо-глинеста. Хоризонт “В” е глинест до глинесто-песъчлив, с 

мощтност 50-120 cm без глееви петна. “С” хоризонт е различен от глини с много тежко 

сложение, до песъкливи глини и прослойки от пясъци, обуславящи по добрите общи 

физични и физико-механични, физико-химични и водно-въздушни свойства. Почвите са 

добре изветрели, съдържат малко количество карбонати, почвената реакция е неутрална. 

Алувиалните почви /FLUVISOLS-FAO-UNESCO/ са слабо развити, формирани главно 

по дъното на суходолието на р. Суха, върху алувиалните наноси. Представени от централен 

алувий с разнороден състав. Почвите са със благоприятни физични, физикомеханични и 

водни свойства и високо плодородие. Почвите са от разред “наситени алувиални почви”. 

Хумусното съдържание е ~ 3%, с хумусен хоризонт ~45 cm, рохкаво сложение, зърнесто-

троховидна структура, като под него следват пластове с различен петрографски и механичен 

състав. В тези зони почвите са с протичащ процес на черноземен тип почвообразуване. 

Антропогенни почви /ANTROSOLS-FAO-UNESCO/. 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.  

Бонитировката в на почвите района е направена по агропочвени групи, според 

сравнителната оценка на почвите и климата, която се основава на качеството на земите и 

пригодността им за отглеждане на определени селскостопански култури. 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.  

 

1.4. Зелена система 
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За територията на община Добрич има изготвен подробен план “Зелена система”, в 

който е извършено обстойно обследване на статуса на съществуващата градска и 

крайградска зеленина, състоянието на видовете, като са изведени нуждите на града. 

Съобразно характерните за града ландшафтно-градоустройствени и демографски условия е 

направено райониране, с представен анализ на рекреационната задоволеност със зелени 

площи по видове категории при отчитане на голяма част от екологичните функции на 

растителността.  

Зелената система включва следните категории зелени площи: 

Обществени паркове и градини; 

Специализирани паркове и градини; 

Санитарно - защитно озеленяване; 

Транспортно озеленяване; 

Озеленяване за ограничено ползване. 

 

Те имат следните по-важни социални и екологични функции:  

           -  рекреационни - задоволяват потребностите от спорт и отдих;  

           - естетически и ландшафтно - естетически;  

           - биоклиматични - приток на свеж чист въздух от крайградските зони, подобряване на 

микроклиматичните характеристики на средата;  

           - мелиоративни - преразпределение на повърхностния и подземен отток на водите;  

           - екологични - предотвратяване миграцията на замърсители от урбанистичните 

дейности и транспорта, продуцират кислород, поглъщат част от вредните газове и праха, 

блокират миграцията на тежките метали /от транспорта и промишлеността/ в почвата и 

околната среда. Не е предмет на настоящата програма подробното повторение на 

направеното обследване на зелената система и изведените бъдещи нужди и действия. 

Програмата има за цел да  характеризира актуалната ситуация от екологична гледна точка и 

да приоритетизира бъдещите действия по отношение на зелената система.  

 

Обществени зелени площи – паркове и градини 

Към тях спадат крайградските паркове, общоградските паркове, районните паркове, 

градските и кварталните градини. 

Подсистема “Крайградски паркове”  

 Крайградските паркове – лесопарковете и екопарковете, като масивни зелени 

територии, разположени до градските структури и вклинващи се в тях с урбанистични 

елементи на зелената система, влияят значително на общите екологични характеристики на 

града. Въздействието се изразява с подобряване на въздухообмена през летните месеци, 

приток на свеж богат на кислород, по хладен и влажен въздух. 
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 Изградени крайградски паркове, важен елемент на зелената система на Добрич, са 

двата лесопарка – “Дъбовете” и “Гази баба” с най общите си характеристики и нужди:  

 Лесопарк “Дъбовете” /т.н. “Кобаклъка”/ – с обща площ 4 681 dka /държавен 

горски фонд/ и с насаждения заемащи 96,6% от територията, доминирани от цер /Quercus 

cerris L/,  дръжкоцветен дъб /Quercus pedunculiflorae L/, летен дъб /Quercus robur L/, космат 

дъб, келяв габър, липа, мъждрян и други. През последните няколко години общата 

тенденция на засушаване и затопляне на климата доведе до сериозни повреди в 

насажденията – голяма част от дъбовите гори съхнат. Това наложи незабавно предприемане 

на действия за реконструкция на насажденията по конкретен лесоустройствен проект.  

 Лесопарк “Гаази баба” – с обща площ 1968 dka /държавен горски фонд/ и с 

насаждения заемащи 94,1% от територията, с чисти и смесени култури, доминирани от: 

чисти култури - жълта акация /Caragana arborescens/, гледичия /Gleditchia ssp./; черен бор 

/Pinus nigricans/, склопени култури с пълнота 0,5-0,7 без  подлес и смесените  култури - с 

доминиране на полски ясен /Fraxinus excelsior/  95%, следван сребролистна липа /Tilia 

argentea/, мъждрян/ Fraxinus ornus/, копривка /Celtis siliquastrum/, дрян, глог/Crataegus 

monogina/,  шипка /Roza canina/, птиче грозде /Lygustrum vulgare/, склопени, на възраст ~ 25 

г , в добро състояние.  

Зелената система предлага изграждането на два нови екопарка – “Чорчолийките” и 

“Минково” с обща площ 3440 dka, като  първият от тях е изцяло на етап проект - липсва 

скелет от съществуваща дървестно-храстова дълготрайна растителност, а вторият – 

“Минково” е разположен върху терени със съществуваща растителност ~50% от обема на 

проектната зеленина и обхваща зелени пояси, ливади, лозя и градини.  

Обобщените показатели за системата от крайградски паркове имат следните 

стойности:  

 съществуваща обезпеченост  - 35,5 m
2
 на обитател; 

 проектна обезпеченост – 76,5 m
2
 на обитател, при перспектива – 41m

2
 на обитател.  

 

Подсистема “Градски паркове”  

 Градските паркове като големи озеленени територии, разположени в регулацията на 

Добрич, са много важен елемент на зелената система, обезпечаващ отдиха и свързания с 

това здравен статус на населението на общината. Те обуславят: ландшафтните и екологични 

характеристики на средата; биоклиматични /подобряване на микроклиматичните 

характеристики на средата – температура на въздуха, въздушна влажност, слънчева 

радиация, слаби ветрове/; мелиоратвни; екологични – предотвратяват миграцията на 

замърсители от натоварени транспортни артерии, продуцират кислород, поглъщат голяма  

част от вредните газове и праха отделяни от Южна и северна промишлени зони и 

транзитните и градски транспортни потоци. Много важна част от озеленяването на 

поречието на р. Суха река, в участъка, преминаващ през града, обезпечава непрекъснатост и 

органична връзка с останалите компоненти на зелената система в града и свързания с това 

приток на чист свеж въздух към жилищните райони.  
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Изграден е 100%  Централен градски парк с площ от 840 dka, като скелетът му е от 

възрастна ефектна растителност, заемаща 68% от територията му. Понастоящем се извършва 

цялостна реконструкция на площ от 226 dka от парка, като ремонтните работи обхващат 

трите части на езерото, алеи, тревни площи и декоративна растителност, както и мемориален 

комплекс „Хан Аспарух“, с предвиден ремонт на настилки, водна площ, осветление, вкл. и 

художествено осветление на композицията.  

 Дървесната растителност е представена от: черен бор, смърч, ела, кипарис, чинар, 

конски кестен, шестил, явор, липа, гледичия, ясен и други, в добро и много добро състояние.  

Зелената система предлага изграждането на общоградски парк “Иглика”, който би 

обезпечил изключително важните екологични нужди на града - да играе роля на зелен клин 

/буфер/ между северната промишлена зона и жилищните райони; свързан е с естествено 

доизграждане на зеления меандър по поречието на р. Добричка и респективно да обезпечава 

значителен екологичен принос. Общата му проекта площ е 1117 dka, като има изграден само 

частичен растителен скелет с дървесна растителност на ~10 % от територията, резервирана 

за парка.  

Обобщените показатели за системата от крайградски паркове имат следните 

стойности:  

 съществуваща обезпеченост  - 6,4 m
2
 на обитател; 

 проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  – 8,4 m
2
 на обитател. 

 

Подсистема “Районни паркове”  

 Районните паркове в зелената система на Добрич са изцяло в проект и са много важен 

елемент на системата, като за тях са резервирани територии, обезпечаващи локалния отдих, 

ландшафтно естетическите и  микроклиматичните характеристики на жилищната среда. 

 Предвидено е изграждането на : 

 Районен парк “Хаджи Балар” на площ от 97 dka. В него са изградени ~40 % от 

растителния скелет и 5% от инфраструктурата, свързани с основните утилитарни нужди. 

Той, заедно с парк “Иглика”, оформят т.н. зелен клин /буфер/ между северната промишлена 

зона и жилищните райони, като също е свързан с естествено доизграждане на зеления 

меандър по поречието на р. Добричка. Паркът има екологичен принос, подобен на описания 

по-горе при парк “Иглика”.  

 Районен парк “Рилци”, разположен на площ от 85,5 dka, по протежение на 

съществуващо дере /овраг/ е с важен екологичен и мелиоративен принос. Съществуващата 

растителност е представена от предимно бързо растящи и малотрайни видове като топола и 

върба, които в голямата си част са възрастни и естествено отпадат. Съществува ефективен 

растителен скелет, който може да бъде основа на бъдещо оформяне - ~10%.  

 Районен парк “Добротица” на площ от 60 dka, замислен не само с локално 

рекреационно значение, но и с важна екологична функция като естествен ограничител на 

влиянието на бул. „Добруджа” по посока към жилищните комплекси “Дружба”, “Дружба 1” 
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и “Балик”. Започнато е изграждане на парка, като успешно са проведени ~ 30% от 

растителния скелет и инфраструктурата на парка.  

 Районният парк “Перлата”, разположен на площ от 75 dka, обезпечава 

естествената биологична и пряка рекреационна връзка на града и жилищните райони с парка 

“Кобаклъка”, чрез проектираната вело и пешеходна алеи. Изграден е ~20% от растителния 

скелет на парка. В района има реституирани имоти, поради което се налага ново планиране и 

нов подход, свързан с развитието на рекреацията и ползването на частните имоти.  

Обобщените показатели за системата от районни паркове имат следните стойности:  

 съществуваща обезпеченост  - 1,7 m
2
 на обитател; 

 проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –3,2 m
2
 на обитател.  

Градини с общоградско значение   

- В Добрич има изградени и интензивно благоустроени и озеленени 31 квартални и 

градски градини, с обща площ 253,3 dka, разположени предимно в централната част и 

широкия център. Техните функции и предназначение са свързани с отдиха и ползването от 

малки групи хора. Кварталните и градски градини градини са със следните показатели: 

- Обща площ – 253,3 dka; 

- Съществуваща обезпеченост  - 1,1 m
2
 на обитател; 

- проектна обезпеченост /в т.ч. с резервирани територии/  –1,9 m
2
 на обитател.  

Състоянието им е сравнително добро, с преимуществено слабо поддържане. В тях 

изцяло е запазен скелетът от трайна декоративна растителност – дървета и храсти. 

Растителността заема средно – 70-80% от общата територия, групирана в чисти и смесени 

групи от дървета и храсти. Основните видове, използвани за озеленяване, са черен бор, 

смърч, ела, кипарис, чинар, конски кестен, шестил, явор, липа, гледичия, ясен, каталпа и 

други. Храстите са представени от лавровишна; евонимус японика; юниперуси; котонеастер 

хоризонталис; спирея ванхутей; форзиция; дойция; филаделфус; червен дрян, цидония; 

симфорикарпус; тамарикс; люляк и сорбария. Общината провежда ежегодно залесителни 

мероприятия за попълване на растителността в централнас градска част, Градски парк и 

кварталите. Засадени са иглолистни и широколистни дървета, вечнозелени храсти, 

листопадни храсти, многогодишни, едногодишни и двугодишни цветя. Зелените площи се 

поддържат от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“.  

 

Специализирани зелени площи – паркове и градини 

Към тази категория спадат организирани зелени структури, с тясно специализирани 

функции като спортни паркове, зоопарк, гробищни паркове, мемориални паркове, църковни 

и музейни градини, декоративни разсадници, цветопроизводни стопанства, паметници на 

парковото и градинско изкуство. Съгласно плана за зелената система, в Община Добрич са 

определени 16 бр. специализирани паркове с обща площ:  
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 градска територия - 140 dka, като до този момент се считат за изградени - общо 28 

dka; 

 крайградска територия 1053,9 dka, като усвоени са 870 dka.  

Отделно от посочените цифри, е изградения Център за защита на природата и 

животните на площ 178 dka, като степента на изграденост е ~90%, при заетост на 

територията от дълготрайна декоративна растителност – 80%. 

 

Санитарно-защитно озеленяване 

Зелените структури в тази категория са с основно екологично предназначение –

ветрозащитни пояси; озеленени крайречни сервитути; озеленени дерета и оврази; санитарно 

защитни пояси; транспортно озеленяване. Санитарно-защитното озеленяване е най - 

важният елемент на екологичната инфраструктура, поради прякото си въздействие върху 

екологичните характеристики на средата – намаляване на силата на вятъра през студеното 

полугодие, подобряване на санитарно-хигиенните характеристики на жилищната среда чрез 

ограничаване на въздействието на отделяните от транспорта замърсители; прахоулавяне;  

шумозащита; поглъщане на газове от промишлените зони; мелиоратвни – като много важна 

част от озеленяването на поречието на р. Добричка,  предпазващи почвите от развитие на 

ерозия – по протежение на дерета и оврази.  

 Ветрозащитните пояси са разположени в северния и част от северозападния край на 

града. Изградени са пояси на площ от 127dka, като предвижданията на плана са те да 

нарастнат до 188 dka. Ширината на поясите е 20-30 m, като се предвижда тяхното 

уплътняване и разширяване до 40-50 m. През последните години в тези пояси се извършва 

нерегламентирана сеч от малцинствени групи, като изцяло унищожени са ~10% от поясите.  

 Зеленина по протежение на р. Добричка. В рамките на регулацията на град Добрич 

озеленяването по поречието на р. Добричка е извършено ~80%. Общо зеленината по 

поречието на реката в градската територия е 96 dka. Състоянието е средно и задоволително, 

с почти липсващо поддържане. Растителността заема средно – 15-30% от общата територия, 

групирана произволно в чисти и смесени групи от дървета. Основните видове, използвани за 

озеленяване, са: пирамидална топола, бяла топола, липа, златен дъжд, люляк и др. Ежегодно 

се извършват мероприятия по машинно и ръчно почистване на участъцитр с най – ниска 

проводимост на дерето. В резултат от изпълнението на проект, финансиран по ОПРР, е 

извършена корекция на дерето с дължина 3101, 42 м и ремонт на съществуващи участъци с 

обща дължина 4 391, 91 м. 

 Дерета и оврази. Това са основно крайградски територии горски фонд – в голямата 

си част обрастнали с естествена местна влаголюбива растителност. Общата площ на 

деретата е 253 dka. 

 Санитарно-защитни пояси – Представляват сравнително добре развита система от 

пояси, на много места със значителна ширина, основно тангиращи с главните транспортни 

артерии – градски магистрали и булеварди. Изградени са пояси на площ от 397 dka, като 

предвижданията на плана са те да нарастнат до 993 dka. Ширината на поясите е 20-30 m, 
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като се предвижда тяхното уплътняване и разширяване до 40-50 m. През последните години 

в тези пояси се извършва нерегламентирана сеч от малцинствени групи, като изцяло 

унищожени са ~9% от поясите. Наложителните мероприятия, които трябва да се извършат, 

са доизграждане на защитните пояси (на първо място) между промишлените зони и 

жилищната среда и тяхното опазване от изсичане. Като втора стъпка е завършването на 

останалите предвидени по проект пояси и тяхното уплътняване на места. 

Първи стъпки в тази насока са санитарното прочистване, оформянето на корекцията, 

доизграждането на останалите 20% в градската територия и уплътняването на зелените 

обеми. Генералната важна стъпка на втори план е цялостното оформяне на пешеходна и 

велоалея (булеварден тип) по протежение на водното течение.  

 

 Транспортно озеленяване 

 Зеленината, следваща транспортните потоци, е лентовидно разположена край 

основните градски магистрали и районни артерии, обходните пътища около Добрич  

(републиканска пътна мрежа), както и уличните дървета по протежение на главни и 

второстепенни улици.  

 Общото количество градска и крайградска транспортна зеленина е 1236 dka, като 

съществуващата в момента е 7.5 m
2
 на жител, масирано разположена растителност в средни 

ивици, зелени площи по тротоарите и прилежащи зелени площи. Транспортното 

озеленяване е изградено предимно с липа, чинар, ясен, конски кестен. В регулацията на 

Добрич  трасето на ЖП-линията е съпроводено от мащабно изградени пояси - масиви от 

акация /Rhubinia pseudoacacia/,  чисти, склопени, с пълнота 0.9-1, в добро състояние.  

 Придружаващата транспорта зеленина в градската територия, като улична 

растителност носи следните характеристики: 

 Общ брой на алейни дървета – 18 000 броя; 

 Храсти – 27 000 броя; 

 Живи плетове – 10 кm. 

Наложителните мероприятия, които трябва да се извършат, са доизграждане на 

защитните пояси (на първо място в близост до жилината среда), уплътняване на поясите и 

тяхното разширяване, където е възможно (по протежение на булевардите “Добруджа”, 

“Русия”, “Трети март”, “25-ти септември” в участъка Варненски път – “Добричка епопея”), 

доизграждане на подсистемата на транспортното озеленяване, уширяване и уплътняване на 

поясите, където това е възможно.  

 

Обслужващи зелени площи  

 Озеленяване в промишлените зони. Общата площ в производствена зона “Север” е 

1 657 dka, в производствена зона “Запад” е 1 190 dka, като зелените площи са 260 dka, 

дървесна растителност 7 000 броя; 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

26 

 

 Озеленяване на спортни обекти и спортни съоръжения. Представени са от мащабни 

спортни площи, разположени в градския парк и спортни площадки в жилищтните райони, 

устроени с комплексните благоустройствени мероприятия. В град Добрич е изграден 

стадион с възможност за разполагане на нови спортни обекти. Настоящата степен на 

изграденост на категорията озеленяване е значително ниска и хаотична, без да се следва 

общата композиция;  

 Зелени площи в жилищни комплекси. Жилищните райони “Дружба 1”, “Дружба 2”, 

“Дружба 3”, “Дружба 4”, “Христо Ботев”, “Строител” и частично “Добротица” и “Балик” не 

са благоустроени и озеленени.  

 

1.5. Защитени територии и биоразнообразие 

Община Добрич попада  в  Мизийската горско-растителната област  и в подобласт – 

“Добруджански растителен район”. Във вертикално отношение 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 мекиша, благуна, 

елшата, върбата, габъра, обикновения 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, след това гледичията, черният бор, шестила, клена, явора, 

ореха, сребролистната липа, евроамериканските тополи, копривката и др. От храстовите 

видове се срещат: дрян, глог, смрадлика, драка, шипка, кучи дрян, брадавичест и ръбест 

чашкодрян, птиче грозде, черна калина. Изкуствено внесени са: миризлива върба, тамарикс, 

златен дъжд, люляк. Тревната растителност е представена от типични за дъбовите гори 

видове: житни тревни, острица, ягода, поддъбиче, къпина, мащерка, коприва, жълт 

кантарион и др. 

