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1. Objectives of the investment project 
 

The implementation of a modern integrated water cycle in Dobrich is one 
environmentally friendly project that will help improve the quality of life of the 
population of Dobrich and the quality of local environment. 
 
Тhe main objectives of the Feasibility Study for Dobrich are related to the 
main objective of the policy for waters, the protection of water resources. As 
per Directive 91/271/EEC, the measures are aimed at improving the quality of 
water resources. Funding under Operational Programme Environment 2007-
2013 in Stage I is necessary to ensure the quality of waste water discharged 
into water bodies to meet European requirements.  
This is achieved with integrated measures, related with management of the 
water cycle in urban areas: 
- Rehabilitation, reconstruction and extension of the water supply system 
and the facilities, associated with its functioning. Reduction of losses in the 
water supply network and securing the population with sufficient quantity of 
drinking water with good quality at reduced operating costs. Indirect 
contribution to the reduction of infiltration into the sewer system. 
- Rehabilitation and reconstruction of the sewer system and the facilities 
associated with its functioning. Collection of all wastewaters and bringing them 
to UWWTP Dobrich for treatment up to specified requirements. Not allowing 
direct discharge into the water bodies, so as not to pollute the waters of the 
water receiver. Reduction of infiltration thus securing also more efficient 
operation of UWWTP so as not to adversely affect the development of 
ecosystems and the development of biodiversity in the region respectively. 
Prevention of health risk to the population in the region. 
- Rehabilitation, reconstruction and upgrade of the existing UWWTP 
Dobrich, replacement of morally and physically obsolete equipment in some 
technological units and construction of new facilities. Achieving higher level of 
water treatment. Upgrade of the sludge management facility through 
commissioning modern equipment for anaerobic stabilization of the sludge 
generated in the treatment process and its subsequent drying. Suggestions for 
effective management of sludge from UWWTP. Ensuring parameters of 
treated water meeting the requirements of the permit for discharge into 



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  3  

Dobrichka river water body, the Dobrudzhanska River, a tributary of the Suha 
River. Improving the water quality and compliance with the regulatory 
requirements. Ensuring sustainable development of the aquatic ecosystem in 
the water body and achieving good imission status of waters. Raising the self-
purification ability of the river in this section, respectively creating a positive 
effect of impact.  
- The designed process flowchart for the reconstruction and upgrade of 
the existing UWWTP Dobrich is modern, it meets the EU requirements and will 
secure wastewaters treated in it meet the individual emission limits,  stipulated 
in the Permit for use of a surface water body for discharge of wastewater into 
surface water bodies, issued by the Black Sea River Basin Directorate, seated 
in Varna. 
 
The investment project provides:  
Main project priorities in Stage I (2011 - 2013): 
-  Disconnection of the water supply system of Dobrich from the well 
fields of Shabla /Makedonka and Batovo/ and the closure of Bogdan. 
-  Rehabilitation, reconstruction and extension of certain sections of the 
water supply network and associated facilities, within the regulation borders 
of Dobrich town in order to reduce the losses in the water supply network. 
Rehabilitation of approximately 77.2 km of water supply network. 
-  Rehabilitation, reconstruction and extension of certain sections of the 
sewerage network and associated facilities within the regulation borders of 
Dobrich town, approximately 5.2 km, in order to achieve 100% connectivity of  
population to UWWTP. 
-  Reconstruction, upgrade and extension of the existing UWWTP 
Dobrich, refitting and upgrade of some process units and equipment in the 
mechanical and biological treatment of wastewater and the sludge 
management facility. Reconstruction will be performed on the existing site in 
land plot № 000084 with an area of 99,679 dka, with permanent use of 
another industrial terrain, in the lands of the village of Vrachantsi, Dobrich 
Municipality, Dobrich district, owned by SLF in order to ensure treatment of 
all wastewater from the town of Dobrich up to the necessary requirements of 
the Discharge Permit. Neighboring properties are: pastures, water flow 
common lands, a local road and afforested areas.  
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Capacity of the existing UWWTP Dobrich - 120 000 PE, Q = 73,350 m3/d. 
BOD5 is 211 mg/l = 15,496 kg/d, 258 267 PE at 60 g/PE/d/ (at 54 g/PE/d./ 
1983 standard 286 963 PE) Solid substances 252 mg/l = 18 507 kg/d. 
Design parameters of UWWTP Dobrich - Q = 24 000 m3/day, 112 000 PE by 
BOD5 (final stage in 2038) including pollution load generated by 83193 PE 
(74.3%) - population and 28807 PE (25.7%) from industrial enterprises. 
 
It is proposed to build new buildings and facilities on the existing site in land 
plot № 000084 for mechanical treatment and mechanical dewatering of 
stabilized sludge, new facilities for anaerobic sludge stabilization and biogas 
utilization, new facilities for effective sludge dewatering, refitting of some 
process units.  
 
No construction and/or change of the existing road infrastructure is foreseen 
for the implementation of IP.  
 