В рамките на общината естествените горски екосистеми заемат само локални райони 

- лесопарк “Кобанлъка” и полезащитни пояси, с доминиране на смесените широколистни 

гори с представени в тях в различна степен: видове дъб, липа, ясен, шестил, габър, 

махалебка.  Характерен елемент на крайградския ландшафт са полезащитните горски пояси 

пояси, изградени от местна и внесена растителност.   

Най-важна роля за градската околна среда, санитарно-хигиенните условия на живеене 

и свързания с това здравен статус на населението на Добрич има зелената система. 
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Растителността има изключително важна роля по отношение на : 

 Ограничаване замърсяването с тежки метали от транспорта. Правени са 

множество изследвания в цял свят за ролята на зелените и защитни пояси за опазване на 

прилежащите към пътищата зони от замърсяване. Обследвания в “Парка на свободата”- 

София показват, че в диапазон до 50 m от булеварда дърветата имат способността да 

натрупват, поглъщат ~ 30% от натрия, оловото, мангана, цинка, кадмия, отделени от 

транспорта. Изследванията на [Kollet P.] показват, че пояс от полски клен и птиче грозде с 

ширина 10m намалява замърсяването в съседните райони 40-50%. Изследванията край 

магистрала “Хемус” показват, че 40–50 m пояс снижава замърсяването със 70-80%. 

Необходимо е да отбележим, че поглъщателните способности на защитните пояси зависят от 

техният видов състав /в пъти те са по-ниски при иглолистните/, от състава, гъстотата, 

възрастта на насажденията, разположението на масивите спрямо замърсителя, начина на 

проектиране на поясите /ефективни са многоетажните пояси/ и други. 

 Намаляване на запрашеността. Изследванията върху седиментацията на праха на 

различни разстояния от бул. “Ленин” София показват, че количеството утаен прах в 

зелените пояси на 5 m от булеварда е 121-128 mg/m
3
 за24 часа и значително намалява – до 8 

пъти на 40 m. Тридесет метров пояс при голяма плътност и нисък етаж от храсти поглъща 

прах ~22-28% от отделения. Голямата височина на разпространение на праха, повлияна от 

атмосферните условия, е причина за образуването на общ прахов фон, формиран от най-

финните дисперсни частици, който не може да бъде уловен в цялост.  

 Намаляване на азотните оксиди, серният диоксид и други токсиканти във 

въздуха. Изследванията /Гудерин З./ показват, че парцел, защитен с плътна зелена стена с 

ширина 15 m има статус на въздуха с по-малко замърсители - серен диоксид-30%; 

въглероден диоксид-35%, фенол-30%, прах-64%. Множеството международни и наши 

изследвания показват, че растенията са не само различно устойчиви на замърсявания, но и 

имат способността без да се повреждат да поглъщат различни газове от атмосферата, като 

различните видове имат различна активност към различните замърсители. Някои растения 

поглъщат до 5 пъти повече азотни оксиди от други. Особена чувствителност проявяват 

растенията към серния диоксид, като интензивността на поглъщане от някои видове варира 

от 2.83- 3.65 сm
3
/100 g листа/час.  

 Намаляване на шума. Литературата изобилства с примери, споменаващи, че пояси 

от 4 реда дървета с нисък етаж от храсти в облистено състояние намаляват шума с 6-10 dBa. 

Леушен е установил, че широколистните дървета поглъщат 26% от падащата върху тях 

звукова енергия и отразяват 74%. Според неговите наблюдения: едноредова ивица от 

дървета с двуредов жив плет на преден план /при шахматно засаждане на двете/ намаляват 

шума 4-5 dBa; при ширина на ивицата ~15 m и увеличаване на дърветата шумът се намалява 

съответно с ~8 dBa; а при 25-35 m ивица сниженията са 10-13 dBa.  

 

 

 

 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

28 

 

Защитени територии и биоразнообразие 

В територията на община Добрич няма разположени защитени обекти. Най-близко 

разположените такива са в землището на Община Добричка. Това са защитените местности 

Орлова могила и Сухата река.  

Защитена местност „Орлова могила” е с площ 42,7 ха и е отредена за такава със 

Заповед № РД-819/23.08.2002 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, периодичен приток на р. Дунав, в източната част на Дунавската 

равнина и е суходолие от Добруджанското плато. 

 Тя е 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 dka и обхваща части от землищата на с. 

Дряновец, с. Воднянци, с. Хитово, с. Житница, с. Пчелник, с. Крагулево – община 

Добричка; с. Ефрейтор Бакалово, с. Зимница, с. Огняново, с. Габер, с. Капитан Димитрово – 

община Крушари; с. Балик, с. Оногур, с. Коларци, с. Брестница – община Тервел, обл. 

Добрич и с. Краново и с. Голеш- общ. Кайнарджа, обл. Силистра. 

 

Животински свят в бизост до урбанизирани зони и инфраструктурние трасета.   

Животинският свят в тези участъци е представен по слабо поради, наличието на 

натоварени транспортни потоци, населени мяста и производствени дейности. 

Гръбначната фауна е представена от:  

 І. Клас земноводни  /Amphibia/ 

 - Разред – Опашати /Caudata/, представени от  дъждовници /Salamandridae/: 

обикновен тритон /Triturus Vulgaris/; гребенист 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/ - слепооци /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/  
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Птиците са с доминиране на  - видове 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 -мишки /Apodemus ssp./, плъхове /Rattus ssp./, таралеж 

/Erinaceus concolor/, къртица /Talpa europea/, катерица /Sciurus vulgaris/, лалугер / Citelus 

citelus/ ,  съсел / Glis glis/, заек (Lepus europaeus), скитащи кучета и други.  

 

Животински свят в горски фонд и лесопаркове 

В тях животинският свят е значително по-богато представен: Освен изредените по-горе 

видове в териториите, отдалечени от урбанистичните дейности, срещаме 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/  

    - 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.  

 

2. 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). 

Постоянното население в град Добрич, според последното преброяването от 01.02.2011 г., е 

91 030 души и е на девето място в страната по брой жители.  

Територията на общината е 109 018 dka, от които поземленият фонд представлява над 

72% от общата площ. 

Отделните фондове заемат следния дял: 
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 Фонд населени места–16524 dka; 

 Производствени, стопански, комунални обекти и др.–3816dka; 

 Гори, лесопаркове–7357 dka; 

 Необработваема земя, включително комуникации–9685 dka; 

 Обработваема земя–72115 dka. 

Гъстотата на населението в община Добрич е 835 жители/km
2
. Населението на 

общината е изцяло градско. Поминъкът е основно в промишленото производство и сферата 

на услугите. Малка част се занимава професионално със земеделие. Миграционните 

процеси са с относително ниска интензивност.  

Град Добрич е с добре изградена инфраструктура, добри възможности за намиране на 

работа, наличие на средни и висши учебни заведения, богат културен живот, притежава 

висок потенциал за развитие. 

През годините се е утвърдила трайна тенденция в посока намаляване населението на 

общината, което е характерно и за страната. 

Анализът на възрастовата структура показва, че броят на жените надвишава този на 

мъжете в интервала от 25 до 29 години и се запазва до края на скалата. Прави впечатление, 

че с повишаване на възрастовата граница, тенденцията се задълбочава. Констатацията е 

характерна и за останалите големи градове в България. 

 Цялостният анализ на населението на община Добрич по групи показва, че 

разпределението е типично за населено място от градски тип. Това дава основание да се 

твърди, че процесите на урбанизация в региона протичат адекватно. 

 

3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 

Град Добрич се характеризира с развитие на 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. 

Градът има определящо значение за развитие на промишленото производство на 

областта. В града се произвежда близо 80% от промишлената продукция и са заети 63% от 

лицата, ангажирани в промишлеността в област Добрич. 

 

За това, че икономическия статус на фирмите в града е добър, говорят и резултатите 

от следващата таблица:  
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Години 
Предприятия   Предприятия с печалба 

Брой Брой % 

2008 3836 2737 71,4 

2009 5318 3268 61,4 

2010 5074 3236 63,8 

2011 4988 3302 66,2 

2012 5032 3374 67,1 

Източник: ТСБ Добрич 

Община град Добрич е център на голям селскостопански регион, разполага с добре 

оформен промишлен комплекс – разнообразна отраслова и подотраслова структура и 

специализация. Балансирано са развити на производствените мощности с добре подготвени 

кадри. Сравнително добре изградена е инженерната и техническа инфраструктура в 

индустриалните райони. 

Слабостите са свързани главно с инфраструктурни проблеми, като основно 

внимание е отделено на водата, пътната мрежа и др.  

Като следващ по значимост проблем е липсата на програма за възстановяване на 

индустрията. 

Възможностите за развитие на общината са свързани с изграждането на мощна 

хранително-вкусова промишленост, привличане на нови инвестиции, натоварване на 

съществуващите промишлени мощности и основни фондове. 

В икономиката на града е голям делът на промишлени отрасли свързани с преработката на 

селскостопански суровини – основно хранително-вкусова промишленост, селскостопанско 

машиностроене, други отрасли, обслужващи аграрния сектор и др. Паралелно с това в 

социално-икономическия сектор наред с отраслите на преработващата промишленост се 

открояват и такива с обслужващ характер. Секторната структура на икономиката се 

определя чрез данни за броя на наетите лица и броя на стопанските субекти. Във вторичния 

сектор на икономическия комплекс на гр. Добрич (преработваща промишленост и 

строителство) през 2012 г. са ангажирани 33,2% от наетите лица, а в третичния (услуги) – 

52,7%. От третичния сектор с най-висок брой и относителен дял за наетите в отрасли 

„Образование” (8,4%), „Държавно управление…” (5,7%) и др. 

Икономическата и финансова криза е довела до значителен спад в икономическото 

развитие и икономическата активност на града. След периода на икономически растеж от 

2005 – 2008 г. се отбелязва намаляване на произведената продукция. Намалява и броят на 

регистрираните фирми в града.  

Основните показатели за икономическото състояние на града са показани в 

следващата таблица: 

Икономически дейности (А21) 

Предпри

ятия 

Произв. 

продукция 

Нетни приходи 

от продажби 

Заети 

лица 

Наети 

лица 
ДМА 

Брой Хил.  лева Б р о й Хил.  лева 

ОБЩО ЗА ОБЩИНА ДОБРИЧ-

ГРАД 5 032 761 732 1 675 148 21 988 17 625 521 42 
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Селско, горско и рибно 

стопанство 207 83 579 78 017 624 494 51 620 

Преработваща промишленост 460 269 427 268 840 6 578 5 764 121 250 

Производство и разпределение на 

електрическа и топлинна енергия 

и на газообразни горива 8 .. .. .. .. .. 

Доставяне на води, 

канализационни услуги, 

управление на отпадъци и 

възстановяване 
6 .. .. .. .. .. 

Строителство 253 68 319 68 288 1 696 1 576 32 778 

Търговия; ремонт на автомобили и 

мотоциклети 2 067 160 833 1 058 097 5 984 4 470 138 781 

Транспорт, складиране, пощи 
312 52 677 62 450 1 118 885 22 857 

Хотелиерство и ресторантьорство 
300 17 274 25 661 1 267 994 16 151 

Създаване и разпространение на 

информация и творчески 

продукти; далекосъобщение 
77 6 465 6 239 214 163 4 002 

Операции с недвижими имоти 
248 11 051 10 237 371 200 75 660 

Професионални дейности и 

научни изследвания 434 16 593 21 820 810 457 8 060 

Административни и спомагателни 

дейности 113 13 705 13 953 496 427 12 524 

Образование  33 5 949 6 231 303 131 1 094 

Хуманно здравеопазване и 

социална работа 
168 26 864 26 586 1 254 1 115 12 083 

Култура и спорт, развлечения 61 2 851 2 978 155 116 4 665 

Други дейности 285 4 956 5 315 447 214 1 877 

Източник: ТСБ Добрич 

 

По данни за 2012 г. нетните приходи от продажби на територията на гр. Добрич са 

1 675 148 хил. лв. Размерът на брутната продукция е 761 732 хил. лв., а приходите от 

дейност са в размер на 1 785 024 хил. лв. 

Общият брой на регистрираните стопански субекти към 2012 г. е 5032. От тях 93,3% 

са в категорията „микро” – с брой на заетите до 10 д. В категорията на големите 

предприятия (с над 250 заети) са едва 8, което е 0,2% от общия брой на стопанските 

субекти. 

По данни за 2012 г. коефициентът на икономическа активност на град Добрич е 

57.3%. Коефициентът на заетост в общината е през 2012 г. е 47.3%, близък до средния 

коефициент за Североизточен район (45%) и средния за страната 45.7%.  

Световната икономическа и финансова криза, която засегна страната след 2009 г. 

даде отражение и върху дейността на отделните стопански субекти. Едновременно със 

закриването на част от предприятията, са регистрирани нови производствени и обслужващи 
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стопански субекти. Статистическите данни за този процес в последните 4 години са 

следните: броят на фалиралите предприятия в гр. Добрич бележи тенденция на нарастване 

(от 15 закрити в 2007 г. техният брой достига 50 в 2010 г.). Аналогична е и тенденцията на 

новоразкритите предприятия, чийто брой намалява от 1122 в 2007 г. на 543 в 2010 г. Броят 

на новоразкритите предприятия е 10 пъти по-голям от този на закритите. Това е показател 

за наличието на добър бизнес климат макар и в условията на криза. 

По-големи производствени единици в отраслите на преработващата промишленост 

са „Металагро” АД (селскостопанско машиностроене), „Акумпласт” АД (пластмасови 

изделия), „Старт”ООД (акумулаторни батерии). Производството на облекла е свързано с 

дейността „Рада” АД, „ЕВА“ ООД и др. Производството на храни  е организирано в 

„Добруджански хляб” АД, „Макаронена фабрика” АД, „Савимекс” ООД, „Белла България -  

Добрич” АД, „Тропик” ООД, „БМВ” ООД  и др. По-големите производствени предприятия 

са разположени в обособени промишлени зони на града. 

 

4. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

4.1. Оценка на демографската ситуация 

Наблюдават се три периода в динамиката на населението на град Добрич: 

 Период на нарастване по естествен път – 1934-1955 г.; 

 Период на демографски бум (главно по механичен път) 1956-1985 г.  Характерно за 

този период е, че развитието на град Добрич е част от протичащите урбанизационни 

процеси в страната и преструктурирането на икономиката (в т.ч. 

индустриализацията), което доведе до концентрация на населението в областните и 

индустриални центрове; 

 Период на намаляване на населението. През 90-те години цялостната икономическа 

криза в България се отразява и върху развитието на Добрич. Повечето големи 

предприятия в града западат, а безработицата се увеличава. Това води до плавно 

намаление на населението при запазени възпроизводствени структури. За периода 

между двете преброявания – през 2001 и 2011 г., градът има отрицателен прираст (- 

9,0 %), или градът намалява  с 8970 д. 

Естествено и механично движение на населението в град Добрич – в брой 

Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Мех.прираст Общ 

прираст 

2007 1020 1030 -10 1217 1757 -540 -550 

2008 1010 1066 -56 1263 1344 -81 -137 

2009 993 1066 -73 1383 1801 -418 -491 

2010 845 1057 -212 1477 1906 -429 -641 

2011 855 1066 -211 732 1191 -459 -670 

 

Естествено и механично движение на населението в град Добрич – на 1000 души от 

населението в промили 
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Години Родени Умрели Естествен 

прираст 

Заселени Изселени Мех. 

прираст 

Ср. год. 

насел. 

2007 10.9 11.0 -0.1 13.0 18.8 -5.8 93575 

2008 10.8 11.4 -0.6 13.5 14.4 -0.9 93232 

2009 10.7 11.5 -0.8 14.9 19.4 -4.5 91917 

2010 9.1 11.4 -2.3 16.0 20.6 -4.6 92351 

2011 9.4 11.7 -2.3 8.1 13.1 -5.0 90715 

 

Раждаемостта през последните години е с тенденция на намаляване. В града през 

2007 г. са родени 1020 деца (10.9 ‰), 2009 г. - 993 (10.7 ‰) и 2011 г. - 855 (9.4 ‰). 

Коефициентът на раждаемостта в градовете на страната през 2009 г. е 11.2 ‰ и 2011 г. - 

10.0 ‰ или по този показател града има по-неблагоприятни позиции от средните за 

страната.  

Определящо значение за броя на живородените деца има броят на жените в 

детеродна възраст (15- 49 г.) – 21 348 (23.6 % от населението – 2011 г.). Тенденцията в 

развитието на раждаемостта се проследява и чрез коефициента на плодовитост
1
 - 1.52 

живородени деца (2011) за гр. Добрич. 

Смъртността е със значително по-високи стойности от раждаемостта. 

Коефициентът на общата смъртност в града през последните години се задържа на ниво от 

11.0 ‰ за 2007 г., 11.5 ‰, за 2009 г. и 11.7 % за 2011 г. 

Естественият прираст
2
 в града през последните 5 години е отрицателен. 

Коефициентът на естественият прираст в града през 2007 г е (- 0.1  ‰), 2009 г. (- 0.8  ‰) и 

2011 г.(- 2.3  ‰). Коефициентът на естественият прираст средно за градовете на страната 

през 2009 г е (- 0.7  ‰), и 2011 г. (- 2.2  ‰) или по този показател градът е в рамките на 

средните за страна.  

Данните за миграцията на населението показват, че механичният прираст е 

отрицателен. През периода 2007-2011 са се заселили 6 072 души, а са се изселили 7 999 

души. 

Показатели 2010 2011 2012 

Население - общо 92 030 90 375 89 627 

мъже 43 984 43 694 43 264 

жени 48 047 46 681 46 363 

Отрицателният естествен и механичен прираст е проблем за бъдещото развитие на града. 

По данни от текущата демографска статистика населението на града продължава да 

намалява и към 31.12. 2012 г. населението наброява 89 627 души. 

 
 

4.2. Икономическа активност 

                                                 
1
 Коефициент на плодовитост - сумата от повъзрастовите коефициенти за плодовитост през съответната 

година, който показва средният брой деца, който би родила една жена през целия си детероден период, ако 
се запази същата повъзрастова плодовитост през съответната година. 
2
 Разликата между раждаемостта и смъртността 
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Наети лица. Наетите лица по отрасли през 2010 г. са 23 977 д, докато през 2008 .г 

наетите са 24 039, или за две година наетите лица намаляват само 62  д.( 0.3 %). 

Разпределението на наетите по сектори на икономиката през 2010 г. е съответно:  

 първичен (аграрен) -  2.4 %;  

 вторичен (индустрия) – 34.1 %;  

 третичен (услуги) – 63.5 %.  

Класификация на икономическите дейности по 

сектори 
2008 г. 2010 г. 2012 г. 

Общо 24 039 23 977 22 291 

Селско, горско и рибно стопанство 466 573 494 

Добивна промишленост    

Преработваща промишленост  7081 6153 5813 

Производство на ел. и топл. енергия и на газ 4 12  

Доставяне на води, канал.услуги и др.  315 417 304 

Строителство 2470 1594 1577 

Търговия. Ремонт на МПС 4312 4797 4419 

Транспорт, складиране и пощи 1063 1000 1015 

Хотелиерство и ресторантьорство 932 1079 1010 

Създаване и разп. на инф., далекосъобщения 201 234 163 

Операции с недвижими имоти 193 237 214 

Финансови и застрахователни дейности 330 433 397 

 Професионални дейности и науч.изсл. 347 474 457 

 Административни и спомагателни дейности 484 580 678 

Държавно управление 1619 1629 1267 

 Образование 2004 2008 1774 

 Хуманно здравеопазване и социална работа 1593 1968 1884 

 Култура, спорт и развлечения 304 435 451 

  Други дейности 321   

Източник: ТСБ – Добрич 

Икономическата криза започнала от средата на 2008 г. оказва негативно влияние 

върху градската икономика, като най-силно са засегнати работещите в строителството и 

преработващата промишленост. 

Най-сериозен спад е отчетен  в отрасъл строителство (35.5 %) и преработващата 

промишленост (13.1 %). Незначително намаляват наетите през 2010 г. спрямо 2008 г. в 

отрасъл транспорт, складиране и пощи (5.9 %). 

Покачване на заетостта се наблюдава в отрасъла на административни и 

спомагателни дейности, финансови и застрахователни дейности, операции с недвижимости, 

хуманно здравеопазване и социална работа, култура, спорт и развлечения. 

 

4.3. Безработица 

Преструктурирането и развитието на икономиката е основен фактор, влияещ върху 

обхвата и структурата на безработицата. Към 2013 г. община Добрич е с равнище на 
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безработица – 9,18%. Броят на регистрираните безработни лица е 4113 д.  От тях 634 д са 

продължително безработни (с регистрация повече от 1 година).  

Според данни на Дирекция „Бюро по труда”  в гр. Добрич безработицата в общината 

се характеризира със следните показатели:  

Показатели  2009 2010 2011 

Общо 3905 3982 4141 

Коефициенти на безработица - % 7.32 7.45 9.24 

Разпределение по пол:    

- жени 2233 2161 2285 

- мъже 1672 1821 1856 

Разпределение по възраст :    

до 19 години 43 39 39 

- от 20 до 24 години 255 277 289 

- от 25 до 29 години 321 342 433 

- от 30 до 34 години 409 384 400 

- от 35 до 39 години 414 392 441 

- от 40 до 44 години 434 439 484 

- от 45 до 49 години 528 499 493 

- от 50 до 54 години 598 619 630 

- над 55 години 903 991 932 

Разпределение по квалификация:    

- работническа квалификация 1224 1196 1336 

- специалисти 1272 1339 1386 

- без специалност и професия 1409 1447 1419 

Разпределение по образование:    

- с висше образование 610 702 762 

- със средно образование 2228 2272 2438 

в т.ч. със средно професионално образование 1645 1708 1840 

- с основно 676 450 480 

- с по ниско образование 491 558 461 

Продължително безработни лица:    

- от 12 до 24 месеца 337 466 356 

- над 24 месеца 243 178 242 

От таблицата се наблюдава тенденция на слабо увеличаване на броя безработните лица в 

град Добрич за периода 2009-2011 г.  

Към 31.11.2011 г. продължително безработни са 598 д., или 14.4 % от всички безработни 

лица, 34.3 % от безработните лица в неравностойно положение са без квалификация и специалност, 

лицата над 50 години са 37.7%, младежите до 25 г. са 7.9 %. 

 

5. ОБРАЗОВАНИЕ  

Отдел „Образование и култура” в Община град Добрич осъществява държавната и 

общинската образователна политика. В дейността си Отделът се ръководи от 

„Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното 

възпитание и  подготовка (2006 – 2015)”, от „Стратегически цели на Община град Добрич 

за образователна политика за периода 2007-2011 година” и от „Общински план за развитие 

за периода – 2007-2013 г.”. 
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През учебната 2013/2014 година, общинската образователна система обхваща 17 

целодневни детски градини, 7 основни училища, 3 профилирани гимназии, 5 средни 

общообразователни училища, Спортно училище и Ученическо общежитие. 

На територията на Община град Добрич функционират 7 професионални гимназии, 

Помощно училище, Ресурсен център, Областен център за кариерно ориентиране, 2 частни 

гимназии и 3 колежа. 

Образователно-възпитателни дейности извършва и Общинския младежки център 

„Захари Стоянов”. 

 

Предучилищно обучение 

На територията на град Добрич функционират 17 общински целодневни детски 

градини. През учебната 2013/2014 г. в тях се възпитават и обучават  2530 деца на възраст от 

3 до 7 години,  разпределени в 92 групи и 2 яслени в  ЦДГ №26“Звънче” и ЦДГ№29“ 

Любимка“.  Общинските детски заведения имат капацитет и осигуряват възможност за 

прием на всички деца, желаещи да посещават детска градина.  

Съпоставката между броя на групите и на обхванатите в тях деца да представа за 

средната пълняемост на 1 група -  25 деца. Това е около горната граница на действащия 

норматив за пълняемост на групите в детските заведения – 22 деца в една група. По 

отношение на посочения показател се наблюдават съществени различия. Големият интерес 

към ЦДГ в централната градска част на Добрич и към тези, разположени в близост до него е 

причината средната пълняемост в една група да превишава действащия норматив (ЦДГ№9 

“Пчеличка” с 35 деца; ЦДГ№8 “ Бодра смяна” – 33 деца; ЦДГ №23“ Звездица” – 34  деца). 

Около и под нормата са ЦДГ в кв. “Рилци” , Ж.К. “Балик” и Ж.К. “Строител”.  Детските 

градини в тези райони са с голям капацитет, но с по – малък брой деца, поради отпадане на 

районирането и възможността, предоставена на родителите за избор на  детско заведение.  

Почти всички детски градини са разположени на терени с достатъчна площ, с което 

са удовлетворени условията на Наредба 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към 

детските градини, издадена от Министерство на здравеопазването.  

Материално – техническата база на целодневните детски градини се характеризира 

като добра. Много добро е състоянието на ЦДГ №9“ Пчеличка”, ЦДГ№8“ Бодра смяна“, 

масивната сграда на ЦДГ№10“ Слънчице” (ползвана от 4 групи), ЦДГ№20“ Радост”. Като 

лоши се оценяват материалните условия в ЦДГ №17 “Първи юни” (нарушения в 

конструкцията на сградата), ЦДГ №12“ Щурче”, ЦДГ №7“ Пролет” в ж.к. “Добротица”, 

ЦДГ№25“ Весела“ и др.  

 

Общо и профилирано образование 

Броят на учениците в общинските училища през учебната 2013/2014 г. е 8452 в 372 

паралелки. Анализът на броят на учениците, обучавани в общообразователните училища в 

гр. Добрич, съдържащ се в общинската “Програма за оптимизация на училищната мрежа в 

община Добрич град” показва наличието на трайна тенденция на намаляване на този брой. 
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Същата ситуация показва и демографския анализ на възрастовата структура на населението 

по единични възрасти. Данните от този анализ показват, че за последните 14 години, броят 

на учениците е намалял с над 40%, което естествено води и до закриване на паралелки в 

училищата. 

 

Професионално образование 

Професионалното образование се реализира в мрежа от професионални 

училища(ПУ) с  прием след VІІ и VІІІ клас. Мрежата от професионални училища обхваща 

общо 7 обекта. В професионалните училища  през учебната 2013/2014 г. се обучават общо 

1610 ученика. Това е около 18% от учащите се в средното образование в гр. Добрич. За 

разлика от средното общо образование, частния сектор за сега все още  не е заявил сериозен 

интерес към професионалното образование в гр. Добрич. 

Профилирането (специализацията в съответните професионални направления) на 

професионалните училища все повече отчита структурата на общинската икономика. Две 

от 7-те професионални гимназии подготвят кадри за аграрния сектор – ПГ по аграрно 

стопанство и ПГ по ветеринарна медицина. Другите ПГ подготвят кадри за 

машиностроенето, транспорта, строителството, туризма и финансите. 

 

Висше образование 

През учебната 2013/2014 г.в  град Добрич се обучават около 1570 студенти по 12 

специалности в 3 учебни академични звена. 

Колеж в гр. Добрич към Шуменски университет „Еп.К.Преславски“. Общ брой 

студенти – 300, специалности: Предучилищна педагогика и чужд език, Начална училищна 

педагогика и чужд език, Информатика и Информационни технологии, Начални училища 

педагогика и информационни технологии, Растителна защита. 

Добруджански технологичен колеж – Добрич, към Технически университет, гр. 

Варна – общ брой студенти  - 170, специалности: електроника, земеделска техника и 

технологии, експлоатация и ремонт на транспортна техника. 

Висше училище „ Международен колеж“ – Добрич - общ брой студенти-1100, 

професионални направления: Туризъм,  Администрация и управление, Икономика и 

чуждоезиково обучение. 

 

6. КУЛТУРА  

Град Добрич е престижен и съвременен културен център на региона и страната с 

динамично изградена културна инфраструктура, многообразна и активна културна среда, 

хармонично интегрирана в общия социален и икономически профил на Добрич. 

Като част от националната културна политика, ролята на добричката култура с мото 

“Културата – назад към бъдещето” е да създава условия и да гарантира, че ще запази своята 
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неповторима идентичност и успешно да обвърже традициите със съвременните 

дългосрочни български и европейски културни практики.  

Културната политика на общината е изградена съобразно принципите,  краткосрочни 

и дългосрочни програми, утвърдени в нормативни документи на Министерството на 

културата, Общинския съвет град Добрич и Хартата на европейските градове на Съвета на 

Европа. 

Предимство на Община град Добрич е запазването и развитието на културната 

инфраструктура, която включва както институти с надобщински функции, като театрите, 

музеите, Регионалната библиотека, така и институти, които осъществяват своята дейност 

основно на територията на града – читалища, Младежки център, оркестри и ансамбли, 

състави, клубове, школи, колективи и сдружения и неправителствени организации.  

Културният календар на града предлага разнообразни събития, част от които са с 

национален и международен характер. Това разнообразие се дължи не само на 

фестивалните форми, но и на широк спектър от културни дейности и услуги, които се 

предлагат както на традиционните за това места – театри, музеи, библиотека, читалища, 

концертни зали и други, така и на алтернативни културни пространства – площадите на 

града, откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и лапидариумите. Годишно в 

Добрич се провеждат около 3000 събития. Голяма част от тях са насочени към младите хора 

като изпълнители или потребители на култура. Важно значение за Община град Добрич 

има подпомагането на развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване 

на младите хора, както и разширяването на мрежата и развитието на капацитета на 

доставчиците на услуги - културни институти, младежки център, читалища, организации и 

др. Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Общински младежки център „Захари 

Стоянов”, НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”, НЧ „Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 

г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, Арт център „Палитра”, ЗТО „Алексия – Изида”, ПФТС 

„Добруджа”, МШ „Доминанта”, МК „Катлин” и др. предлагат различни форми – студии, 

школи, курсове, клубове, трупи, формации и др. в сферата на изкуството, в които децата и 

младите хора се обучават, развиват своите таланти, дарби и умения и осмислят своето 

свободно време. Тези институти участват също така в организирането на общински, 

национални и международни изяви, инициират дейности и ги реализират. Голяма част от 

възпитаниците на школите и различните формации стават лауреати на наши и 

международни фестивали и конкурси. Към децата и младите хора на Добрич са насочени и 

образователните програми на културните институти в града – музеи, театри, оркестри, РБ 

„Дора Габе” и ПФА „Добруджа”. В това отношение вече е натрупан добър опит, който 

следва да се прилага и през следващите години. 

 

7. СПОРТ 

Спортните дейности, развивани на територията на гр. Добрич, се разделят на: 

 организирани в Спортни клубове; 

 неорганизирани, със свободен достъп до спортни обекти в жилищните 

територии. 
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Първата група спортни дейности, организирани в спортните клубове, се осъществява 

на принципите на високото спортно майсторство. За тази цел се използва и съответната 

инфраструктура – спортни зали, тенис кортове, конни бази, специализирани спортни 

игрища и т.н. Втората група спортни дейности е свързана с ползване на спортни площадки 

и игрища в жилищните квартали и др. спортни обекти със свободен достъп. 

В гр. Добрич функционират 35  спортни клуба и спортни школи. В тях се развиват 

над 25 вида спорт – футбол, баскетбол, волейбол, лека атлетика, вдигане на тежести, бокс и 

др. Като своеобразен “инкубатор” за спортни клубове и школи е Спортното училище в гр. 

Добрич. Съвместно със спортните клубове се организират масови спортни и туристически 

прояви с регионален, национален и международен характер. 

Община град Добрич оказва финансова помощ на спортните клубове по утвърдена 

система от критерии, които са заложени в приета от Общинския съвет Наредба.  

В общината има изградени обекти за осъществяване на спортните дейности – 

професионални и любителски. Някои от тях са СК „Добротица“, СК „Русалка“, СК „Изида“.  

Публично-частните партньорства са възприети от общината като успешна форма за 

сътрудничество с бизнеса за модернизирането на спортните бази. По този начин беше 

извършена  реконструкция  на СК „Русалка”, изразяваща се в обновяване и модернизиране 

на плувния басейн, който бе открит официално през  м. септември 2013 година. Изцяло 

обновени са зала за борба и зала за бокс. 

През 2013 г. с финансовата подкрепа Министерството на физическото възпитание и 

спорта по два проекта на общината бяха модернизирани спортните бази на: Тренировъчно 

игрище с изкуствена настилка и Лекоатлетическа зала „Добротица“, част от Спортен 

комплекс „Простор“ в град Добрич. 

 

8. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Системата на здравеопазването в общината включва лечебни заведения с 

общински (градски) и с надобщински (областни) функции. На територията на гр. 

Добрич са разположени 1 болнично лечебно заведение („МБАЛ Добрич” АД) и  

„Център за  психично здраве д-р П. Станчев –Добрич” ЕООД. И двете лечебни заведения са 

с надобщински функции и с капацитет за задоволяване потребностите на населението на 

областта. Общият брой на болничните легла в двете лечебни болнични  заведения е 590, от 

които 495 са в „МБАЛ” АД и 95 – в „Център за  психично здраве д-р П. Станчев –Добрич” 

ЕООД.   

Лечебните заведения с общинско (градско) значение са Диагностично-

консултативните центрове („ДКЦ -І- Добрич” ООД и „ДКЦ – ІІ- Добрич” ЕООД), 

Медицинските центрове, самостоятелните лаборатории и др. Към тях следва да се отнесат и 

кабинетите на индивидуалните и групови лекарски практики (общопрактикуващи и 

специализирани).  

Секторът на общинското здравеопазване обхваща шест детски ясли и два филиала, в 

които се отглеждат около 512 деца, детска млечна кухня с капацитет 500 деца, 42 здравни 
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кабинети, намиращи се в детски градини и училища  на територията на Община град 

Добрич. 

 

 

9. ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1.  Транспорт и пътища 

Град Добрич е вторият по големина икономически център в Североизточна 

България, административен център на Община град Добрич и Област Добрич. Разположен е 

между Черно море и река Дунав, в Дунавската хълмиста равнина върху Добруджанското 

плато - на 45 км от аерогара Варна и на 35 км от пристанище Балчик. Частта от 

черноморското крайбрежие, която принадлежи на региона, има дължина 110 км. 

Територията на региона се пресича от шосейни пътища - към Черноморското 

крайбрежие‚ международния транзитен път по транспортния паралел “Север-Юг” – 

Румъния, Молдова, Полша, Украйна и Русия. Пътната мрежа на Добрич гарантира достъп 

до морски и речни пристанища, Ро-Ро терминали и гражданско летище Варна.  

Пътища: Първокласен път Е-87; Бургас - Варна - Балчик - Шабла; второкласен път 

ІІ-21; Силистра - Добрич - Оброчище - Албена; второкласен път ІІ-27; Добрич - Балчик - 

Каварна; второкласен път ІІ-29; Варна - Добрич - Генерал Тошево. Около града има 

изграден цялостен околовръстен пръстен, който поема непрекъснатия товарен транзит с 

направление Варна, Албена, Балчик, Генерал Тошево, Силистра, Шумен, Русе. Главната 

улична мрежа в Добрич поема непрекъснатия транзитен поток. Общата дължина на 

уличната мрежа е 165 км, от които главна улична мрежа - 60 км. 

Добрич остава встрани от общоевропейските  транспортни  коридори, като най-

близките от тях преминават през съседните области – коридор № 7 – през Силистра, 

коридор № 8 достига до Варна. Наложително е  осигуряването на нормален достъп на стоки 

и товари до транспортните коридори. Основните пътища до тях, макар и частично 

рехабилитирани, са с ниска пропускателна способност, а  при зимни условия много често са 

непроходими, което допринася да изолираността на региона.  

През изградената на територията на град Добрич комуникационно-транспортна 

система в момента се осъществява само т.нар. прекъснат транзит. Непрекъснатият транзит 

се осъществява изцяло по околовръстния път, който е с подходящ габарит.                             

Зонирането на град Добрич, както сега, така и в перспектива очертава основните 

транспортни потоци в чертите на града, породени от трудови и културно-битови 

пътувания.Основните от тях са: 

 жилищни зони – централна градска част /пешеходната зона/; 

 жилищни зони – производствени зони. 
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Системата на обществения транспорт в Добрич е организирана в две направления - 

тролейбусен и автобусен транспорт. Автобусният транспорт в града се осъществява от 14 

автобусни и 7 тролейбусни линии, като месечно се извършват около 200 хил. км. пробег.  

Основният разпределителен транспортен център в областта е Автогара-Добрич. От 

автогара Добрич по различните направления ежедневно се извършват около 200 

междуселищни курса. 

Транспортното обслужване в общината основно се извършва от четири фирми: 

“Пътнически превози” ЕООД, Автобусен транспорт” ЕООД и “ПГ Комерс” ООД, като в 

междуселищните направления участват - ”Албена Автоекспрес 98” ООД, “Минибус 

експрес” ООД, ЕТ ”Спринт”, ЕТ “Агро транс”, СД ”Радилов и синове”, “Темпо травъл” 

ООД. 

Транспортно-комуникационната схема е стара и не отразява реалните потребности 

на населението от превози. Автомобилният, тролейбусният парк и контактната тролейбусна 

мрежа са силно амортизирани, с незадоволителни експлоатационни характеристики, 

водещи до увеличавана на замърсяването на околната среда и разходите, необходими за 

поддръжка и експлоатация. 

Уличната мрежа на град Добрич е развита съобразно характерните теренни 

дадености и наличието на железопътна линия, като схемата на града е радиално-кръгова с 

елементи на свободна или правоъгълна в отделни райони. Класовете на улиците по данни 

на Община град Добрич са следните:  

Градски магистрали ІІ-ри клас (с прекъснат режим на движение): 

 бул. “3-ти март” от началото на пешеходната зона (бул. “25-ти септември”) в 

посока към Силистра. Булевардът има две платна за движение с по 7,50 метра 

широчина (на отделни участъци до 7,30 метра) със средна разделителна ивица; 

 бул. “Добричка епопея” има две платна за движение с по 7,50 метра широчина 

със средна разделителна ивица; 

 бул. “Добруджа” (от кв. “Рилци” посока Балчик) има две платна за движение с 

променлива широчина – от 7,50 метра до 10,50 метра със средна разделителна 

ивица; 

 бул. “25-ти септември” като продължение на пешеходната зона в посока Варна и 

има две платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна 

ивица и 

 бул. “Русия”, обхождащ част от южната и изцяло източната страна на ЦГЧ от 

бул. “25-ти септември” в посока към Генерал Тошево. Булевардът има две 

платна за движение с по 7,50 метра широчина със средна разделителна ивица. 