The removed humus layer and excavation soils will be stored temporarily 
within the bounds of the planned territory until completion of construction 
works and will be used for backfilling and landscaping of disturbed areas. 
Biodegradable and construction waste will be transported on routes 
designated by the Mayor of Dobrich Municipality in accordance with the 
organization implemented by the municipality to installations and facilities for 
further treatment. The industrial waste, generated by the company activities 
(sludge generated from previous activities of WWTP - Dobrich, screenings, 
waste from the grit chambers, dewatered stabilized sludge, sludge generated 
in the wastewater treatment process, anaerobically stabilized and 
mechanically dewatered sludge) and hazardous waste will be stored 
temporarily and separately, transferred and handed over to companies 
licensed under Art. 12 of the Waste Management Act (SG 86/2003 amm. and 
supl.);  
 
The implementation of the investment projects will not adversely affect human 
health and will not be associated with discomfort to environment and people in 
the area, nor create risk of accidents. All activities will take place within the 
intended area, which is already anthropogenically influenced. 
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The facilities of the water and sewerage systems are a major public and 
environmental component of the urban and industrial environment. Water and 
sewerage networks and associated facilities, and the provision of a modern 
UWWTP are major engineering and public undertakings for the urban 
settlements. They provide them with necessary sanitary-hygiene and 
household amenities, employment activities and recreation of the population. 
 
The scope of the investment project /IP/ is in accordance with the regulatory 
requirements. 
 
The implementation of the IP will indirectly have a positive impact and will 
improve the quality of groundwater and surface water in the area. Population 
in the area will be provided with high quality living environment and high 
quality natural environment.  
 
Social importance and economic effectiveness of the IP 
- Technical and economic assessment was developed for the project 
and the following criterion was applied in the selection of an alternative 
technical solution for the implementation of the IP components: technical 
justification and reliability, operational reliability, environmental impact, cost 
and cost recovery and acceptability to the community. 
- The IP will have a significant social impact – improvement of the living 
conditions of about 97 thousand people in line with the modern requirements 
and European standards. Overall improvement of quality of life for people in 
the area. 
- Providing sufficient quantity of good quality water to population. 
- Prevention of health risk to the population in the area due to lack of 
sewers in some areas and treatment of all wastewater. 
- Creation of new jobs during construction period (depending on work 
load) for unskilled and skilled workers mainly from the local population. 
- Employment of non-local qualified personnel and support staff at peak 
load during operation for maintenance of facilities, equipment and land. 
- Increased involvement of local businesses, associated with 
construction, equipment and operation of the sites included in the investment 
proposal. 
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-  During construction and operation opportunities will be created for 
raising the living standard of staff employed in construction and maintenance 
and the population in the region respectively. 
- Annual revenues for the municipality. 
- Improvement of environmental components: natural waters, 
biodiversity and soil; 
- Improved opportunities for local economic initiatives 

- Effective water management and planning. 
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2.  Need for implementation of an investment project 

 
The IP indicates the disadvantages and problems of the water supply and 
sewerage systems and the associated facilities and provides measures for 
their improvement. 
 
 Water supply networks and facilities  
General information on the condition of the water supply network and 
the associated facilities:  
Dobrich town is supplied by two different water transmission systems, named 
the well group Shabla/Makedonka and the well groups around Dobrich 
(Primortsi group, Odrintsi group, Bogdan, Batovo). The current transmission 
mains in operation for the water supply system of Dobrich has a total length of 
around 104 km. Pipes are mainly steel and losses vary between 2 and 65 %. 
Pumping water from Shabla/Makedonka well group over a distance of 66 km 
to the reservoir in Dobrich is associated with high energy costs. The main part 
of the distribution network of Dobrich municipality was built in the period 1954-
1975 (more than 60%). The prevalent pipe material is asbestos cement 
(69.4%); whereas steel pipes represent 12.3% of the distribution network. The 
installation of high density polyethylene pipes (PE-HD) began in 2001 and 
amounts to 15% of the distribution network. In total, the length of the 
distribution network (including the pipes from the reservoirs to Dobrich town) is 
approximately 205 km. In 2007 the actual water losses along the distribution 
network were around 63 %. Out of all accidents that occurred in 2007, around 
50 % were caused by breaks at house connections. 

 
Problems: 
- Considerable losses in the water supply network  
- Pipe diameters in some sections are smaller than required; 
- Reduction of infiltration into the sewerage system.  
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Measures: 
Reconstruction, rehabilitation and extension of the water supply network 
in certain sections and the associated facilities. 
In short- and medium-term planning, Stage 1 (2011-2013) focuses on the 
reduction of the water losses and the improvement of the water supply 
connection rate by the replacement and extension of the distribution network 
as well as replacement of house connections. Furthermore the disconnection 
of the Shabla and Bogdan well fields will reduce the O&M costs of the existing 
water supply system 
 
The main objective of the long-term planning is the reduction of water losses 
as well as the extension of the water supply area by the replacement of water 
pipes and new pipe laying.  
 
Furthermore it includes the improvement of the global water supply system of 
Dobrich by the separation of Batovo water supply system and the 
rehabilitation of transmission mains, all measures aiming at the economic 
improvement of the operation. Furthermore, the rehabilitation of the 
distribution network and the rehabilitation and/or installation of several water 
supply installations (as e.g. pumping stations, measurement shafts, 
hydrophore stations) are projected. 
 
The following should be implemented in short-term perspective:  
-  Disconnection of the water supply of Dobrich from the Shabla well 
fields /Makedonka and Batovo/ and the closure of Bogdan. 
-  Rehabilitation, reconstruction and expansion of certain sections of the 
water supply network and related facilities within the regulation bounds of the 
town of Dobrich aimed to reduce losses along the water supply network. 
Rehabilitation of approximately 77.2 km of water supply network. Increasing 
the portion of population that is regularly supplied with water and does not 
suffer regime due to poor network conditions through rehabilitation and 
remediation of existing water supply facilities and construction of new water 
supply facilities. 
-  Replacement of water pipes, running in parallel with the main collector 
and certain secondary collectors. 
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-  The main objective of the long-term planning is the reduction of water 
losses, as well as the expansion of the water-supplied area through the 
replacement of water mains and laying of new pipelines to ensure sufficient 
water of good quality. 

 
 Sewerage network  
General information on the condition of the sewerage network and the 
associated facilities: 
The sewerage network of Dobrich municipality is separated for municipal 
wastewater and stormwater only in the Balik area, while in other areas it is 
combined. Total length of sewers (including rainwater collectors and main 
collectors) is 210 km (89% combined system and 11% separated). Around 87 
000 people are serviced by the sewerage system (the connectivity rate is 
93%). The sewerage network of Dobrich Municipality was built after a project 
from 1958 and an updated project in 1986 and 1993. Eleven collectors and a 
secondary sewerage network were built with a total length of 210 km (209,569 
meters), including 23 km of stormwater collecting sewers. The collectors are 
made of concrete pipes with diameters ranging from 200 mm to 2000 mm. The 
materials used in the sewer network are concrete - 90% and PVC/PE/PP - 
2%. The coverage rate of streets with the sewerage network of Dobrich 
municipality is 84.8%. Significant number of streets are not serviced by 
sewers. Many households (mostly minorities) still dispose of their wastewater 
directly into the river. (There is no sewage system in Riltsi residential area - 
wastewater is collected in septic pits). The backbone of the sewerage network 
of Dobrich municipality is Collector I (Main Collector); Main collectors length 
12.4 km. Sewerage network length (excluding rainwater collectors and main 
collectors) is 175 km. Number of population serviced by sewer network length 
444/km. There are 3 sewage pumping stations with a capacity of 24192 
m3/day. The general condition of the equipment of the pumping stations, 
installed in 1975 is considered poor (except for the Iglika pumping station, 
fitted in 2006). 
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Problems: 
-  Small diameters of many of the sewer pipes. 
-  The main collector is running partly over private property and is partly 
laid with a negative slope. 
-  Many occasions of seeping water from hidden leaks of the water 
supply network in the sewer system were found. The leaky water supply 
network is supposed to be the main source of the high infiltration rate. 
-  Most sewerage connections of household users are connected to the 
public sewer network without revision manholes. This creates difficulties in 
cleaning and monitoring. 
-  Bad condition in many sections of the sewerage system of the town of 
Dobrich - silted, blocked, damaged and torn down sections. 
-  Bad construction state of many manholes with missing or corroded 
parts. Many of the manholes cannot be located covered with asphalt and soil. 
-  No regular maintenance, repair and cleaning of sewage is performed.  
- Large quantity of infiltration water (broken or damaged water pipes, 
inlet chambers, house sewer connections and other abnormalities, infiltration 
of groundwater).  
- Exfiltration of wastewaters into the ground through broken pipes or 
broken links between the pipes. This leads to contamination of groundwater 
and the water bodies, associated with them.  
- Due to channel siltation or broken pipes after the existing spillways, 
wastewaters flow into rivers even in dry weather.  
- Insufficient number of inlet chambers, many of the existing inlet 
chambers are not functioning properly (silted up or placed inappropriately).  
- No sewer network in some areas.  
-  Bad condition of the equipment of the SPS 
- No information for the systems – “as is” documentation, pipes 
composition, years of construction, details of facilities.  
- Conditions for negative impact on environmental components are 
created (mostly negative impact on the sustainability of aquatic ecosystems 
and the development of biodiversity, respectively) and health risk to population 
in the area.  
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Measures: 
Reconstruction, rehabilitation and extension of the sewerage network 
and the associated facilities.   
- The proposal includes measures in Stage I, which will provide:  
- Rehabilitation and construction of new collectors  
- Increasing the portion of population, connected to UWWTP Dobrich. 
- Replacement of secondary sewerage network  
- Sufficient hydraulic capacity of the system that will contribute to reduce 
the infiltration flow to UWWTP. 
- Reduction of leaks along the sewer networks and other improvements 
in the sewer network. 
- Another important project objective is limiting and avoidance of 
wastewater overflow in dry weather, avoidance of high infiltration into the 
sewer system and replacement of water pipes, running in parallel with the 
main collector and certain secondary collectors. 
 