Районни артерии ІІІ-ти клас: 

 ул. “Отец Паисий” в участъка от бул. “Добруджа” до бул. “25-ти септември” (тук 

е включена и малка част от ул. “Ген. Гурко”), едно платно с 8,50 метра 

широчина; 
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 ул. “Кирил и Методий” в участъка от ул. “Сан Стефано” до бул. “Добричка 

епопея” - едно платно с 7,50 метра широчина; 

 ул. “Сан Стефано” - едно платно с 10,50 метра широчина;  

 ул. “Васил Левски” от ул. “Сан Стефано” до ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,50 

метра широчина и  

 ул. “Цар Петър” - едно платно с 8,00 метра широчина.  

Главни улици ІV-ти клас: 

 ул. “Кирил и Методий” в участъка от ул. “Максим Горки” до ул. “Сан Стефано” 

с едно платно от 7,50 метра широчина; 

 ул. “Максим Горки” с едно платно от 7,00 метра широчина; 

 ул. “Хан Аспарух” с едно платно от 6,00 метра широчина; 

 ул. “Васил Левски” от ул. “Цар Петър” до ул. “Страцин” - едно платно с 8,50 

метра широчина;  

 ул. “Страцин” с едно платно от 5,00 метра широчина; 

 ул. “Любен Каравелов” с едно платно от 7,00 метра широчина; 

 ул. “Вардар” от ул. “Отец Паисий” до бул. “Русия” - едно платно с 7,00 метра 

широчина;  

 ул. “Гоце Делчев” от ул. “П. Р. Тошев” (ул. “Батак”) до бул. “Русия” - едно 

платно с 9,00 метра широчина;  

 ул. “Батак” (и ул. “П. Р. Тошев”) от ул.“Отец Паисий” до ул. “Гоце Делчев” - 

едно платно с 6,00 метра широчина и 

 ул. “Дунав” от бул. “Русия” до ул. “Вардар” - едно платно с 9,00 метра 

широчина. 

Транспортната система в града се нуждае от актуализация и оптимизация. 

 

10. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ 

10.1. Водоснабдяване 

Град Добрич е с изцяло изградена водоснабдителна система, която е изградена като 

сключена система. Населението на града е обхванато изцяло и получава вода от 

водопреносната мрежа. С малки изключения се обезпечават с вода и действащите фирми от 

производствения сектор и услугите, само частично  някои от тях имат собствени 

водоизточници и не са абонати на „В и К” ЕООД – Добрич. 

Общото количество на подаваната вода в град Добри варира около 45 – 50000 м
3
/ден 

и се осигурява от 5 групи кладенци  в района на Шабла (Макединка, Батово, Богдан, 

Алмалии), Одринци, Приморци. Анализите показва , че основната част от тези количества 
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се подава от помпените станции на групите Шабла/Македонка и останалата от 

крайградските водоизточници – основно от Приморци. 

„В и К” ЕООД – район Добрич,  разполага с 13 помпени  станции по основните 

магистрални водопроводи към  града – Шабла, Горичане, Македонка, Гурково, Дъбрава, 

Приморци, Минково, Алмалии, Ботево, Богдан, Одринци и на 5-ти км - Водна кула и 3 

хидрофорни станции – Реджия (жк”Север”), 2-9 (жк ”Запад”) и Дружба (жк ”Дружба-

3”),които осигуряват питейна  вода за високите сгради  в града.  

Анализите  показват , че и в настоящият момент и за в бъдеще  наличните застроени 

обеми – 22 000 м
3
 на резервоарите са недостатъчни за града. Това в не малко случаи води до  

режимно водоподаване в част от кварталите на  Добрич. Недостатъчните обеми за бъдещи 

периоди трябва да прецизират, да  се обвържат и преизчислят  с тенденциите и 

демографските анализи за  развитието на града. По данни на консултантка фирма по 

изготвяне на Прединвестиционно проучване  – окончателно  проучване  за водния сектор на 

град Добрич са необходими резервоари за още около 16000 м
3
. 

Довеждащите водопроводи от водоизточниците до ПС и от ПС до резервоарите за 

Добрич са изградени  изцяло. 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.  Имайки предвид периода на изграждане на  стоманените и етернитови участъци – 

70-80–те години на миналия век, състоянието им  е незадоволително – с чести аварии и 

големи загуби на вода -  40 – 65 %  поради износени гумени уплътнители и липса на 

антикорозионна защита. Това налага и   реконструкцията им. 

Вътрешноградската разпределителна мрежа на Добрич се захранва от пет 

довеждащи до града  водопровода с обща дължина  от около 21 км. От тях  три са директно  

свързани с водопроводния пръстен  около центъра на град Добрич:  

 Стоманен водопровод DN 630 – от резервоар 16000 м3 при 5-ти км; 

 Чугунен водопровод   DN 400 – от резервоар   3000 м3 при 5-ти км; 

 Етернитов водопровод DN 400 – от резервоар  3000 м3 при м-ст „Кобаклъка”. 

Останалите две връзки - довеждащ водопровод от  водната кула на 5-ти км.  до 

ЖК”Добротица” е изграден със стоманени тръби -  DN 400, а водопроводът  от     резервоар    

16000 м
3     

 при 5-ти км     до  ЖК „Балик – Йовково” - със стоманени тръби - DN 700 / DN 

800. Проблеми и аварии и  по  петте връзки не липсват. 

Основната част от разпределителната мрежа на град Добрич (около 60 %) е 

построена през периода  1954 – 1975 година. Преобладаващ материал на тръбите  е етернит  

70 %, стоманените тръби са  12 % в тази мрежа. Съществена част- около 67 км от  тези 

водопроводи, са  с диаметър  60 мм – за етернита  и  с  цолови тръби  от  ½” до  2” и до 80 

мм  за стоманата.  ПЕВП  тръбите  се появяват от 2001 година, когато благодарение на 

субсидия от Световна банка започва влагането им в разпределителната мрежа и вече 

представляват 15 % от нея. Като цяло дължината на разпределителната мрежа (в това число 

и водопроводите от резервоарите до града) е приблизително 205 км. 
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Според българската Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на 

водопроводните системи (22.03.2005), минималният вътрешен диаметър на уличните 

водопроводи за териториите с население под 100 000 жители трябва да е 80 мм. Това 

означава, че има за подмяна  приблизително  67 км от уличната мрежа, чийто диаметър е  

до 80 мм. 

В централната градска част на Добрич има основен водопроводен  пръстен, който 

снабдява всяка  част от разпределителната мрежа с питейна вода. Той е изграден с тръби  от 

етернит, чугун, ПЕВП . 

 

10.2. Канализационни мрежи и пречиствателна станция 

Канализацията на град Добрич е смесена, отвеждаща едновременно битовите и 

атмосферни води и  разделна в някои квартали на града /ЖК Балик , ЖК Добротица/. 

Канализационната мрежа на град Добрич е изградена по изработен Генерален план през 

1954 и актуализиран през 1986 и 1993 година. На базата на този план са изградени един 

основен Главен колектор І, единадесет събиратели и второстепенна мрежа  с обща дължина 

210 км, включително и 23 км дъждовна канализация. Канализационната мрежа е изградена 

като смесена система за ЦГЧ и част от жилищните квартали - „Запад” „Север 1 и 2”, „Русия 

3, 4”, а разделна е в жк ”Балик-Йовково”, „Строител”, „Дружба 1,2,3,4” и „Добротица”. 

Всички основни канализационна колектори – Гл. колектор І  и събиратели от І до ХІ  са с 

бетонови тръби – кръгли и яйцевидни  с диаметри от 200 мм до 2000 мм и  от 60/90 см до 

90/135 см. 

Степента на изграденост на канализацията и около 84 %, а степента на обхвата на 

населението – 97%. Значителен брой улици в някой от кварталите – жк ”Балик-Йовково” – 

юг, все още са без канализация. Без канализационна мрежа е и квартал „Рилци”, с обща 

дължина на уличната мрежа 12 км. През 2008-2009 г. Община Добрич  възложи и бе 

разработен работен проект за жилищната зона „Рилци”. В последните години Община 

Добрич изгради и канализационна мрежа – 2340 м в жк”Изгрев”с полиетиленови тръби. 

Основата на канализационната мрежа на град Добрич е  Гл. колектор І, който 

започва с кръгли бетонови тръби с  диаметър 400 мм в западната част на града, обхожда по-

голяма част от града и в района на бившата зеленчукова градина на север от града,където се 

намира площадката на старата ПСОВ на града, преминава в отвеждащия колектор  към 

новата  ГПСОВ.  

Към Гл. колектор І или към  3-те канализационни  помпени станции  отвеждат и 

заустват водите си и основните събиратели от І до ХІ. Те създават гръбнака на 

канализационната мрежа на града. Към тях насочват и заустват водите си второстепенните  

улични  профили, които са изградени основно с бетонови тръби с диаметри от 200 до 400 

мм. Напоследък има вложени и полиетиленови тръби с ф 300 при разширението на 

канализационната мрежа в кв.„Изгрев” и при реконструкцията на  канализацията на ЖК 

„Русия”. 
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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 основните събиратели.   

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 ф 

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. 

ГПСОВ е проектирана и  изградена  съгласно  стандартите за проектиране и  

строителство , в сила  през 1986 година. Станцията е изградена  за механично и  биологично 

пречистване. По данни на „В и К ЕООД, в нея постъпват средно  около 25000 м
3
/ден  

отпадъчни води. 

Пречистените  води от ГПСОВ се оттичат  в коритото на Суха  река. 

С проекта за водния сектор на град Добрич по ОПОС 2007-2013 г. предстои 

реконструкция и модернизация на съоръженията  и на станцията. 

 

11. УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 

Уличното осветление на територията на град Добрич се захранва от 170 касети с 

отворена магистрална схема, като мрежата е смесена - кабелно и въздушно захранване.  

Мрежата за улично осветление се стопанисва от Община гр.Добрич.  При 

извършване на  строително - монтажните работи по проектите за благоустрояване на 

градския парк „Свети Георги” и централната пешеходната зона са подменени всички 

съществуващи осветителни тела.  

Община гр.Добрич работи усилено върху по-икономично стопанисване на мрежите 

за улично осветление, при запазване на качеството.  

Повишаването на енергийната ефективност на уличното осветление чрез 

реализиране на целенасочени мерки за икономия на енергия се вписва в цялостната 

общинска политика. 

 

12. ГАЗИФИКАЦИЯ 

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.  
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Общински обекти - основно се състоят от училища и детски заведения /детски 

градини и детски ясли/ – Спортните бази, Художествена галерия, Център за ученическо, 

техническо и научно творчество, корпус ІІІ на Община град Добрич, зала “Добрич”, са 

включени в краткосрочната програма. 

Промишлен сектор - всички работещите промишлени предприятия и фирми в града 

са газифицирани. Част от старите големи предприятия продължава да се преструктурират, 

вследствие на което възникват не малък брой малки частни фирми. Поради промяната на 

собствеността за по-голямата част от тях може да се счита, че не са енергийно обезпечени и 

централно отоплени. При сега изградените газопроводи тези обекти са с готовност за 

газификация при заявено искане от тяхна страна. 

Обществен сектор - основно това са учебни сгради държавна собственост, хотели, 

търговско-промишлени и административни сгради за услуги, които са държавна и частна 

собственост - също със собствени котелни централи, както и такива без централно 

отопление. Тези обекти основно използват природния газ през зимния период за отопление. 

В някои от сферите на услугите е възможно използването му не само за отопление, а и като 

гориво за технологични нужди и други процеси - пекарни, подгряване /вместо с ел. ток и 

други горива/ и др.  

Битов сектор - много съществен въпрос при газификацията на битовия сектор са 

необходимите инвестиции, които всяко домакинство трябва да вложи за преустройството и 

изграждането на нови инсталации, закупуване и монтиране на нови съоръжения, дори при 

най висока конкурентноспособност на цените на природния газ спрямо останалите 

енергоносители. Тенденцията за повишаване стойността на ел. ток в сравнение с природния 

газ също оказва съществено влияние за по-бързото преминаване в домакинствата на 

природен газ. Поради тези причини населението бързо се ориентира към ползването на тази 

услуга. Жилищните блокове в град Добрич са почти 100 % частна собственост и поради 

различните финансови възможности на собствениците на жилища, развитието на мрежата е 

поетапно, което успява да удовлетвори желанието на заявилите за съответната годината 

абонати да се газифицират.  

 

13. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И СЪОБЩЕНИЯ 

В град Добрич функционират 6 обекта за пощенски услуги. Териториално обектите 

покриват цялата градска зона и напълно задоволяват нуждите. 

Община град Добрич е обхваната от две районирани телефонни мрежи с четири 

аналогови и цифрова централи. Общият брой на монтирания капацитет е 6 090 броя 

цифрови номера и 42 000 броя аналогови номера, от които 30 % са незаети. В града 

функционират три мобилни мрежи – цифрови на “М-тел”, "ГлоБул" и „ВиваТел”.  

В Общината работи радио-телевизионна станция за пренасяне и разпространение на 

радио телевизионни програми, кабелни телевизии и телефония. В станцията са монтирани 

четири телевизионни предавателя, осем радиопредавателя и съоръжения за четири 

радиорелейни линии. 
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Град Добрич е свързан с оптичен кабел с Варна-Албена-Балчик-Каварна-Генерал 

Тошево-Добрич, отклонение Варна-Тервел-Силистра, с което се осигуряват надеждни и 

качествени междуселищни  телефонни връзки, мобилни и интернет връзки със страната и 

чужбина. 

 

IV. АНАЛИЗ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

1. ВЪЗДУХ 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента 

на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо 

разсейване на емитираните от източниците вредни вещества.  

Географското разположение и климатичните особености създават благоприятни 

условия за проветряване на територията на града и лесна дисперсия на замърсяването на 

въздуха 

За разглеждания район атмосферата се характеризира с определена устойчивост, 

тихото време е около 21%, което отговаря на класове “А” и “В” на устойчивост според  

Pasquill – Gifford. По-рядко през годината устойчивостта на атмосферата може да се 

определи като “безразлична” (клас “D“) или “неустойчива” (клас “Е”). 

Скоростта и посоката на вятъра, както и тихото време, са основните фактори, 

оказващи влияние върху разпространението и разсейването на атмосферните замърсители и 

определено имат съществен принос за относително ниския потенциал на замърсяване на 

въздуха. Относително високите средни скорости (над 3 m/s), както и ниският процент на 

тихо време обуславят ефективното разсейване на емитираните замърсители и 

предотваратяват появявянето на инверсии, а оттук и задържане на вредни вещества във 

въздуха. Постоянната посока на местните ветрове от своя страна също допринасят за по-

бързо разсейване на вредните вещества, попаднали във въздуха. В същото време наличието 

на вятър допринася за повишаване запрашеността на въздуха през периодите на усилени 

селскостопански дейности (оране, сеене, прибиране на реколтата и др.), посредством унос 

на прах от разположените около територията на общината земеделски площи. Тихото време 

(около 21%) е фактор, който забавя ефективното разсейване и натоварва атмосферата с по-

големи концентрации на замърсителите. Наличието на висока влажност и големия брой на 

дни с мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на въздушния басейн да се 

самопречиства. За района това е определящо през зимния период. 

Замърсяването в района на община Добрич се оформя от транспорта, 

промишлените предприятия, битовото отопление, селскостопанските дейности. 

Основното замърсяване е с прах, серен диоксид, азотни оксиди, оловни аерозоли и 

въглероден оксид. Наднормени показатели формира замърсяването с прах и по-рядко със 

серен диоксид.  

 

1.1. Източници на атмосферно замърсяване 
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 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 (депа, кариери, сметища, 

строителни площадки и др.).  

Основните замърсяващи вещества са прах, серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), 

оловни аерозоли и въглероден оксид (CO). Наднормени стойности се отчитат при 

показателите прах и серен диоксид (последния главно през зимния период). Останалите са в 

нормите.  

Най-значим проблем е замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици. Най-

високите концентрации през последните 2 отчетни години са регистрирани през месеците 

януари, ноември и декември. През топлата част от годината (май-август) СДК не 

превишават праговата стойност за СДН.  

 

Организирани източници  

           А. Точкови  

 Всички източници на вредни емисиии, които имат определени параметри (точни 

координати, височина, напречно сечение, скорост на газовия поток, дебит, температура на 

газа и масов поток на вредни вещества) се характеризират като стационарни точкови 

източници. Това са димоходите (комини) на горивни инсталации, изпускателните 

устройства на производствени вентилации и аспирации и др.  

           В. Площни 

В някои от разглежданите предприятия съществуват повече от един източника със 

сходни характеристики, които при моделирането на процесите на разсейване са обединени 

и обособени като площен източник (комбинация от няколко самостоятелни стационарни 

източника). Такива са “Старт”, “Сердика”. 

Също така поради определено ниското застрояване, характера на терена, вида на 

отоплителните уреди, като площни източници могат да се приемат комините на битовото 

отопление на населението. Върху територията на града жителите обитават около 32-34 

хиляди домакинства, като малка част от тях се отопляват с електроенергия. През 

последните години изразходваните средно количества горива в административния, 

стопанския и битовия сектор, техните емисионни фактори и емитираните при изгарянето 

им в атмосферата вредни вещества, са показани в таблиците по-долу.  

           С. Линейни 

 Транспортният поток от леки и товарни автомобили, автобуси и автотракторна 

техника, както и железопътният транспорт, допринасят в много голяма степен за влошаване 

на качеството на атмосферния въздух. Отделяните от двигателите вредни вещества в 

състава на изгорелите газове (азотни оксиди, въглероден оксид, серни оксиди, сажди и 

летливи органични съединения) както и прахът са в основата на замърсяването на 

приземния атмосферен слой в градската част на територията.  
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Неорганизирани източници 

На територията на общината съществуват редица неорганизирани източници на 

атмосферно замърсяване. Това са дихателите на горивни резервоари в предприятията и 

обектите за съхраняване и търговия с горива, леярни цехове, открити площи за насипни 

материали, депа за отпадъци, кариери за добив на инертни материали. Такива източници 

са бензиностанциите, депата за ТБО и строителни отпадъци, площадките на бетоновите 

възли и др. 

На територията на общината действат над петдесет обекта за съхраняване и 

търговия с течни горива бензиностанции, газастанции комбинирани обекти. Емисиите на 

летливи органични съединения (ЛОС), отделяни от т.н. големи и малки дишания, както и 

при зареждане на автомобилите, са изчислени на основание вместимостта на обемите, 

броят на годишните зареждания, климатичните особенности на района и др. Те възлизат 

средногодишно на следните количества: 

 

Анализ на качеството на атмосферния въздух по замърсители 

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 (депа, кариери, сметища, 

строителни площадки и др.).  

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.  

Към замърсяване на въздуха от битовото отопление се наслагват и емисиите на 

ФПЧ10 от автомобилния транспорт, предвид на това, че АИС попада под частичното 

влияние на автотранспорта - в близост до него улиците са с интензивен автомобилен 

трафик.  

В района на града е налице съществена концентрация на промишлени производства, 

емитиращи вредни вещества във въздушния басейн. Промишлеността на Добрич е 

представена от 17 фирми, на територията на които има един или няколко източника на 

емисии от ФПЧ10. “Голяма Добруджанска мелница” ЕООД, мелничен комплекс на фирма 

“Савимекс” ЕООД, завода на “Бряст-Д”АД за производство на мебели. Северната 

промишлена зона, което създава предпоставки за локално замърсяване. Те формират общо 

емисии от около 68 т/год., представляващо 75% от всички емисии на ФПЧ10, генерирани от 

промишлеността. 