The location of the rehabilitated sections of the sewerage system and the 
water supply system in Stage I are listed in Appendix II-I-8.1.1-1 to the 
Feasibility study. It is necessary to give an immediate start of the 
reconstruction, rehabilitation and extension of the water supply network, the 
sewerage network and associated facilities of the town of Dobrich to reduce 
the loss of drinking water, reduce infiltration and collect all wastewater 
generated within the territory of Dobrich to the existing UWWTP Dobrich to 
ensure:  
- Protection of environment and reduction of health and ecological risk in 
the area.  
- Water management for sustainable development of the territory of 
Dobrich. 
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 Wastewater treatment plant UWWTP Dobrich 

 
General information on the condition of UWWTP Dobrich  
- UWWTP - Dobrich was put into operation in 1986 for mechanical and 
biological treatment and for the elimination of carbon. The design capacity of 
the existing WWTP is Q = 73,350 mJ/d pollution load by BOD5 211 mg/l, and 
by suspended solids 252 mg/l. Treated water from the plant is discharged into 
the Dobrichka River, a tributary of the Suha River. The average quantity of 
wastewater treated in 2008 is 25540mJ/d. 
- The majority of wastewater in Dobrich is directed to 11 collectors in 
town and gathered in Main collector I to be taken to UWWTP Dobrich for 
treatment  (Only wastewater by gravity since the commissioning of the station 
in 1986 until present day). The plant site is located 7 km to the north-west of 
the town of Dobrich, in the village of Vrachantsi, on an area of 9.96 ha. The 
geological and hydrogeological conditions of the WWTP site are well studied. 
No threat of landslide, earthquake and groundwater exists. The site is 
protected against flooding from the river by a dike. (Despite of that, the site 
has been flooded twice over the entire period of operation of 23 years. The 
feeding sewer is made of reinforced concrete, with a diameter of 2 000 mm 
and a length of 7.5 km. There is an 800 mm bypass gate upstream of the 
WWTP used as an emergency overflow to release the surface run-off directly 
into the river along a 37 m long steel pipe with a diameter of 820 mm. 
- The treated water from UWWTP is discharged into the Dobrichka River 
via an open air concrete channel equipped with an ultrasound flow meter. 
- The WWTP was designed and built in accordance with the construction 
and design standards in effect by 1986. The process flowchart and parts of the 
equipment are morally and physically obsolete. UWWTP was built for 
mechanical and biological treatment for the elimination of carbon (primary and 
secondary treatment). 
- According to the figures provided by RWC Dobrich, between 8 540 and 
54 300 m3 (average 25 540 m3) of wastewater per day was treated in UWWTP 
Dobrich in 2008.  
- Permit No. 2314 0004 for discharge of wastewater into the Dobrichka 
River was issued on January 25, 2008 by the MoEW, Black Sea River Basin 
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Directorate, headquartered in Varna. This permit was amended by the new 
Permit Nr. 13140148/15.02.2010 valid from 15.02.2010 till 25.01.2011 and 
issued by the Danube Region River Basin Directorate (no limitations for 
nitrogen and phosphorus).  
- Layout and process scheme of the existing WWTP Dobrich  
 

 
 Fig.1   Layout of the existing WWTP Dobrich 

Legend: (1) Inlet channel; (2) Building fine screens; (3) Aerated grit chamber; (4) Transformer; 

(5) Primary settlement tanks; (6) Aeration plant; (7) Secondary settlement tanks; (8) Disinfection 

tank; (9) Sludge pumping station; (10) Sludge thickeners; (11) Sludge drying beds; (12) Building 

with air blowers; (13) Entrance; (14) Digesters; (15) Pumping station for digesters; (16) Final 

effluent; (17) Biogas tanks; (18) Administrative and operation building.. 
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Fig.2 Process Scheme of the Existing WWTP Dobrich. 

 
- UWWTP performs self-monitoring. (UWWTP Dobrich laboratory 
performs daily laboratory analyses of pH, dissolved oxygen, suspended solids, 
BOD5, COD, NH4 and PO4 before and after the mechanical step, and after 
the secondary settlement tank before the point of discharge).  
 
The relatively high efficiency of the existing UWWTP Dobrich is due to the 
highly diluted inlet flow. After upgrade of the existing sewerage system, 
dilution would be much less and the quality of effluent and effectiveness of 
treatment will decrease. 
 
Problems: 
- The existing UWWTP Dobrich does not meet all requirements of 
current legislation and cannot achieve the required conditions for achieving 
individual emission limits under increased pollution load after collection of all 
wastewater from Dobrich for treatment. 
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- The existing WWTP is not designed in a flexible manner and cannot be 
adapted to different inlet conditions.  
- Most facilities of the existing UWWTP Dobrich are morally and 
physically obsolete. 
- 90% of the electromechanical equipment of the WWTP is worn out and 
largely in poor condition or damaged. 
- The structural condition of certain buildings and facilities require 
rehabilitation measures. 
- After rehabilitation, reconstruction and expansion of the water supply 
and sewerage systems and the related facilities, the infiltration is expected to 
decrease to a rational minimum, which, as a result, will increase the 
concentration at the inlet of UWWTP Dobrich and will therefore require an 
improved treatment effect to achieve the parameters for treated water, set in 
the permit for discharge into the Dobrichka River receiving water. 
- The sludge treatment process is insufficient. The digesters operate 
only as sludge storage tanks. The sludge is not stabilized and not sufficiently 
dewatered. Almost all sludge treatment process needs to be upgraded. 
- The sludge, generated in the treatment process is not stabilized and 
not sufficiently dewatered. Its subsequent treatment is problematic (depositing, 
utilization, disposal). Under the new trends of using sludge for reclamation, 
rehabilitation of disturbed lands, use in agriculture as fertilizer, etc., the sludge 
needs to be highly stabilized and dewatered. The flowchart of the future 
reconstruction of the UWWTP must necessarily implement and expand the 
sludge management facility. 
 