Като най- значим проблем се отчита замърсяването на атмосферния въздух с фини 

прахови частици (ФПЧ10). Анализът на данните от по-дълъг период – 2003-2012 г., показва 

че тенденцията е за относително запазване в нивата на замърсяване на атмосферния въздух 
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с ФПЧ10. Броят на констатираните превишавания за едногодишен период надвишава 2,8 

пъти определената норма за 2009 година и 2,6 пъти за 2010 година.  През 2009 година са 

регистрирани общо 99 броя СДК над ПС на СДН. От данните се вижда, че за 2009г всички 

регистрирани превишения на СДН са регистрирани през отоплителния сезон октомври – 

април и нито едно през неотоплителния сезон. Подобна е картината и за 2010г, когато от 

всички регистрирани 93 превишения, само 6 са извън отоплителния сезон. За 2010г се 

наблюдава лек спад в броя на превишаванията сравнен с 2009г., но остава значително над 

допустимия брой от 35 за една календарна година.  

Като цяло анализът очертава низходяща тенденция в замърсяването на атмосферния 

въздух с ФПЧ10 през 2010 година спрямо предходната 2009г. Това се наблюдава в 

занижените стойностите на измерените СДК, както и по-малкия брой дни, в които е 

регистрирано превишение на СДН. Този резултат е постигнат в резултат на предприетите и 

изпълнени към настоящият момент мерки за подобряване качеството на въздуха. 

Независимо от понижението на СДК на ФПЧ10, отклоненията от нормата са значителни и 

резултатите показват, че не е достигната необходимата степен на редуциране на този 

замърсител.  

В периода 2011 – 2013 г. Община град Добрич е изпълнила редица мерки за 

намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух ( и по – конкретно снижаване 

концентрациите на фините прахови частици). В резултат, през 2013 г. дните с превишения в 

средно дневните концентрации на ФПЧ10  са 20 (при 35 допустими съгласно действащата 

нормативна уредба). За сравнение, към 2011 г. в 144 дни са измерени средно дневни 

концентрации над допустимото количество, а през 2012 г. тези дни са 89.  

През периода май-октомври се наблюдават устойчиво по-ниски стойности на ФПЧ10, 

като се регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че 

формирането им се дължи на транспорта и на строително-ремонтни работи по сградния 

фонд и инфраструктурни обекти.  

 

Общ суспендиран прах 

От местната система за мониторинг е организирано ръчно пробонабиране на общ 

суспендиран прах в четири пункта в град Добрич през студен и топъл период на годината.  

В останалите пунктове от местния мониторинг се наблюдава същате динамика в 

концентрациите. Това представя влиянието на емисии на общ суспендиран прах най-вече от 

битовото отопление при изгаряне въглища и дърва за огрев през студения период на 

годината. 

Причина за високата запрашеност в района на пункт “Отец Паисий” около 

кооперативния пазар е интензивният автомобилен транспорт (леко- и тежкотоварен) през 

топлия период на годината, недоброто състояние на пътното покритие, малката ширина на 

пътното платно, както и недостатъчното озеленяване. 

Голяма част от праха се образува и при извършване на строително-ремонтни работи 

по сградния фонд и инфраструктурни обекти, където културата на работа е занижена, също 
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и при транспортиране на прахообразуващи материали, където рядко се спазват 

нормативните изисквания. 

 

Серен диоксид 

Данните от мобилната станция за имисионен контрол показват, че 

средноденонощните концентрации на серен диоксид в пункта в централната част на града 

са изключително ниски през 2005 г. и са в много тесен диапазон - от 5,0 до 6,0 g/m
3
 и са 

много под допустимата норма (СДН+ДО = 125 g/m
3
). През 2006 г. средноденонощните 

концентрации са малко по-високи и са в границите от 1,0 до 32,6 g/m
3
, но отново са под 

установената норма. През 2007 г. средноденонощните концентрации в началото на годината 

(през месец март) варират от 3,4 до 5,5 g/m
3
, а през месец май са регистрирани само 

нулеви стойности. 

По-различна е картината в транспортно-ориентирания пункт „КАТ”. През 2005 г. 

средноденонощните концентрации на серен диоксид са много ниски и варират от 5,4 до 

18,8 g/m
3
, а през 2006 г. - от 25,9 до 34,4 g/m

3
 (СДН+ДО = 125 g/m

3
). През 2007 г. обаче 

средноденонощните концентрации са ниски само през студения период на годината (през 

месеците февруари и март) - от 4,0 до 7,4 g/m
3
, а през топлия период на годината (през 

месец май) средноденонощните концентрации са значително по-високи и са в границите от 

82,3 до 195,9 g/m
3
, като превишават установената норма до 1,6 пъти (СДН+ДО = 125 

g/m
3
).  

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.  

Обратната зависимост в замърсяването на атмосферния въздух  и по-високи 

концентрации на SO2 през летния период в сравнение със зимния период се дължат на 

интензивния автомобилен транспорт и емисиите на SO2 най-вече от леко- и тежкотоварните 

автомобили с дизелови двигатели в района на транспортно-ориентирания пункт „КАТ” и в 

района на пункт „Отец Паисий” до кооперативния пазар. За разсейването на SO2 в 

атмосферата пречат тесните улици тип “каньон”, сравнително високите сгради, а това 

спомага за натрупване на замърсители и в случая на серен диоксид в зоната на дишане на 

пешеходците. 

 

Сероводород 

Данните от мониторинга показват, че средноденонощните концентрации на 

сероводород в пунктовете на града през целия период на наблюдение са под допустимата 

денонощна норма, като се наблюдават свзонни и годишни изменения, но винаги 

стойностите са под ПДК. 
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Замърсяването на атмосферния въздух със сероводород показва, че основните 

причинители са горивните процеси при изгаряне на твърди и течни горива с високо сярно 

съдържание. Обикновено във въглищата се съдържа от 1 до 4% сяра. Отношението на 

количествата на неорганичните и органични сулфиди във въглищата се изменя от 4:1 до 1:3, 

но средно е около 2:1. Неорганичната сяра присъства във вид на дисулфиди и сулфати. 

Органичната сяра е във вид на сулфиди на тиофена. При нагряване на въглищата протича 

изпарение на органичните и в по-малка степен на неорганичните съединения, при което се 

образува сероводород (H2S), в малки количества  въглероден дисулфид (CS2), 

карбонилсулфид (COS) и примеси от производните на тиофена, тиоли и органични 

сулфиди. В нефта и в продуктите на нефта сярата се среща във вид на H2S, меркаптани, 

сулфиди и тиофени. Следователно, основните замърсители на атмосферния въздух със H2S 

са парови централи, местни отоплителни котли в града, битовото отопление. За 

замърсяването в значителна степен допринася и автомобилният транспорт. 

 

Азотни оксиди / Азотен диоксид 

Основната част в състава на емисиите от азотни оксиди (NOx) представлява 

азотният оксид (NO), който впоследствие се окислява до азотен диоксид  (NO2) с озон и 

други окислители. В процеса на окисление вземат участие и ненаситените въглеводороди и 

СО, които присъстват в замърсената среда. Пространственото разпределение на NO2 зависи 

до голяма степен от химическите реакции на превръщане на NO до NO2, фотоустойчивото 

равновесие с озона и другите окислители в атмосферата. Като цяло NO2 се проявява като 

вторичен замърсител. 

Данните от мобилната станция за имисионен контрол показват, че в пункта в 

централната част на града средноденонощните концентрации на NO2  в атмосферния въздух 

през 2005 г. са ниски - до 13,7 g/m
3
; през 2006 г. - до 14,1 g/m

3
 и най-ниски през 2007 г. - 

до 4,2 g/m
3
, като са значително под допустимата норма (СГН+ДО2007г=46 g/m

3
). 

В останалите пунктове картината е аналогична. 

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.  

 

Въглероден оксид 

Данните за СО показват, че средноденонощните концентрации в пункта в 

централната част на града през 2005 г. са много ниски и са в твърде тесен диапазон - от 0,2 

до 1,0 mg/m
3
; през 2006 г. са малко по-високи - от 1,0 до 3,2 mg/m

3
 и през 2007 г. още по-

високи - от 2,1 до 3,6mg/m
3
, но през всичките години са под допустимата норма (нормата на 
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СО за опазване на човешкото здраве e максимална осемчасова средна стойност в рамките 

на денонощието - 10 mg/m
3
 ). 

Резултатите от всички пунктове демонстрират в някои случаи по-високи 

концентрации на въглероден оксид през топлите периоди, а в някои случаи през студените 

периоди на годината. Данните от денонощното колебание на концентрациите на СО на 

12.03.2007 г. (студен период) показват, че едночасовите концентрации на СО през нощните 

и дневните часове са сравнително ниски и са в границите от 1,7 до 3,0 mg/m
3
. След 17 h се 

наблюдава рязко нарастване на концентрациите до 5,3 mg/m
3
, като това ниво на 

замърсяване се запазва до края на денонощието - до 24h. 

Представените данни очертават целогодишно замърсяване на атмосферния въздух с 

въглероден оксид и открояват източниците на зъмърсяване. 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 авотомобилният 

транспорт.  

 

Озон 

Озонът е вторичен  замърсител в приземния слой на атмосферата, който  се образува 

в резултат на фотохимични реакции на летливи органични съединения, азотни оксиди и СО 

в присъствие на ултравиолетова слънчева радиация. На озона е обърнато  специално 

внимание, имайки в предвид индикаторния му характер по отношение на фотохимичния 

смог. 

Средноденонощните концентрации на озон във всички пунктове на града през целия 

период на наблюдение не превишават допустимата норма. През 2005 г. те са в интервала от 

1,0 до 2,2  g/m
3
; през 2006 г. средноденонощните концентрации са малко по-високи - от 8,3 

до 13,9   g/m
3
 и през 2007 г. - от 11,7 до 12,6   g/m

3
 (Праг за здравна защина - 110 

g/m
3
.Това е максималната осемчасова средна стойност в рамките на денонощието).  

Максималните едночасови концентрации на озон също не превишават установените 

норми. Резултатите за пункта в централната част на града показват, че максималните нива 

през 2005 г. варират от 2,0 до 2,4 g/m
3
; през 2006 г. те са малко по-високи - от 8,9 до 14,6 

g/m
3
 и през 2007 г. - от 13,1 до 13,4 g/m

3
 (Праг за информиране на населението (ПИН) -

средночасова стойност - 180 g/m
3
). 

Във всички пунктове за мониторинг не са регистринани и максимални еднократни 

концентрации, които да съответстват на Прага за предупреждение на населението - 240 

g/m
3
. 

Представените данни показват, че на територията на гр. Добрич не е имало ситуация 

за образуване на фотохимичен смог през наблюдавания период. Както бе посочено по-горе, 

най-високата максимална еднократна концентрация на озон през периода е 62,0 g/m
3
, 
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регистрирана в пункт „Промишлена зона” през 2004 г., но тя е значително под прага за 

информиране на населението. 

 

Оловни аерозоли 

Данните показват, че средноденонощните концентрации на оловни аерозоли в 

атмосферния въздух през студения период варират в доста широки граници и са значително 

под допустимата норма (СГН+ДО2003=0,7 g/m
3
). През топлия период средноденонощните 

нива са малко по-високи, но отново са под установената норма. 

Данните за средногодишното замърсяване с оловни аерозоли показва, че 

средногодишните концентрации на оловни аерозоли за периода 2002 - 2004 г. очертават 

възходяща тенденция, независимо от това, че нивата са много ниски. След 2004 г. се 

наблюдава низходяща тенденция в замърсяването с оловни аерозоли в този пункт и 

средногодишната концентрация през 2006 г. спада до 0,015 g/m
3
 и е значително под 

допустимата норма (СГН+ДО2006=0,5 g/m
3
). 

Низходящата тенденция в замърсяването на атмосферния въздух с оловни аерозоли 

след 2004 г. е свързана най-вече с намаляване на емисиите на Pb аерозоли от автомобилния 

транспорт във връзка с продажбите на безоловни бензини в търговската млежа. Според 

Европейското законодателство употребата на оловни бензини  се препоръчва да бъде 

спряна след 01.01.2005 г., а България  е поела ангажимента да прекрати производството, 

вноса и употребата но оловосъдържащ бензин до края на 2003 г.  

Другият основен източник на оловни аерозоли в атмосферния въздух е 

акумулаторният завод „Старт”. Според проучвания на РИОКОЗ - гр. Добрич след основно 

технологично преоборудване на завода, монтиране на пречиствателни съоръжения и добро 

озеленяване около заводската площадка след 1996 г. се наблюдава постепенно намаляване 

на концентрациите на оловни аерозоли в атмосферния въздух, а след 2000 г. вече 

средногодишните нива са незначителни и съответно не съществува здравен риск за 

населението на гр. Добрич. 

Община град Добрич има разработена и приета с Решение 24-7/28.07.2009г. на 

Общинския съвет Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 

установените норми за вредни вещества. Последната е неразделна част от Общинската 

програма за опазване на околната среда. 

  

2. ВОДИ 

2.1.   Повърхностни води 

Районът на общината, съгласно физико-географското райониране, попада в 

Добруджанската подобласт на Източна Дунавска равнина. Според геоморфоложкото 

райониране на страната районът спада към областта на Дунавската епиплатформена 

равнина. Тя е с нисък пластово-денудационен и акумулационен релеф, малкоамплитудни 

денивелации на денудационните фации и значително потъване на акумулационните фации 

на заравнените повърхнини. Лудогорско-Добруджанската хълмисто-платовидна област е 
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дълбоко разчленена с каньоновидни речни долини (релефът е разчленен с хълмист характер, 

като в издигнатите си части е заравнен с преобладаваща льосова покривка и редица карстови 

форми развити в неогенските седименти). Надморската височина е ~ 200-250m. 

Хидрографската мрежа е слабо изразена и се характеризира с временния отток по 

деретата при проливни валежи. Повърхностният отток не е по-голям от 10% спрямо 

валежите, като по-голямата част от него се изпарява или понира в карстовия терен. 

Общината е бедна на повърхностни водни ресурси. 

През територията на град Добрич преминава първоначално в източна посока, а след 

това в северна посока дерето на река Добричка, която е приток на Суха река. Последната 

води началото си от село Брестак. В по-голямата си част има голямо речно легло, запълнено 

с наносни материали и стръмни склонове. По-главните й притоци са Ботевско, Лясковско и 

Богдановско сухи дерета. Водният режим се определя от дъждовните води и снеготопенето. 

Суха река е и приемник на отпадните води на град Добрич след пречистването им в ПСОВ. 

До град Добрич тя е ІІ категория водоприемник, а след него – ІІІ категория. Езера няма.  

Порьозността на льосовата покривка и окарстената варовикова основа, заедно с 

оскъдните валежи и слабия наклон на релефа, обуславят липсата на повърхностно течащи 

води и наличието на суходолия. При наличие на повърхностни води те се дренират от древна 

речна мрежа с ориентация на север. Гъстотата на речната мрежа е под 0.250 km / km
 2

. 

Модулът на оттока е слаб 0,5 – 1,0 l/s/km
2
. Това се дължи на ниските валежни количества, 

значителното изпарение, водопропускливостта на геоложката основа и малкия наклон на 

релефа. 

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 на тази мрежа – на 

р. Суха след гр. Добрич. 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, абщо желязо, олово, кадмий, мед, хром /шест- и тривалентен/, цинк, 

никел и обща твърдост. Качеството на водата през разглеждания период в мониторинговата 

точка съответства на проектната трета категория на реката по всички изследвани показатели. 

Главните източници на замърсяване на повърхностните води са промишлеността (има 

предприятия, които заустват непречистени или недостатъчно пречистени води в река 

Добричка), бита, транспорта (основно с масла и нефтопродукти), селскостопанската дейност 

(основно животновъдството). 

 

2.2 Подземни води 

Подземните води са важно звено във водния баланс на Община град Добрич в по-

глобален мащаб. Добруджанският район попада в област с континентално климатично 

влияние върху оттока. В хидрографско отношение той се състои от отточна и безотточна 
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части. Причината за тази особеност са характерните за него карстови процеси. Оттокът в 

отточната част се формира почти изцяло от водите на карстови извори, но след това 

намалява и напълно се загубва в окарстените речни долини на безотточната част. 

Просмукващите се води се оттичат подземно. Поради това средният модул на оттока общо 

за района е най-малкият в страната – 0.43 l/s/km
2
. В хидрогеоложко отношение районът на 

гр. Добрич се характеризира като беден на подземни води. 

От геолого-тектонски аспект районът на общината е част от Мизийската платформа. 

Горният структурен етаж на платформата е представен от следните седименти: 

Горноюрско-долнокредна карбонатна серия представена от Каспичанската свита 

(доломити, доломитизирани варовици и варовици с мощност от 600 до 900 m) и 

Разградската свита (мергели, глинести варовици и на места прослойки от пясъчници сред 

варовиците с мощност от 100 до 360 m); 

Неогенска система, представена от Одърската свита (средносарматски варовици, 

органогенни, детритусни, напукани и окарстени с прослойки от глини, пясъци и варовити 

пясъчници; 

Кватернерни отложения (главно еолични образувания – нетипичен льос с мощност 

от 0 до 25m). 

Изветрително-денудационните процеси са в съвременен етап на развитие, като част 

от льосовите глини са слабо пропадъчни при навлажняване. Карстовите процеси са 

интензивни, поради голямата разкритост на варовиците или близостта на варовиковите 

комплекси до повърхността на терена. Каверните са с малки размери, но многобройни с 

преобладаваща интензивна напуканост.  

В тектонско отношение районът на обекта попада на границата между източния 

склон на Северобългарското сводово издигане /структура от първи разряд/ и западната част 

на второразрядните Варненска и Камчийска грабеновидни депресии. Макротектонската 

зоналност между тях се определя от Венелин-Добричкия разломен сноп. Територията на 

общината е със сеизмична активност от VІІІ степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-

Карник и Кс = 0.15. 

Фундаментът и долният структурен етаж на Мизийската плоча залягат на дълбочина, 

която няма отношение към формирането на перспективни водоносни хоризонти. Стопанско 

значение за водоснабдяването на общината имат водоносните хоризонти от горния 

структурен етаж на  платформената покривка в района.  

Горноюрско-валанжският /малм-маланжски/ водоносен хоризонт е разпространен 

на територията на Северна и Североизточна България. Литоложки е представен от варовици, 

доломити и доломитизирани варовици на Каспичанската и Разградската свити. Водите му са 

напорни. Изгражда пукнатинно-карстов колектор със слоест или еднороден водоносен 

хоризонт. Горната и долна част на малм-валанжския карбонатен комплекс са с ниска 

проводимост, докато средната част е високопроницаема зона /от 200 до около 400 m/ с 

открита кавернозност 10-15 % за пълната мощност. Директното подхранване на хоризонта 

се осъществява  в района на Северобългарското сводово издигане, а индиректно - по крупни 

тектонски нарушения или в пряк контакт /при липса на водоупор/ с отгорезалягащите 
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водоносни хоризонти на долно- и горнокредните, палеогенски и неогенски отложения. 

Дренирането му във вид на извори се извършва по Южно-Мизийския разлом и Венелин-

Аксаковската /Толбухинска/ дислокация /Девненски и Златински извори/. По предварителни 

данни се предполага, че известна част от него се разтоварва по дизюнктивни нарушения в 

района на Черноморския шелф. Генералното направление на потока е в североизточно 

направление към Черно море. Филтрационните показатели на хоризонта в различните части 

на областта са твърде разнообразни и се отличават с голям размах. Дълбочината на горния 

водоупор е на около 400 m, а на долния - 1200 m със средна мощност  800 m. Статичното 

ниво на хоризонта в разглеждания район е  на около 190-215 m от повърхността с дебит от 

порядъка на 2 до 8 l/s при понижение 2.5 - 8.5 m /данните са от сондажите Р-56х и Р-112х/. 

По химически състав водите са хидрокарбонатно-магнезиево-натриеви, пресни, твърди с 

температура 13-16 . 

Сарматският водоносен хоризонт е широко разпространен на разглежданата 

територия. Формиран е в пукнатинно-карстовия и поров колектор /представен от 

органогенни неравномерно напукани и окарстени варовици и разнозърнести пясъци/ на 

горния и долен сармат. Характеризира се с неиздържана мощност и фациална изменчивост. 

Подхранването му се осъществява предимно от атмосферните валежи, част от речните 

оттоци, които се губят в карстовите му форми /река Суха/ и съобщаване с кватернерния 

водоносен хоризонт. Атмосферните валежи понират директно в сарматските отложения или 

през маломощната льсова или алувиална покривка. Площното му простирание обхваща 

североизточната част от Варненското и Добруджанското плато. Водите от горния сармат са 

грунтови, в долния - напорни. Долният водоупор е изграден от глините и мергелите на 

долния сармат. Мощността му е около 80 m, като статичното водно ниво се разкрива на  20-

50 m от повърхността. Коефициента на филтрация се изменя от 5 до 20 m/d, а 

водопроводимостта - 80-300 m
2
/d. Водоотдаването е 0.1-0.2, като напорния градиент е 0.005-

0.01. Водите дренират като извори там, където хоризонтът е подсечен от дерета или в 

Дуранкулашкото и Шабленското езера, както и в акваторията на Черно море. Химичният 

състав на водите е хидрокарбонатно-магнезиево-калциев. 

Кватернерните води имат ограничено стопанско значение. Те са формирани в 

материалите на льосовия комплекс и дълбочината им зависи от близостта и наличието на 

водоупор (в случая плътни песъкливи глини или сарматски мергелни глини). Установени са 

три зони на дълбочина на тези води на територията на общината: от 0 до 3  m (в ниските 

средни и южни участъци на източната част на града), от 3 до 5 m (в източния район на града 

и в ниската част на западния склон) и над 5 m (в останалата част на града – с най-голямо 

разпространение).  

В миналото основното замърсяване на подземните води е било с нитрати и нитрити 

вследствие на интензивното третиране с азотни торове на земеделските земи, но засега този 

процес е в застой, поради лошото икономическо състояние на земеделските стопански 

субекти. Установените вододайни зони, замърсени с нитрати, не засягат Община град 

Добрич. 

Изводи: 

 Районът на общината е беден на повърхностни водни ресурси. 
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 В близко бъдеще няма опасност от изтощаване на водите от подземните 

водоносни хоризонти (особено от малм-валанжския). 

 Подземните водни ресурси от сарматския водоносен хоризонт са уязвими за 

повърхностно замърсяване. 

 Качеството на водите в пунктовете за мониторинг, които са малко на брой (само 

един), е добро и отговаря на нормативните изисквания. Съществуват участъци от 

дерето на река Добричка в града, където качеството на повърхностните води е 

видимо влошено.  

3. ШУМ 

Съгласно чл.  32, ал.1 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването 

ръководи националната система за анализ, оценка и контрол на шума в урбанизираните 

територии и обществените сгради. 

Шумът е от основните неблагоприятни фактори, водещи до акустичен дискомфорт в 

околната среда. Вредното въздействие зависи от вида му и пораждащите го условия. 

Произходът на шума се определя от видовете дейности, при които той е генериран. В 

разглежданата градска територия се различават промишлен (производствен), транспортен, 

битов шум и шум от строителни дейности. В зависимост от характера (постоянен, 

периодично повтарящ се, прекъснат), честотния спектър и интензивността на шума, а така 

също и продължителността на експозиция, въздействието му е по-малко или повече вердно. 

Основният аспект на вредното въздействие на шума, разгледан в настоящата програма е 

свързан с влиянието му върху човешкия организъм. Неправилно е да се мисли, че високите 

шумови нива влияят само върху слуховия апарат на човека. Отражение на генерирания при 

различни дейности шум е медицински доказано върху психическото и нервно състояние на 

личността (централната нервна система), имунната система, дейността на стомашно-чревния 

тракт, обмяната на веществата, сърдечно съдовата система, жлезите с вътрешна секреция и 

др.  

Ежегодно органите на МЗ (РИОКОЗ) в гр. Добрич извършват измервания на нивото 

на уличния шум, представляващ хиперинтензивен фактор. На територията на града има над 

20 пункта на измерване, 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 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.  

След 1990 г. се наблюдава завишение на интензитета на шумовите нива с тенденция 

за стабилизиране около 64-68 dB., което е относително неблагоприятно като фактор на 

средата за обитаване. 
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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). 

Характерното разположение на промишленити зони, обособени в нежилищни 

територии, до голяма степен снижава въздействието на производствения шум върху 

гражданите.  

В зависимост от разглеждания район битовият шум има различно въздействие. В 

централната градска част, където преобладава ниско строителство, но са концентрирани 

повечето обществени и увеселителни заведения, шумът е с по-висока интензивност и степен 

на вредно въздействие, особенно в часовете за отдих. В крайните жилищни квартали 

битовият шум е с по-високи нива в извънработно време, но те са сравнително ниски по 

отношение на централната част, поради факта, че сградите са на по-големи разстояния, 

съществуват озеленени и залесени терени, които са естествен шумопоглъщащ филтър. 

Шумът, породен от строителни дейности, е характерен за районит, в които се 

извършва строителство. В настоящия момент значителни интензивни строителни 

мероприятия на територията не се извършват и поради това не се генерира сериозен 

строителен шум. Освен това този вид шум е ограничен по време (предимно в светлата част 

на деня) и е с невисок интензитет.   

В заключение, 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 за организиран отдих (градските паркове). 

Влезлият в сила от 01.01.2006г. Закон за защита от шума в околната среда 

регламентира за агломерациите да бъдат разработвани и представяни за одобрение 

стратегически карти за шум. Последните определят районите с констатирано превишаване 

на стойностите на даден показател за шум, което може да предизвика вредно въздействие 

върху здравето на хората и за които се прилагат планове за действие. 

Съгласно официално становище на министъра на околната среда от 2013 г., община 

град Добрич не е необходимо да разработва стратегическа карта за шум, тъй като броят на 

населението на агломерационния ареал на общината е под необходимия брой, задължаващ 

общините да изготвят такива карти. 

 

4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 
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Развитието на промишлени дейности в района на Добрич, интензивното селско 

стопанство и животновъдството са източници за замърсяване на почвите в района.  

Почвите могат да бъдат замърсени от: 

 Инфилтрация на замърсени води от промишлеността и бита 

 Отлагане на замърсители от прахоунос и аерозоли от промишлеността и 

транспортното замърсяване 

 Замърсяване с битови отпадъци. 

В зависимост от типовете замърсители и техните свойства- киселинно-основни, 

окислително-редукционни, комплексообразуващи, йонообменни и други могат да бъдат 

променени и генетично-обособените почвени условия. Като следствие се изменя въздушно – 

водния режим на почвата и микробиологичните процеси в нея, като и могат да настъпят 

физикохимични и биохимични трансформации. Замърсителите се натрупват в 

повърхностните почвени слоеве, където реактивоспособността е най-силно изразена. 

Замърсителите, след попадането им в почвата, образуват нови вещества: утаечни форми и 

продукти от взаимодействието с твърдата фаза; разтворими и неразтворими минерални и 

органични комплекси, адсорбирани обменни форми и свободни йони в разтвор. Най-честите 

промени в почвите са свързани с изменения в сорбционните и киселинно-основни 

изменения, които дестабилизират биологичната усвоимост на макро и микро елементите и 

предизвикват явления на хранителен дефицит.  

В същото време почвата има роля на универсален сорбент и неутрализатор, 

обусловена от поглъщателната способност на органогенните колоиди и почвените 

микроорганизми.  Тази способност на самоочистване е ограничена при насищане с вредни 

вещества и при съществени изменения възстановяването и е почти невъзможно. 

- Замърсяване от унос на газове и прах 

Най-голям принос в замърсяването на градската среда и респективно на почвите има 

автомобилният транспорт, изхвърлящ ~ 50% от замърсителите, като при определени 

климатични условия се включва и вторично замърсяване от праха по уличната мрежа.  

Замърсяването на въздуха от автомобилния транспорт е основен фактор, влияещ 

натрупването на тежки метали в повърхностните почвени слоеве в близост до натоварени 

транспортни потоци – градски магистрали, булеварди и натоварени улици.  

Замърсяването на почвите с олово от дейностите на завод “Старт” са изследвани  в 

периода 1990-1991г. От тогава насам заводът е подобрил значително технологичните си 

процеси и пречистването на изходящите потоци – въздух и води, вследствие на което са 

намалени значително и емисиите влияещи на статуса на почвите. 

Средното съдържание на олово в почвите за страната ни е 25mg/kg, фоновото 

съдържание на олово за Добрич варира от 15-20 mg/kg,  като измерените през 90-91г 

съдържания на олово в почвите повлияни от завод “Старт” варират от 201 до 940 mg/kg. 

В почвата оловото има следното поведение: закрепва се в октаедрите и поради 

големият си йонен радиус се свързва активно с органичното вещество; разпределението му в 
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почвеният профил се характеризира с акумулиране в хумусно-акумулативния хоризонт; 

съединенията на оловото - фосфати, карбонати, хидроокиси и други са слабо разтворими. 

Установено е, че оловото при незамърсени почви е равномерно разпределено между всички 

гранулометрични фракции, а при замърсени почви участието на оловото нараства в илестата 

фракция. Важна особеност при замърсяването на почвите с олово е постоянният процес на 

акумулация, което означава, че процесът на замърсяване е прогресивен. Почвата има слаба 

самоочистваща способност по отношение на тежките метали, като оловото може да остане в 

нея над 1000 години. Пречистването се ускорява с отглеждане на растения които го 

натрупват в корените си.  Растенията усвояват най-вече онази част от оловото, която се 

намира в разтворено състояние в почвения разтвор. Натрупването на олово в различните 

органи на растенията е следното: най-много олово акумулират корените, след това листата и 

най-малко семената. По тази причина с конкретни изследвания е доказано, че при замърсени 

почви с олово отглеждането например на житни (ечемик) не води до замърсяване на 

растителната продукция - семената, докато отглеждането на кореноплодни - моркови, 

картофи и други е свързано със силно замърсяване на продукцията.  

През периода 90-91г. е извършено подробно обследване на почвите  за установяване 

на замърсяването с олово от дейностите на завод “Старт”. Анализът на извършеното 

пробовземане има следните резултати:  

 Съдържанието на олово в повърхностните почвени слоеве на заводската площадка 

е било много високо – варирало е от 212 – до ~800 mg/kg.  

 В източна посока от границата на завода до 480 m – територия на Министерство 

на отбраната, концентрациите са варирали от 293 до 625 mg/kg при ПДК 80 mg/kg (при рН 

вариращо от 6,5-8) в зависимост от реакцията на почвата. 

 В периметър от 1350 m опробването е било направено в района на гарата и 

натоварени градски улици, където също са регистрирани високи концентрации / над ПДК/ 

на олово, като замърсяването след ~600 m отразява предимно влиянието на автомобилния 

траспорт. 

 В североизточна югоизточна и северна и западна посока – концентрациите са 

били около ПДК на ~200-300 m от източника.  

 В малък жилищен район разположени в близост до завод “Старт”, 

концентрациите на олово варирали от 40% от ПДК до ~5-6 пъти над ПДК. Най високо е било 

съдържанието на олово в пробите взети от улиците: “Ив.Вазов”; “Шипка”; “Кирил и 

Методий”; “Кр.Договор” и “П.Атанасов”.   

През 2002 г. е извършено пилотно проучване на състоянието на почвите в община 

Добрич, във връзка с изготвяне на Хигиенна оценка на качествата на околната среда. Взети и 

обработени са 25 почвени проби – по 5 проби от основните 5 градски зони. С атомно-

адсобционен спектрофотометър са анализирани концентрациите на Pb, Cd, As, Cr, Cu и Zn в 

почвите. Анализирани са получените резултати в сравнение с ПДК и средните за страната 

фонови концентрации. Сравнителният анализ показва, че като цяло  замърсяването на 

почвите с тежки метали е под регламентираните норми – ПДК, с изключение на данните от 

опробването взети от Южна промишлена зона и района на РИОКОЗ и Многопрофилна 
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болница. Нивото на олово в почвите в района на РИОКОЗ и болницата е 231 mg/kg, което е 

2,8 пъти над ПДК.  Анализът, направен в Хигиенната оценка от 2002 г. /след направено 

сравнение със съдържанието на тежки метали в почвите в близост до други натоварени 

транспортни възли/, допуска възможност за остатъчни стари замърсявания, различни от 

транспортното замърсяване. Отстоянието на мястото на пробване от завод “Старт” е ~ 560-

600 m, като мястото на опробване попада в граничните зони на влияние на завод “Старт”, 

установени при опробването през 90-91 г. Поради ниската самопречиствателна способност 

на почвите към тежките метали и по-специално към оловото, считаме, че изводът направен в 

хигиенната оценка е резонен, като установените наднормени концентрации в района на 

РИОКОЗ отразяват остатъци от стари замърсявания.  

В останалите обследвани райони на гр. Добрич, макар и съдържанието на тежки 

метали да е под нормите, сравнителните анализи показват, че съществува антропогенно 

замърсяване на почвите с олово и цинк /пробите показват стойности над фоновите за 

страната/, като това влияние се дължи най-вече на автомобилния транспорт.  

Проучванията са установили липса на замърсяване на почвите с мед, като 

стойностите в промишлените зони са под ПДК, но над фоновите за страната.  

- замърсяване от инфилтрирани замърсени води 

Почвени проби в близост до заустени производствени води не са правени. Не е 

провеждан и мониторинг по протежението на градския канал, където са заустените 

непречистени в достатъчна степен води от промишлеността и други източници с органични 

замърсители. В дерето от промишлеността е възможно да постъпят органични вещества, 

утайки, сулфати, фосфати, общ азот, масла, нефтопродукти, специфични токсични вещества, 

нитрати, тежки метали и др.  Инфилтрирането на замърсени води от Суха река води до 

локални изменения в почвата след постъпване на замърсителите. Районът на влияние на 

замърсяването е в рамките на съществуващите естествени и създадени растителни зелени 

пояси.  

- заблатени терени 

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 dka. 

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.  

- ерозирали терени 
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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 не 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. 

 

Анализ на условията и тенденции в процесите 

Общи параметри 

Замърсяването на почвите в община Добрич над нормите с олово следва 

лентовидно /5-20 m/ натоварените транспортни потоци /с над 6000х еквивалентни 

мотоеденици дневно/; в периметър до 500-600 m от завод “Старт” в източна, североизточна, 

северна, южна и югоизточна посока; 

Замърсени над нормите с олово са почвите в жилищни райони разположени в 

ареала на замърсяване на завод “Старт”, като измерените стойности по улиците “Ив.Вазов”, 

“Шипка, “Кирил и Методий, “Кр. Договор”, “П. Атанасов” и “Катюша”, поддържат нива на 

замърсяване от 1.8 до 6.3 пъти над ПДК. Отглеждането на кореноплодни /картофи, моркови 

и др/  и повечето видове зеленчуци, в дворните градини на замърсените райони е опасно за 

здравето на хората, поради миграцията на оловото в хранителната верига. 

Замърсяването на почвите по протежение на натоварените транспортни потоци е 

предимно в зелени площи с висока роля на блокиране миграцията на оловото от 

съществуващата трайна декоративна растителност. Добре озеленените ивици блокират и 

допълнителната миграция на оловото заедно с фините прахови частици в периоди с вятър. 

Замърсяването на земеделски земи в западна посока /наветрената страна на завод 

“Старт” варира, като след 300 m е в границите на ПДК. В тези земи е препоръчително 

отглеждането на зърнени култури, които акумулират нищожни количества от метала в 

семената си. 

Замърсяването на почвите от инфилтрация на замърсени води е локално, в 

ограничен периметър около източника, при висока самопречистваща способност на почвата 

и попадащо предимно в рамките на производствените площадки, в обществени зелени 

площи и зелени защитни пояси.  

Липсват значителни замърсявания на почвите в общината от депониране на твърди 

битови отпадъци. Замърсяването на почвите от нерегламентирани локални замърсявания с 

ТБО е нищожно при висока самопречиствателна способност на почвата. 

В местата с високи подпочвени води, съществува тенденция /естествен процес/ за 

вкисляване и засоляване на почвите.  

 

Тенденции 
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 С подобряване на икономическото развитие /респективно интензивно развитие на 

производствените дейности/ в региона и увеличаване на движещите се в града транспортни 

средства с повишаване на стандарта на живот ще се завиши постъпването на замърсители в 

почвите; 

 Ще намалее до 30% делът на постъпване на замърсители в почвата от 

промишлеността  и топло производството, в следствие на приравняване на действащото в 

страната ни законодателство с Европейското, в т.ч. и системите за контрол и санкции на 

замърсителите; 

 Делът на замърсяването от автомобилният транспорт ще нарасне до 60-65%, като 

влиянието на отделяните вредности ще достигне периметър до 90 m от натоварените градски 

булеварди и магистрали. Почвите в този диапазон ще се повлияят от отделяните вредности, 

като се очаква до 30-40 m - високи стойности /над ПДК/ на оловото и цинка в 

повърхностните 15 сm, локални вкислявания на почвата вследствие на отделените азотни, 

въглеродни и серни оксиди; промяна във физикохимичните и биологични характеристики на 

почвите; 

 Замърсяването на почвите с олово в периметър до 500-600 m от завод “Старт” в 

източна, североизточна, северна,  южна и югоизточна посока ще продължи да поддържа 

високи нива 1-12 пъти над ПДК. Това се дължи на слабата самоочистваща способност на 

почвите, акумулационното поведение на оловото в почвите и способността му да мигрира по 

хранителната верига.  

 Непрекъснатото усъвършенстване на системите и контрола по сметосъбирането 

ще елиминира изцяло съществуващи локални замърсявания от микросметища и 

нерегламентирано изхвърляне на отпадъци.  

 

V. ОТПАДЪЦИ 

Анализът на съществуващото състояние е направен на база натрупания практически 

опит през последните години и резултатите от конкретни изследвания и проучвания. 

Съгласно Закона за управление на отпадъците (ЗУО) – ДВ бр. 86/2003 г., 

ПРОГРАМАТА  ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОТПАДЪЦИТЕ  разглежда посочените в чл. 2, 

ал. 1 от ЗУО видове отпадъци, а именно: 

 Битови отпадъци (БО); 

 Строителни отпадъци (СО);  

 Производствени отпадъци (ПО); 

 Опасни отпадъци (ОО). 
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1. СЪЩЕСТВУВАЩО СЪСТОЯНИЕ И ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

1.1.  Данни за отпадъците 

Информацията за количествата и състава на отпадъците е от много голяма важност 

за вземане на правилни решения за управлението им и оразмеряването на системите, 

инсталациите и съоръженията за третиране. Независимо от факта, че има различни 

източници и разработки, големите различия в представените данни показва, че не 

съществува достатъчно достоверна система за отчитане и документиране на необходимата 

информация.  