Measures  
- The priority measures include rehabilitation, upgrade of the wastewater 
treatment plant for achieving the requirements set in the Discharge permit. 
The sludge treatment has been considered a priority measure. 
 
It is necessary to perform a reconstruction and upgrade of the existing 
UWWTP Dobrich in the short term to achieve: 
- quality of treated wastewater that meets the requirements of individual 
emission limits of the Discharge permit 
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- quality of sludge, generated in the treatment process that meets the 
requirements for its subsequent treatment (depositing, utilization) 
 
The main objective of the rehabilitation of the UWWTP is to reduce the inflow 
of harmful substances and organics in the receiving water. Refitting of 
individual facilities aims to improve the treatment effect at reduced operating 
costs. 
 
Rehabilitation and upgrading of UWWTP Dobrich is proposed, taking into 
account the changed condition of the inflow as a result of the implemented 
measures for rehabilitation and extension of the water supply and sewerage 
networks and associated facilities. In order to meet the set requirements, the 
mechanical step, the biological step and the sludge treatment should be 
upgraded for the future condition. Those eligible investment measures 
proposed for financing by the Cohesion Fund under Operational Programme 
Environment will be implemented in the period 2011-2013. 
 
The objective of the Integrated project for improvement of the water sector in 
the town of Dobrich - Stage I is to achieve improvement of current condition of 
the various sectors of the water cycle within the selected target area of the 
town, which is relevant. 
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3. Reconstruction,  upgrade and extension of existing UWWTP Dobrich  
 
3.1. Dimensioning parameters of the reconstruction, upgrade and extension 

of the existing UWWTP Dobrich. 
 

The parameters for the dimensioning of the reconstruction, upgrade and 
extension of the existing UWWTP Dobrich are based on the following: 
 
-  Inventorying, analysis and assessment of existing information on 
population (data from recent years and forecasts for development of town), 
quantity and physicochemical composition of wastewater from the existing 
UWWTP Dobrich (database from treatment plant laboratory analyses, self-
monitoring data, data from performed studies, data from studies on 
wastewater from industrial plants, etc.). 
-  Forecast for the water quantities and the pollution load of wastewater 
for year 2013, 2038 based on the forecasts for economic development 
perspective of Dobrich and the region.  
-  The assumed capacity of the future UWWTP is based on the adopted 
summarized data. 
 
The forecast of the inlet parameters of the rehabilitated UWWTP Dobrich is 
made on the basis of the ongoing monitoring and foreseen rehabilitation, 
upgrade and completion of some process units of UWWTP. 
 
The dimensioning parameters of the rehabilitated UWWTP Dobrich for end 
stage 2038 are set based on the performance indicators of the equipment at 
the time of the monitoring and forecast and evaluation of the foreseen 
rehabilitation, upgrade and completion of some process units at UWWTP 
Dobrich. 
 
One of the main objectives is the construction of a modern sludge 
management facility for anaerobic stabilization of sludge, biogas utilization 
(methane gas) for heating and optimization of the stabilization process and 
subsequent effective mechanical dewatering of the sludge stabilized up to 
specified requirements. 
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Industries, currently generating pollution loads are Dobrudjanski Hlyab 
(bakery), Albena Style (producer of ready-made garments), Savimeks, Filhorn, 
Fama, Agroplasment, etc. 

.  
 

Table № 3.1-1  Forecasted Inflow quantities and Design Capacity of 
WWTP Dobrich 

 
Parameter 2013 2038 Design 

capacity 
Average daily wastewater flow 22 951 m3/d 23 798 m3/d 24 000 m3/d 
Maximum wastewater inflow 2 019 m3/h 2 125 m3/h 2 200 m3/h 

    
Biochemical oxygen demand 
(BOD5) 

6 672 kg/d 6 386 kg/d 6 700 kg/d 

Chemical oxygen demand 
(COD) 

13 227 kg/d 12 771 kg/d 13 400 kg/d 

Total suspended solids (TSS) 7 413 kg/d 7 077 kg/d 7 500 kg/d 
    
Population equivalent 111 199 p.e.* 106 425 p.e.* 112 000 p.e.* 
*1 p.e. (population equivalent) is defined as the organic biodegradable load having a five-day biochemical 
oxygen demand (BOD5) of 60 g of oxygen per day. 

 
The summarized forecast data on the quantity and pollution load of 
wastewater from Dobrich show that pollution load generated by wastewater 
with domestic characteristics predominates. 
 
Currently the existing WWTP is processing a small % of the pollution load 
generated by the population and industry of the town of Dobrich at increased 
operating costs.  
 
Assumptions of the investment project under the current forecast and the 
assumed dimensional parameters: 
Capacity of UWWTP Dobrich (2038) - 112 000 PE by BOD5 including 83 193 
PE - population 74.3% and 25.7% 28 807 PE from the industry. Q daily aver. = 
24,000 m3/d. 
 
The design capacity of the existing UWWTP Dobrich in terms of BOD5 
and water quantities is not exceed with the implementation of the 
investment project at the end of the reference period in 2038. 
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The investment proposal takes into account the hygiene standards and 
requirements set in the opinion of RIPCPH – Dobrich.  
 