1.1.1.  Битови отпадъци 

В проекта “Мерки за управление на отпадъците за региони Бургас, Добрич и 

Провадия” (наричан по нататък регионалния проект) са изследвани различните 

източници, както и извършени конкретни изследвания на количествата и състава на 

отпадъците в региона.  

В регионалния проект за определяне на количествата отпадъци са използвани 

данните от Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за нормата 

на натрупване, като препоръчвана от МОСВ за оразмерителни цели. 

В рамките на изпълнението на регионалния проект през есента на 2005 г. е 

извършено изследване за определяне морфологичния състав и количеството на отпадъците 

в селища до 3 хил. жители, 3 – 20 хил. жители и над 50 хил. жители. Получените резултати 

се различават от прогнозните данни към Програмата за прилагане на Директива 99/31/ЕC 

за депата. 

По-долу в таблицата са показани резултатите от изследването, като в отделна колона 

са показани и резултатите от изследването, проведено в община Добрич през 1997 г. 

Вид населени места 

 

 

Състав 

под 3 000 жители 3 000 до 25 0000 

жители 

над 50 000 жители 

прогно

за 

Българово

’05 

прогн

оза 

Карнобат’0

5 

прогноза Добрич

’97 

Добрич’05 

% 

 A. Органични отпадъци 

1 хранителни 4,86 - 12,56 6,2-4,6 20,85 в т.8 и 

9- 

0-9,10 

2 хартия 3,87 0,71 6,55 1,2-1,75 10,45 
18 

0-2,7 

3 картон 1,30 - 0,70 0,4-1,88 1,63 1,46-11,60 

4 пластмаси 5,21 3,90 8,98 7,9-8,05 9,43 8 4,00-9,5 

5 текстил 3,48 3,38 4,70 1,6-1,34 3,40 3 0,60-3,70 

6 гума 1,15 n/a 0,45 n/a 1,10 
8 

n/a 

7 кожи 1,36 n/a 1,35 n/a 2,10 n/a 

8 градински 14,12 - 14,00 9,2-16,9 5,53 
49 

0-9,09 

9 дървесни 2,14 - 2,28 - 1,58 0-69,2 
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 B. Неорганични отпадъци 

1 стъкло 8,85 4,69 3,40 2,9-2,01 8,78 4 0-4,10 

2 метали 2,88 - 1,30 0,7-1,2 2,80 5 0-1,10 

3 инертни 6,70 - 1,23 11,2-13,2 3,55 5 0-6,90 

 C. Други 

1 пепел, сгурия, 

пръст, тор и др. 

44,08 87,32 42,50 56,4-47,0 28,80 - 9,09-25,9 

 други       9,00-30,00 

 Общо 100 100 100 100 100 100 100 

1  Биоразградими 38,35 - 47,99 - 48,45 49 50 

 
  Кг / куб.м 

1 Плътност  311-371  373-472  - 245-335 

  Кг на жител на ден 

2 Норма на 

натрупване 

0,44 0,61 0,93 1,055 0,88 - 1,11 

 

Въпросното изследване включва прехода от сезона есен към началото на зимния 

сезон, но се отнася по-скоро към есен, който в неговата крайна фаза се характеризира със 

специфични особености изразяващи се в следното: 

 Изобилие на непрекъснато падаща от дърветата листна маса, засилено 

присъстваща в отпадъците на всички селища. 

 Градински (остатъци от зеленчукови растения и цветя) отпадъци, изхвърлени от 

жилища с парцели земя и паркови зони. 

 Обилна влага, произтичаща от почти ежедневните валежи. Освен това, висока е 

структурната влага в растителните и градински отпадъци. 

 С почистването на частните дворни места и паркови зони от растителни видове, 

се изхвърлят и големи количества земни маси. 

 Започва отоплителния сезон с използването на твърди горива – дърва и въглища, 

остатъци, от които присъстват в отпадъците. В същото време, всички горими 

домакински отпадъци, генерирани от населението се изгарят.  

 Отглеждат се домашни животни – крави, кози, овце, прасета, коне и т.н. В 

битовите отпадъци на тези селища са генерирани остатъци от храни и 

животински екскременти, поради отсъствието на механизми за контрол и 

събиране по други схеми.  

 В нито едно от селищата няма изградена и функционираща система за разделно 

събиране на отпадъци от опаковки и други рециклируеми материали. 

 От контролните проби, в процеса на изследване са отстранени отпадъци, 

случайно попаднали в контейнерите за битови отпадъци и тяхното присъствие 
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ще внесе отклонение в отчетните резултати. Например, автомобилна гума, 

напоен с влага дюшек, балатум от домашен ремонт и други. 

 В някой от пробите беше забелязано присъствие на опасни отпадъци – батерии, 

счупени луминесцентни лампи, опаковки от масла за автомобили и други. Тези 

материали са изключени от отчетите. 

 Констатирани са, по оценка на работещите в сметосъбиращите фирми по места, 

нарастване по обем количества от санитарни материали. Тези материали са 

отчетени в група „други отпадъци”. 

 По време на изследванията, експертите не са констатирали присъствие на 

животински трупове или остатъци от такива. Според работниците в 

специализираните фирми, това е изолирано явление. 

 Значителна част от отчетените отпадъци са органична маса, чието присъствие 

има сезонен характер. 

 От присъстващите в отпадъците рециклируеми материали, по-осезаемо е 

присъствието на полимерни отпадъци. Присъствието на другите групи е слабо. 

Анализът на отпадъците в контейнерите показва силно намаляване на 

количеството на рециклируемите материали в тях или пълното им отсъствие. 

Хартията достига горни граници около 3.5 %, общото количество на всички 

полимерни материали до 8 %, на стъклените около 2-4%, а металите отсъстват. 

Проведените изследвания представят ситуацията с отпадъците в момента. Остава 

непозната и неизяснена динамиката на изменението им като количество и структура през 

останалите сезони на годината, а за да има представителни резултати от всяко населено 

място е необходимо да се проведат изследвания най-малко през три сезона на годината, 

което е направено в Община Добрич след изготвяне на тази част от доклада. 

 

1.1.2. Строителни отпадъци 

Отпадъците от строителна и строително-ремонтна дейност не се отделят регулярно и 

няма конкретни данни за количествата и състава им. Декларират се количествата, за които 

строителните фирми или гражданите са се обърнали към община за посочване на място и 

условия за депонирането им. При това положение се обхващат само тези случаи, когато 

това действие се извършва легално, а количествата се определят на база на вместимостта на 

колите и няма конкретни замервания. Проблем е липсата на подходящи терени в границите 

на общината, както и липса на системен контрол на движението на строителни отпадъци.  

Няма практика за разделянето и сортирането на строителните отпадъци и нерядко те 

се смесват с битовите отпадъци от съответния обект. 

 

1.1.3. Производствени отпадъци 

Производствените предприятия на територията на общината образуват предимно 

отпадъци с характер на битови, специфични масово разпространени и рециклируеми 
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отпадъци. Фирмите ги водят на отчет пред РИОСВ-Варна, която провежда и контрола по 

изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците. Само част от фирмите 

изпълняват задълженият си да предоставят необходимата инофрмация за генерираните от 

тях отпадъци в РИОСВ-Варна, а още по-малко предоставят тази информация на 

общинската администрация. 

Сериозен е проблемът с отпадъците – утайки на ГПСОВ Добрич при с. Врачанци. 

Пречиствателната станцията се обслужва от „ВиК” Добрич и генерира утайки средно от 

1200 до 1500 т. годишно. 

Утайките се депонират на място. Основна причина за това е съдържанието на хром в 

старите утайки, поради което не се разрешава депонирането им на депото в Богдан. Не се 

използват и за торове в селското стопанство. Анализ се прави на всеки 6 месеца в София, а 

от сега вече и в лаборатория на ИАОС във Варна. 

 

1.2. СЪЩЕСТВУВАЩИ ПРАКТИКИ ЗА СЪБИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

1.2.1 Общо събиране 

Сметосъбирането се извършва организирано ежедневно по райони, определени със заповед 

на кмета. Дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване са отдадени на концесия на 

фирма “А.С.А.България“ ЕООД.  

Следващата таблица показват разпределението по населени места на генерацията и 

моментното покритие на населението от услугата събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци към началото на 2007 г.  

населено място 2004 2005 2006 
норма

1
 на 

натрупване 

брой 

жители'04 

Х норма на 

натрупване 

брой 

жители'05 

Х норма на 

натрупване 

брой 

жители'06 

Х норма на 

натрупване 

   гр. Добрич                 94078 93802 93850 320 30105 30017 30032 

  Община Добрич - град         94078 93802 93850 320 30105 30017 30032 

 

При липса на редовно измерване на теглото на събираните отпадъци, отчитането на 

количествата на база на обем и брой на курсовете на сметовозните коли дава данни много 

различни от действително събраните количества в тегловно измерение. 

Изградената система за организирано сметосъбиране в град Добрич е добра и 

преминаването към регионалните структури за управление на отпадъците няма да създаде 

никакви затруднения. Фирмата изпълнител има технологичен капацитет и финансов 

потенциал за предприемането на необходимите допълнителни мерки в дейностите с 

отпадъците и ще бъде сигурен партньор на общината.  

В края на 2012 г. община град Добрич подписа договор № BG51112122 – C011 и стартира 

изпълнението на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 

регион Добрич”. Срокът за изпълнение на проекта е 33 месеца. Общата стойност на 

договора е 38 877 375, 67 лв. Проектът включва изграждане на Регионално депо в село 
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Стожер. Партньори са общините – Добричка, Тервел, Балчик, Каварна, Крушари, Ген. 

Тошево, Шабла и Никола Козлево. Очакваните резултати са следните: 

 Изграждане на регионална система за управление на отпадъци, съобразена с 

екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, 

генерирани на територията на региона. Системата включва изграждане на първа 

клетка на площ от 30030 м2, с обем 240000 м3 и капацитет за депониране на 240 

000 тона отпадъци, собствен водоизточник, съоръжение за компостиране, 

инсталация за сепариране, съоръжение за третиране на строителни и 

едрогабаритни отпадъци, склад за временно съхранение на опасни и специфични 

отпадъци; 

 Изградена довеждаща инфраструктура до регионално депо Стожер; 

 Изграждане на Претоварна станция за отпадъци в Балчик, включваща: 

инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11000 

т/год., компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с 

претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (7000 тона годишно), 

съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1647 т/год.; 

 Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща: 

съоръжение за компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с 

претоварващ и транспортен капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно). 

До края на 2014 г. регионалната система се очаква да влезе в експлоатация. 

 

1.2.2 Опасни и други специфични отпадъци от бита 

С решение 44-16/28.05.2002 г. на Общинския съвет са определени: 

- местата за смяна на отработени масла; 

- мястото за съдове за събиране на негодни за употреба батерии; 

- стационарен пункт за събиране на негодни за употреба луминесцентни и др. 

лампи, съдържащи живак; 

-  събирателни пунктове за негодни за употреба акумулатори; 

- събирателен пункт за събиране и съхраняване на излезли от употреба МПС и 

център за разкомплектоване. 

Въпреки това все още няма стройна системи и пунктове за събиране и/или третиране 

на опасни отпадъци от домакинствата, като батерии, луминесцентни лампи и др. На 

територията на общината действат фирми, лицензирани да събират излезли от употреба 

МПС, акумулатори и отработени моторни масла.  

Един от основните и дълго време нерешени екологични проблеми на Община 

град Добрич е свързан с обезвреждането на негодните пестициди. В тази връзка в 

началото на 2009г. е депозирана Молба в Министерството на земеделието и храните – 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

71 

 

Междуведомствена експертна комисия по старите пестициди, за отпускане на безвъзмездна 

помощ с цел обезвреждане на този вид опасен отпадък.  

От сертифицирането на Община град Добрич по ISO 14001 проблемът с негодните за 

употреба пестициди е изведен като приоритетен и високо рисков за околната среда. 

Складът, в който се съхраняват препаратите се намира в близост до СОЗ на водоизточник, а 

при следващ порой или силна буря сградата може да бъде разрушена и опасните отпадъци 

да проникнат в подпочвените води. 

Тъй като от една страна общото количество негодни за употреба пестициди е не 

повече от 20 м
3
, а от друга – Община град Добрич не разполага с територия, на която да 

бъде изграден ББ-куб, предложеният метод за обезвреждане е изгаряне извън територията 

на страната.  

С писмо на ПУДООС Община град Добрич получава потвърждение за отпускане на 

безвъзмездна помощ в рамките на 30 264,53 лв. 

Следва провеждане на процедура по реда на НВМОП и определяне на изпълнител на 

услугата – „БалБок Инженеринг” АД. 

В хода на подготовка на цялата документация, обаче, с Разпореждане на Министъра 

на околната среда и водите от 06.08.2009г. се преустановява подписването на договори за 

изпълнение на 230 екологични обекта, подлежащи на финансиране от ПУДООС, в това 

число проекта на Община град Добрич за обезвреждане на старите пестициди. Въпреки 

трудностите, в началото на м. декември 2009 г., избраната фирма – изпълнител извършва 

преопаковане и транспортиране на опасните отпадъци, както и саниране на замърсените 

площи. Финансирането е извършено изцяло със собствени средства на Община град 

Добрич.  

 

1.3 СЪЩЕСТВУВАЩА ПРАКТИКА ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА 

ОТПАДЪЦИТЕ 

Общинско депо за битови отпадъци 

Проектът за реконструкция и рекултивация на депото при с. Богдан е сред основните 

приоритети, заложени в Програмата за управление на отпадъците на Община град Добрич, 

както и в Общинската програма за опазване на околната среда. 

Съществуващото сметище в землището на с. Богдан се експлоатира от 1977 г. То не 

отговаря на съвременните изисквания за изграждане и експлоатация на депа за ТБО. 

Поради това след 1995 г. са разработени проекти за рекултивация на старото депо и за 

неговото разширение с цел удължаване на експлоатационния му срок, който е трябвало да 

изтече през 1991г. Разширението на практика не засяга нови земи, тъй като поради липса на 

точни граници старото сметище е заело повече от 100 дка, вместо отредените му 70 дка. 

71,564 дка от площта на депото е собственост на Община Добричка, а 28,463 дка са 

собственост на Община град Добрич. 

Депото е проектирано да приема средно на ден по 450 м
3
 битови отпадъци, а за 

година да се депонират 153 300 м
3
 или 45 990 тона. Капацитетът на депото е определен да 
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осигури експлоатационен срок до построяването и въвеждането в експлоатация на 

регионалното депо при с. Стожер. 

За обекта има изготвен доклад за ОВОС, по който е издадено Решение от РИОСВ – 

Варна под No11-4 (77) 2001г. след провеждане на две обществени обсъждания в град 

Добрич и село Богдан. Предвид на това, че селото е на разстояние по-малко от 1 км. от 

депото от МЗ има издадено съгласувателно писмо с No 47-22-ПСК-621 от 2001г. за 

намаляване на хигиенно-защитната зона. 

След провеждане на процедура по ЗОП е определен изпълнител на строителството 

на обекта –  „Консорциум Екодепо Добрич” ООД, с който е сключен договор на 

30.07.2002г. Строителството на обекта се извърши в периода 2002 – 2009г. Финансирането 

през годините е осъществявано със средства от Републиканския бюджет (РБ), 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и 

собствени бюджетни средства (СБС). Общо разходите възлизат на 8 693 107, 87 лв. с 

включен ДДС.  

На 21.08.2002г. е подписано Споразумение за създаване на междуобщински съюз 

между Община град Добрич и Община Добричка с цел съвместно решаване на проблемите 

в областта на управлението на ТБО. Предмет на Споразумението е създаване на 

междуобщински съоръжения, предназначени за обезвреждане и оползотворяване на 

битовите отпадъци, формирани на териториите на общините. Двете общини ще използват 

съвместно реконструираното сметище при с. Богдан. 

На 08.04.2009г. на основание Заповед No РД-19-340/26.03.2009г. на Зам.-началника 

на ДНСК се проведе заседание на Държавна приемателна комисия за строеж Депо за 

неопасни отпадъци на Община град Добрич в имот 000015 в землището на с. Богдан, 

Община Добричка. 

На това заседание на комисията беше приет  Първия етап от реконструкцията на 

депото, който включва изгребване на пластове ТБО в съществуващото сметище с дебелина 

3,0 м. и отделяне на сметището от съседните площи: изграждане на охранителна ограда, 

опорна дига и събирателен басейн за филтрационни води, прилежащи части от дренажната 

система  (събирателна шахта, РШ1, РШ2, колектор за филтрационни води до РШ2), 

помпена шахта. 

Административна сграда с гараж за компактор, автокантар, склад за ГСМ, склад за 

дезинфектанти, резервоар за ПП-нужди, дезинфекционен трап за измиване на 

автомобилите, КЛЕТКА No1 с площ 28 дка – изграден екран – подложка от 0,5 м чакъл 

върху уплътнени, оставащи в основата на депото неизгребани пластове отпадъци, 

двупластов минерален екран с вградена геомрежа по трасето на колекторите, синтетична 

геомембрана от PEHD-фолио, защитен геотекстил, газови кладенци, охранителна дига, 

канавки, оросителна система за рециркулация на филтрационните тръби. 

В края на месец май 2009г. е издадено Разрешение за ползване на стопанския двор с 

административната сграда и Първа клетка с площ от 28 дка. Капацитетът на съоръжението, 

съгласно издаденото Комплексно разрешително, е 60 тона за 24 часа или 100 000 тона 

годишно. 
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На 8.06.2009д. официално е открита реконструираната част от депото. От тогава се 

ползва и инсталирания софтуер за отчитане количествата на постъпващите отпадъци. 

Системата ДепоИнфо дава възможност за отчитане на отпадъците по код, дата, доставчик, 

източник и други показатели. 

Анализът на постъпващите до момента средно дневни киличества отпадъци показва, 

че те надвишават 2 до 3 пъти позволения капацитет по Комплексното разрешително. 

От началото на м. ноември 2011 г. съгласно Комплексно разрешително за обект 

„Депо на неопасни отпадъци при с. Богдан“, с което е завишен капацитетът от 60 т/ден на 

180 т/ден. През 2011 г. на депото са депонирани 47 585 т. отпадъци от общините Добрич, 

Добричка и Крушари.  

 

Разделно събиране нс отпадъци от опаковки 

Общината има сключен договор с „Екопак” АД от 2007 г. и по този начин е 

включена в системите за разделно събиране на отпадъци, за които се прилага принципа 

“отговорност на производителя” чрез финансиране от производителите и вносителите на 

продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци и ще 

упражнява контрол над тези дейности. 

Общината е определила местата (150 точки, обхващащи територията на цялата 

община) за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране 

(жълт, зелен и син контейнер) и подпомага дейността според своите компетенции и 

възможности. 

Извозването на контейнери се осъществява от „А.С.А България” ЕООД, като до м. 

октомври разделно събраните отпадъци се извозват до площадка за сортиране на 

територията на община Варна. От м. ноември същата година разделянето на отпадъците се 

извършва на специализирана площадка на територията на град Добрич.  

Ежегодно община град Добрич, съвместно с „ЕКОПАК“ АД извършват кампании с 

цел постигане на по- висока ефективност на разделното събиране.   

 

2. ОСНОВИ НА МЕСТНАТА И РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

С перспективата за въвеждане на регионална система за управление на отпадъците 

се налага преосмисляне на общинската политика и хармонизирането й с регионалната. 

Регионалната система осигурява съоръжение за депониране на неопасни отпадъци, 

съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци, за кондициониране на разделно 

събрани отпадъци, за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, за временно 

съхранение на опасни отпадъци от домакинствата и за хомогенизирани отпадъци.  

От въвеждането й в експлоатация проблемът за депонирането ще се решава на 

регионално ниво и общината ще насочи действията си към закриването на общинското депо 

и ликвидиране на старите замърсявания. Управлението на специфичните отпадъци може да 
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се извършва значително по-ефикасно чрез разширяване като функции и развитие на 

регионалната система. Регионалната система дава възможност за регулярно и прецизно 

определяне на количествата и състава на различните потоци отпадъци, прогнозиране и 

планиране на бъдещото развитие на управлението на отпадъците, осъществяване на 

професионален мониторинг и контрол на съоръженията и закритите общински депа.  

Регионалната система предполага контрол върху експлоатационните разходи на 

регионалните съоръжения, които влияят върху размера на такса битови отпадъци 

(транспортни разходи, разходи за сортиране, обезвреждане, оползотворяване, обезвреждане 

на неоползотворимите остатъци, пречиствателни съоръжения, мониторинг, наем на земя, 

отчисления за погасяване на инвестициите, закриване, рекултивация и 

следексплоатационни грижи). В допълнение към ползите от регионалното съоръжение е и 

реализацията на годните за рециклиране материали и енергия. 

Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране 

с регионалната система, така и активно участие в създаването, установяването и развитието 

на регионалната организация. 

 

VI. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И 

ЗАПЛАХИТЕ (SWOT-анализ) 

 

ВЪТРЕШНИ ФАКТОРИ 
 

 

ВЪНШНИ ФАКТОРИ 

Силни страни  Възможности 

 Относително чист район – почти 

липсват замърсяващи производства; 

 Въведен и ефективно дестващ стандарт 

ISO 14 0001 

 Добре изградена зелена система в ЦГЧ, 

в ~ 70% от натоварените транспортни 

потоци, оформени квартални паркове и 

градини, озеленяване чрез 

компенсационни програми; 

 Изградена и действаща мрежа за 

електротранспорт; 

 Подменено улично осветление с 

енергоспестяващи осветителни тела; 

 100% изградена водопроводна мрежа; 

 Наличие на добре подготвени 

технически кадри и ресурси; 

 Газификация на промишления сектор, 

общинските сгради, нарастваща битова 

газификация; 

 100% обхваната територия на общината 

от системата за организирано събиране 

и извозване на отпадъците; 

 Въведена в експлоатация нова клетка на 

депото за ТБО при с. Богдан; 

  Разширяване на мрежата от велосипедни 

алеи; 

 Ограничаване разпространението на 

атмосферните замърсители чрез 

изолиране на строителните площадки; 

 Модернизиране на ГПСОВ; 

 Разширяване и доизграждане на 

инженерната инфраструктура; 

 Развитие на леката и хранително-

вкусовата промишленост, неоказващи 

вредно въздействие върху състоянието 

на околната среда; 

 Създаване на условия за блокиране 

миграцията на тежки метали, отделяни 

от транспорта чрез използване на 

устойчиви растителни видове; 

 Изграждане на регионално депо за ТБО; 
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 Наличие на работещи документи, 

свързани с управление на околната 

среда: 
o Програма за снижаване нивата на 

замърсителите, 

o Общинска програма “Синди”  за 

профилактика на хроничните неинфекциозни 

заболявания; 

o Програма за управление на отпадъците, 

o План “Добрич 2020” 

o Общ градоустройствен план, 

o Насоки за развитие на градския транспорт, 

o Общински план за развитие, 

o Общинска програма за енергийна ефективност  

Слаби страни  Заплахи 

 Недобро състояние и недалновидни 

проектантски решения при 

изграждането на градската транспортна 

система; 

 Разположение на града спрямо 

подветрената страна по отношение 

източниците на замърсяване; 

 Не е решен проблема с обезвреждането 

на излезлите от употреба пестициди; 

 Неизградена канализационна мрежа в 

кв. “Рилци”; 

 Остаряло оборудване на ГПСОВ; 

 Недостатъчна степен на 

благоустрояване и озеленяване на 

крайните квартали; 

 Замърсени с олово почви около Завод 

“Старт”; 

 Липса на цялостен почвен мониторинг; 

 Наличие на порьозна земна основа с 

карстови процеси. 

  Рестартиране на спрени производства с 

висок потенциал на замърсяване на 

околната среда; 

 Въвеждане на режимно ползване на 

питейни води; 

 Запазване тенденцията за увеличаване на 

шумовото натоварване в общината; 

 Продължаваща тенденция за внос на 

стари автомобили; 

 Завишаване делът на транспорта като  

замърсител на въздуха и почвите; 

 Липса на средства за поддържане и 

доизграждане на Зелената система; 

 Недостатъчен контрол по отношение 

отрицателните въздействия върху 

околната среда; 

 Забавяне решаването на проблема с 

управление на опасните отпадъци на 

национално ниво; 

 Преждевременно изчерпване капацитета 

на депото за ТБО при с. Богдан; 

 Ограничаване на средствата по ОП 

„Околна среда 2007 – 2013” и липса на 

финансиране на проекта за изграждане 

на регионално депо в землището на с. 

Стожер; 

 Липса на управленски решения за 

решаване проблемите, свързани с 

опазване на околната среда на 

територията на общината. 

 

VII. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНАТА    

Общинското ръководство на град Добрич работи сериозно за подобряване на 

икономическото, битово-социалното, културното и демографско състояние на жителите на 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

76 

 

града. Всички тези дейности са пряко или косвено свързани и с решаването на проблемите на 

околната среда. Гражданите на община Добрич са относително добре запознати с екологичните 

проблеми, но общинската администрация недостатъчно добре ги информира за предприеманите 

по решаването им мерки. Задължително е да се организират срещи с гражданите по райони на 

общинските кадри, да се информира гражданството за екологичните мероприятия и да бъде 

привлечено по различни начини да прави предложения за решаване и се ангажира в 

изпълнението им.  

Визията за бъдещото развитие и състояние на община Добрич се формулира така: 

ДОБРИЧ – ЧИСТ И ЗЕЛЕН ГРАД 

с условия за пълноценен труд и активен отдих 

 

VIII. ЦЕЛИ 

1. Генерална стратегическа цел 

След избора на визия на общината, са формулирани целите, които общинското 

ръководство смятат за определящи и с чието изпълнение ще се реализират очакванията на 

хората за едно по-добро бъдеще на община Добрич. 

Генералната стратегическа цел може да бъде формулирана по следния начин: 

Да се подобри качеството на околната среда в общината като гаранция за живот без 

рискове за човешкото здраве и с възможности за пълноценен труд и отдих. 

 

2. Приоритизиране на проблемите 

На основание направения SWOT-анализ и определената генерална стратегическа цел  

са изведенни основните приоритети, които са водещи при провеждане на екологичната 

политика на общината: 

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух. 

2. Доизграждане и обогатяване на Зелената система. 

3. Подобряване състоянието на дерето на река Добричка. 

4. По-висока ефективност на дейностите по управление на отпадъците на територията 

на общината. 

5. Пподобряване състоянието на водопроводната и канализационната система. 

 

3. Специфични стратегически цели 

За постигане на генералната стратегическа цел на Общинската програма за опазване 

на околната среда и след направеното приоритезиране на проблемите специфичните 

стратегически цели могат да бъдат представени по следния начин: 

1. Да се  намалят нивата на замърсителите в атмосферния въздух с цел достигане на 

установените норми за вредни вещества. 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

77 

 

2. Да се работи за доизграждане и обогатяване на Зелената система. 

3. Да се подобри състоянието на дерето на река Добричка. 

4. Да се подобри ефективността на дейностите по управление на отпадъците на 

територията на общината. 

5. Да се подобри състоянието на водопроводната и канализационната система. 

 

IX. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
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ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА СРОК ФИНАНСИРАНЕ 
НЕОБХОДИМИ 

СРЕДСТВА 
ЕФЕКТ 

1 2 3 4 5 6 

I. ДА СЕ  НАМАЛЯТ НИВАТА НА ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ЦЕЛ ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ 

ВЕЩЕСТВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ЕМИСИИТЕ ОТ 

БИТОВО 

ОТОПЛЕНИЕ 

Проучване и възможна схема за 

доставка на въглища със 

съдържание на сяра под 2% или  

дърва или за подмяната им с 

алтернативни горива 

2014 г. 

Собствени средства, 

ПУДООС, 

Осигуряване на условия за 

ползване на кредити, ОП 

Региони в растеж 2014-2020 

1 000 лв. 

Повишаване на 

енергиината ефективност 

и намаляване 

количествата използвани 

горива и съответно 

намаляване емисиите от  

SO2 и  прах  в  димните 

газове 

Провеждане на инф. кампания 

сред населението за  приноса на 

въглищата към замърсяването на 

атмосферния въздух в приземния 

въздушен слой 

ежегодно 2 000 лв./год. 

Реализация на проекти за 

газифициране на жилищните 

сгради 

ежегодно 6 000 лв./обект 

Ограничаване използването на 

твърди горива с високо 

съдържание на сяра – въглища 

(брикети) със сяра на работната 

маса над 2% 

2014 г.  

Изготвяне проекти за саниране на 

същ. сграден фонд  за повишаване 

ефективността на сградите 

ежегодно 50 000 лв./проект 

Реализиране на проектите за 

енергийна ефективност на 

читалища, училища и детски 

градини. 

ежегодно 10 000 лв./проект 

 

 

 

 

 

 

Основен ремонт на най-

натоварените от транспортния 

поток  централни пътни артерии 

ежегодно 
 

 

 

 

 

 

35 – 50 лв./м2; 85 – 100 

лв./м2 

 

 

 

 

Намаляване на 

неорганизираните 

Почистване на основните пътни 

артерии  от натрупан прах и 

осигуряване на поддържането им 

ежегодно 

 

100 000 лв./год. 
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ОГРАНИЧАВАНЕ НА 

ЕМИСИИТЕ ОТ 

ТРАНСПОРТА 

в добро техническо състояние  

Двустранно 

споразумение с МРРБ 

по ОП Региони в растеж 2014-

2020, от 

такса смет 

прахови емисии; 

Снижаване на 

замърсяването на 

въздуха с емисии, 

изпускани с 

автомобилните газове 

(прах, азотни, серни и 

въглеродни оксиди, 

сажди, летливи 

органични съединения) 

 

Благоустрояване на крайпътните и 

междублокови  пространства 
ежегодно 

50 000 лв./обект. 

 

Редовно миене на уличното 

платно през  летните дни 
постоянен 

50 000 лв./год 

 

Изпълнение на задължителните 

условия при транспорт на 

прахообразуващи товари за 

наличие на покривало на всеки 

автомобил 

постоянен  

Формиране на растителни пояси 

по протежение на натоварените 

автомобилни пътища 

2014 г. 100 000 лв./обект 

 

 

 

 

НАМАЛЯВАНЕ 

СЪДЪРЖАНИЕТО НА 

ОБЩ СУСПЕНДИРАН 

ПРАХ И ФПЧ10 В 

АТМОСФЕРНИЯ 

ВЪЗДУХ 

Въвеждане на оптимизиран режим 

на почистване и миене на улиците, 

междузаводските пътища и 

заводските площадки 

постоянен 

 

Собствени средства 

Съгласно сключения 

договор 
Намаляване  емисиите на 

прах и предотвратяване 

на замърсяване на 

въздуха с общ прах и 

ФПЧ10 

Определяне обхвата и честотата 

на миене по райони с отчитане на 

екологичните и финансовите 

условия 
ежегодно 

Съгласно сключения 

договор 

II. ОБОГАТЯВАНЕ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

ПОПЪЛВАНЕ НА 

ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО В 

ЖИЛИЩНИ 

КВАРТАЛИ И 

МЕЖДУБЛОКОВИ 

ПРОСТРАНСТВА, 

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА 

САНИТАРНО 

ЗАЩИТНИТЕ ПОЯСИ 

Поетапно предприемане на 

действия за обогатяване на 

растителността в жилищните 

квартали и междублоковите 

пространства 

ежегодно Собствени средства 10 000 лв./год. 

По-добри условия на 

обитаване за гражданите, 

основен фактор за по-

ниски нива на шум и 

прах в жилищните зони  
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АКТУАЛИЗИРАНЕ 

ПАСПОРТИТЕ НА 

ЕЛЕМЕНТИТЕ НА 

ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА 

И ИЗГОТВЯНЕ НА 

ЗЕЛЕН КАДАСТЪР 

Да се проведе конкурс за 

сключване на договор с фирма за 

изработване на Зелен кадастър 

 
Собствени средства, външно 

финансиране 
100 000 лв. 

Актуални данни за 

наличните елементи на 

зелената система, 

тяхното състояние и 

разположение 

РАЗВИТИЕ НА 

СИСТЕМАТА ОТ 

КВАРТАЛНИ 

ПАРКОВЕ 

Възлагане на работни проекти 2014 г. 
Собствени средства, външно 

финансиране 
70 000 лв. за проект 

Постигане на 

устойчивост на Зелената 

система 

Изграждане (изцяло или частично) 

на поне един квартален парк 
2014 г. 

Собствени средства, външно 

финансиране 
500 000 лв. 

Реализация на следващ етап от 

реконструкцията на градски парк 

“Св. Георги” 

2014 г. 
Собствени средства, външно 

финансиране 
300 000 лв. 

III. ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА РЕКА ДОБРИЧКА 

ПОЧИСТВАНЕ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ДЕРЕТО НА РЕКА 

ДОБРИЧКА 

Ежегодно възлагане на машинно и 

ръчно почистване на участъците с 

най-ниска проводимост от дерето  

ежегодно Собствени средства 
70 000 – 100 000 лв. 

за година 

Подобрен отток на 

водното течение, 

почистено дере от 

наноси, прорасла 

растителност и битови 

отпадъци 

Реализация на проекта за ремонт и 

доизграждане на корекцията на 

дерето на река Добричка  

2014 г. 
Собствени средства, външно 

финансиране 
7 312 130 лв. 

IV. ДА СЕ ПОДОБРИ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА 

АКТИВНО УЧАСТИЕ 

НА ОБЩИНА 

ДОБРИЧ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПРОЕКТА ЗА 

ИЗГРАЖДАНЕ НА 

РЕГОИНАЛНО ДЕПО 

– СТОЖЕР И 

ПРЕТОВАРНА 

СТАНЦИЯ – ТЕРВЕЛ  

Определяне на формата за 

управление на съоръжението и 

избор на оператор 

2012 – 2014 г. СНЦ “УО – Регион Добрич”   

ПОДОБРЯВАНЕ 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

СМЕТОСЪБИРАНЕ (В 

Т.Ч. И РАЗДЕЛНО 

СЪБИРАНЕ), 

Ежедневен контрол по изпълнение 

на годоворите за  сметосъбиране, 

сметоизвозване и почистване на 

улици, тротоари и пешеходни 

зони 

постоянен Собствени средства  

По-добра ефективност на 

изпълнението и контрола 

по качеството на 

предоставяната услуга 

Провеждане на информационни съгласно ЕКОПАК АД  По-добра ефективност в 
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СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И 

ПОЧИСТВАНЕ 

ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНАТА 

кампании съвместно с ЕКОПАК 

АД с цел повишаване дяла на 

разделно събраните отпадъци 

годишната 

програма 

разделното събиране на 

отпадъците 

Ежегодно почистване на 

нерегламентирани замърсявания в 

междублокови пространства и в 

покрайнините на град Добрич 

ежегодно Собствени средства 50 000 лв./год. 
Отстраняване на 

замърсяванията 

Организиране и провеждане на 

кампании за почистване 
ежегодно Собствени средства 3 000 лв./год. 

Ангажиране на 

обществеността 

ПОДОБРЯВАНЕ 

ЕФЕКТИВНОСТТА НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

МАСОВО 

РАЗПРОСТРАНЕНИТЕ 

ОТПАДЪЦИ 

Сключване на договор с 

организация по оползотворяване 

на излезли от употреба моторни 

превозни средства 

 
Собствени средства, 

ООИУМПС 
 

Решаване на проблемите, 

свързани с 

разположените на 

общински площи 

ИУМПС 

Актуализиране на Наредбата за 

управление на дейностите по 

отпадъците на територията на 

Община град Добрич 

2014 г. Собствени средства 200 лв.  

АДМИНИСТРИРАНЕ 

НА ТАКСАТА ЗА 

БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 

Актуализиране на таксата за 

битови отпадъци 
при необходимост Собствени средства  

Осигурени средства за 

обезпечаване на 

дейностите по събиране 

и обезвреждане на 

отпадъците, депониране 

и поддържане на 

чистотата 

V. ДА СЕ ПОДОБРИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОПРОВОДНАТА И КАНАЛИЗАЦИОННАТА СИСТЕМА 

АКТИВНО УЧАСТИЕ 

НА ОБЩИНА ГРАД 

ДОБРИЧ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИЯТА НА 

ИНТЕГРИРАН 

ПРОЕКТ ПО ВОДИТЕ 

НА ДОБРИЧ С МЕРКИ 

ВОДОПРОВОДИ, 

КАНАЛИЗАЦИИ И 

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА 

ГПСОВ 

Провеждане на процедура по ЗОП 

за доставка на необходимото 

оборудване заПС и ГПСОВ   

 Собствени средства 500 лв. 

Избран доставчик на 

машините и 

съоръженията 

Изпълнение на договорите за 

строителство и доставки 
 ОП “ОС – 2007 2013г.” 31 600 000 евро 

Реконструирани В и К 

мрежа и модернизирана 

ГПСОВ 

РЕМОНТ НА Ремонт на водопроводи ежегодно, Собствени средства 500 000 лв. Намаляване на загубите 



Общинска програма за опазване на околната среда 2009 2014 г. – Актуализация 2014 г.  
 
 

82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧАСТЪЦИ ОТ В И К 

МРЕЖАТА 

съгласно 

заложеното в 

Програмата за 

капиталови 

разходи 

при доставката на 

питейна вода 

Ремонт на амортизирани участъци 

от канализационнта мрежа 

ежегодно, 

съгласно 

заложеното в 

Програмата за 

капиталови 

разходи 

Собствени средства 500 000 лв. 

Повишаване 

ефективността на 

отвеждане на 

отпадъчните води до 

ПСОВ 
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X. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

По отношение реализацията на заложените в Програмата цели и действия, основната 

дейност за координация и отчет е задължение на Дирекция “Програми, инфраструктура и 

околна среда” и в частност на главния експерт “Опазване на околната среда” на Община 

Добрич.  

В съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда до 30 март 

всяка година е необходимо Кметът да внася отчет за изпълнение на програмата пред 

Общинския съвет, който да бъде изпращан и в РИОСВ – Варна. 

Настоящата Общинска програма за опазване на околната среда е отворен документ, 

който следва да бъде актуализиран при възникване на нови обстоятелства и документи.  

 