Surface water body - the Dobrichka river valley ВG1DJ200R0lЗ Dobrudja 
rivers and gullies. Danube Region River Basin Directorate for Water 
Management seated in Pleven: 
Gives permission (out. № 842/16.02.2010) for the use of water body № 
13140148/15.02.2010 for discharge of treated wastewater from the urban 
sewerage system of the city of Dobrich into surface water body Dobrichka 
river VG1DJ200R0lZ valley Dobrudja rivers and gullies. The activity should be 
performed on regular basis by respecting all conditions and parameters set 
out in the issued permit in order to protect the water resources. 
 
Decision № 2081/15.02.2010 on official amendment of Permit № 
23140004/25.01.2008 on discharge of treated wastewater from the urban 
sewerage system of the town of Dobrich into Dobrichka river surface water 
body. 
  
The individual emission limits of the point source of pollution  (UWWTP 
Dobrich after Reconstruction and upgrade) are, as per Permit for use of water 
body for discharge of wastewater into surface water bodies № 
33740070/11.08.2010 г., amended with Decision № РР – 1098/19.01.2011г. 
The planned reconstruction and upgrade of the existing UWWTP Dobrich will 
satisfy the requirements for the individual emission limits of the Discharge 
permit, and will achieve quality of treated wastewater.  
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Table № 3.1-2 
 

Parameter Concentration Reference method of measurement 

Biochemical oxygen 
demand (BOD5), at 
20oC without 
nitrification 

25 mg O2/ l 

Homogenized, unfiltered, undecanted 
sample. Determination of dissolved 
oxygen before and after five-day 
incubation at 20 C ± 1°C, in complete 
darkness. Addition of a nitrification 
inhibitor. 

Chemical oxygen 
demand (COD) 125 mg O2/ l 

Homogenized, unfiltered, undecanted 
sample. Oxidability with potassium 
dichromate 

Total suspended 
solids (TSS) 35 mg/ l 

Filtering of a representative sample 
through a filter membrane (0,45 ìm). 
Drying at 105°C and weighing. 

 
 
 
3.2. The process flowchart of UWWTP Dobrich after Reconstruction and 

upgrade provides the necessary treatment effect and ensures the 
required parameters of treated wastewater. 

 
Wastewater treatment will be performed at UWWTP Dobrich after its 
Reconstruction and upgrade in reliable and stable compliance of the 
process flow with the appropriate European requirements for discharge of 
water from urban WWTP (Directive 91/271/EEC) on economically favorable 
terms. Employed technologies are long applied in practice and have 
appropriate references. 
 
The concept for the reconstruction of UWWTP Dobrich follows the existing 
infrastructure and treatment process. Existing facilities will be used for 
maximum reduction of investment costs. Existing mechanical and electrical 
equipment is almost completely worn out. Most parts of the existing structures 
can be used further and only need adjustment and rehabilitation. 
 
The existing wastewater treatment process will be operated as before. Some 
technological units require optimization and reconstruction. The wastewater 
treatment is guaranteed by a mechanical and biological stage. The required 
process for sufficient sludge treatment and gas utilization will be reestablished.  
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Table № 3.2-1  Parameters of wastewater treated at UWWTP 

Dobrich after reconstruction and upgrade        
                                                  

№ Dimensioning parameters  Unit  2038 
1. UWWTP Dobrich effluent* 
1.1 рН  6.0 – 8.5 
1.3 BOD5 mg/dm3 25 
1.4 COD mg/dm3 125 
1.5 Suspended solids / SS mg/dm3 35 

 
The reconstruction and upgrade of the existing UWWTP Dobrich provides: 
- Rehabilitation of certain process units, thereby increasing the 
effectiveness of treatment of total wastewater flow from population and 
industry of the town of Dobrich. 
- Upgrade of the sludge management facility to achieve high stability and 
mechanical dewatering of the sludge generated in the treatment process; 
- Construction of a modern sludge processing facility for anaerobic 
sludge stabilization (methane tank), biogas utilization (methane gas) for 
heating and optimization of the process, effective mechanical dewatering. 
 
The rehabilitation will be performed on the existing site of UWWTP 
Dobrich, in land plot 000084 in the village of Vrachantsi, Dobrich Municipality, 
Dobrich District. 
 
The process flowchart of UWWTP Dobrich includes the following facilities after 
its rehabilitation and upgrade. 
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Table № 3.2-2 Main components of UWWTP Dobrich 
reconstruction   

 
Measure 

Inlet structure and mechanical treatment  
Inlet channel 

Screens (including building and screening press) 
New aerated grit chamber with a grease trap  
Primary settlement tanks – rehabilitation, construction works, replacement of equipment  
Biological treatment  
Reestablishment of existing activated sludge tanks  

Construction works (dismantling of the aeration system, rehabilitation of concrete walls, walkways, 
ladders, hand rails, etc)  
Activated sludge tanks aeration system – new equipment (air blower, pipes, valves)  
Measures for the existing secondary settlement tanks (3 pcs) 
Construction works (partial rehabilitation of equipment), new equipment 
New secondary settlement tank (1 pcs) Construction works, equipment. 
Final effluent control  (relocation) Equipment  (sampler)  
Sludge treatment 
Primary sludge pumping station, construction works (rehabilitation of buildings) new equipment 
Return sludge and excess sludge pumping station – Construction works, refitting  
Sludge pre-thickener – Construction works, new equipment  
New building for sludge treatment  
New anaerobic digesters Construction works (dismantling the existing, unusable digesters) new 
equipment  
Post thickener -  partial rehabilitation. Construction works, refitting.  
Sludge dewatering - Equipment (2 new centrifuges, sludge pumps, precipitation dosing station, 
compressor, pipes and fittings) 
Gastank / gas flare – construction works, equipment  
Biogas utilization – Construction works, Equipment  (co-generator, boiler, pipes and fittings, emergency 
cooler) 
Electric works and SCADA 
Distribution 20kV and transformer 
Distribution 0,4 kV 
Automation and SCADA 
Measurement installations  
Cabling (power supply, consumers, measurement equipment, interior and exterior lighting, etc.) 
Installations (interior lighting, switches and sockets, exterior lighting etc..  
Grounding, equipotential bonding, lighting protection 
Miscellaneous – Construction site facilities 

 
Process flowchart of WWTP Dobrich after reconstruction and extension and 
the layout are provided in an enclosure. 
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Fig № 4  UWWTP – Dobrich after reconstruction, upgrade and 
extension. 

 
 
 
 

Fig. № 3 Process flowchart of UWWTP Dobrich after   
 reconstruction and upgrade 
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1. Screens; 2. Aerated grit chambers; 3. Primary settlement tanks; 4. Blower building; 5. Activated sludge 
tanks; 6. Secondary settlement tanks; 7. Thickeners; 8. Building for sludge treatment; 9.Anaerobic 
Digesters; 10. Biogas tank; 11. Power supply station  

 

Fig. № 5  Site Plan of the WWTP Dobrich after reconstruction and 
extension 

 
 

The rehabilitation of UWWTP Dobrich will reduce the inflow of harmful 
substances in the receiving water. This will achieve compliance with the 
European requirements for waters, discharged from urban WWTP under 
economically favourable terms. 
 
The proposed Stage 1 includes eligible investment measures for more 
effective treatment of wastewaters. The following measures will be 
primarily implemented during this investment stage:  
- rehabilitation of the mechanical wastewater treatment step; 
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- rehabilitation of the biological wastewater treatment step; 
- implementation of a modern sludge treatment technology, including 
anaerobic stabilization of sludge and additional facilities for mechanical 
dewatering; 

 
Wastes expected to be generated  
Generated wastes are classified according to Ordinance № 3 on classification 
of waste/01.04.2004, SG 44/25.05.2004, issued by the Minister of MoEW and 
the Minister of MH. 
 
An updated  “Waste management program” will be developed before the start 
of reconstruction and upgrade of the existing UWWTP Dobrich. 
 
Cleaning the terrain and UWWTP site and the replacement of equipment for 
the implementation of reconstruction will generate relatively large quantities of 
metal waste from worn out equipment (code 17 04 07 – a mix of metals), 
which will be handed over to a licensed company. The site will require 
cleaning, felling of trees and bushes, etc. Hazardous waste will be generated: 
waste code 20 02 01 - biodegradable waste from parks and gardens, 20.01.02 
soil, stones; 20.02.03 other biodegradable waste. These wastes will be 
disposed of in the landfill for non-hazardous waste of the urban settlement. 
The construction waste generated in the demolition of structures, channels 
and others (code 17.01.01 concrete, code 17.01.02 - bricks; code 17.01.03 – 
roof-tiles, tiles, ceramic products) will be transported to the place designated 
by the municipality. 
The next stage of design will define the quantities of generated waste (metal 
equipment, construction waste, accumulated hazardous waste, etc.). The 
contracting authority will contract licensed companies for transportation, use, 
recycling, disposal or depositing of waste. 
  
The new construction of the facilities, included in the integrated water 
project is expected to generate construction waste – soils, construction 
waste, packaging waste, etc.  
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During construction of the facility – the construction process is expected 
to generate mainly household and construction waste – soils, 
construction waste, packaging waste.  

 
Household waste, generated by workers during construction of the facility, 
around 25-30 people in May – the busiest period (code 20 03 01) – quantity 
around 10 m3 for the whole construction time. It will be collected in containers 
or standard buckets, sprinkled with lime for disinfection and disposed of in a 
landfill for solid household waste of the urban settlement. 
It is foreseen to provide chemical toilets to workers at the sections of the 
construction works.  
 
Construction waste: concrete and other construction waste (codes 17 01 01, 
17 01 02, 17 01 03). It is foreseen to collect them on the site and transport 
them to a landfill in a construction waste container. Much of the construction 
waste will be used in the construction of facilities (landscaping, paving, filling 
of disturbed areas, etc.).. 
 
Expected quantity of construction waste during construction will be defined in 
subsequent stages of design.  
 
Soils will be used also for landscaping and excess soil will be deposited on 
sites, designated by the municipality. Excavation soils will be used primarily in 
the performance of backfills and landscaping of sites. Broken debris can be 
used to fill existing site disturbances and others. Soils will be used during 
construction for leveling and reclamation of land and improvement of road 
deviations pavements, grounds, alleys and others. Unused soils will be 
transported to a soil depot, designated by the municipality. Soils may be used 
for reclamation of damaged areas in the region.  

 
Construction waste from the town of Dobrich, which will be generated in the 
process of implementation of IP will be disposed of in a landfill for construction 
waste. 
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Non-hazardous (industrial) waste - metal waste from formwork and fittings, 
steel reinforcement and reinforced grids (17.04.05) will be collected by the 
construction company on sites for temporary storage and will be handed over 
to physical persons or legal entities licensed to perform activities related with 
gathering, transportation, temporary storage, recovery and/or disposal of 
waste in accordance with art. 37 of the WMA. Packaging waste materials 
(non-hazardous waste), wood, paper packaging, plastic packaging, etc. will 
also be handed over to licensed disposal (recycling) companies. 

 
Hazardous waste - discarded lamps (20.01.21*), debilitated batteries 
(16.06.01*), packages of paints and varnishes containing dangerous 
substances (15.01.10*), waste machining oils (13.01.10*) - will be handed 
over by the construction company to a licensed disposal company. 

 
During operation of facility  
 
Household waste: during operation of the facility mixed household waste will 
be generated by the operating staff (code 20 03 01). It will be collected in 
containers or standard buckets, sprinkled with chlorinated lime for disinfection 
and will be disposed of in a landfill for solid household waste. The expected 
quantity is around 10-20 m3/year. 
 
Construction waste form the performance of the construction works.  
Industrial non-hazardous waste 
* Effective control and management of the reconstructed UWWTP will 
maintain optimal conditions, required for the technological processes. Inflow 
parameters will be monitored, including the total flow at UWWTP inlet and 
waters from individual emitters (industries generating polluted water) to 
prevent excessive pollution with specific pollutants. 
 
Expected waste during operation of the treatment  plant: 
 
The treatment plant for wastewater from the population and industries of 
the town of Dobrich (household wastewater and industrial wastewater, 
meeting the requirements of Ordinance № 7 on discharge of industrial 
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effluent into urban sewerage systems) generates waste from screens 
(code 19 08 01), waste from the grit chamber (code 19 08 02) and 
stabilized sludge (code 19 08 05). 
 
Waste from screens - the estimated maximum quantity is about 152 tons per 
year. It will be collected in containers, sprinkled with lime or chlorinated lime 
for disinfection and will be transported and disposed of together with the 
household waste. It will be disposed of in a landfill for solid household waste 
together with the solid household waste.  

 
Waste from the grit chamber – (code 19 08 02 ) – washed sand will be 
transported and disposed of in a landfill for non-hazardous waste of the urban 
settlement and will be used for soil capping  - around 721t/year. It will be 
disposed of in a landfill for solid household waste together with the solid 
household waste. 

 
Dewatered stabilized sludge – it will be transported periodically to a landfill. 
The surplus activated sludge (code 19 08 05) will be anaerobically stabilized 
and mechanically dewatered and will be transported to the landfill for disposal 
of waste from the urban settlement. Their testing is expected to meet the legal 
requirements for use as fertilizer, reclamation of disturbed lands, etc. 

 
Sludge, generated in the wastewater treatment process, anaerobically 
stabilized (according to the option selected with priority) and 
mechanically dewatered sludge (code 19 08 05) - solids 28%-30% moisture 
70-72%, around 19.3 tons/day - 16.48 m3/day, around 6000 m3/year. 
A program for management of the sludge generated at UWWTP will be 
prepared and agreed with the competent authorities. 

 
Hazardous waste - discarded lamps (20.01.21*), debilitated batteries 
(16.06.01*), packages of paints and varnishes containing dangerous 
substances (15.01.10*), waste machining oils (13.01.10*). They will be 
temporarily stored at the UWWTP site and will be handed over to a licensed 
disposal company for disposal in compliance with the regulatory requirements. 
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The project proposes anaerobic treatment of the sludge, generated in the 
treatment process, with generated biogas utilized in processes, related with 
drying the mechanically dewatered sludge. Additional equipment is proposed 
to enhance the dewatering effect achieving lower humidity, to reduce the 
operating costs for drying and transporting the sludge to the places of its 
utilization or disposal.  
 
Measures are proposed for decentralized, subsequent utilization of sludge 
from UWWTP Dobrich for soil capping of landfills, reclamation of disturbed 
lands, in agriculture and others. 
 
The aerobically mineralized sludge contains valuable nutrients: organic matter 
min. 56%, carbohydrates min. 11% (alpha cellulose min. 4% and 
hemicellulose min. 7%) Total nitrogen Nt - 3%, Total Phosphorus as P2O5 - 
2,1-2.4%, fats min. 9%, cellulose 25% and other compounds 28-30%. The 
sludge also contains many vitamins of the B group with predomination of 
vitamin B12. The dried sludge is a product which, after certain processing, can 
be used. 
 
The preliminary decisions of the consultant provide a number of proposals for 
the treatment of stabilized and mechanically dewatered sludge. In subsequent 
project stages the most rational solutions for decentralized utilization and 
disposal of the sludge treated at WWTP site will be chosen for implementation 
after precise analysis, technical and economical justification and depending on 
the actual conditions and possibilities of the municipality. 
It is necessary to develop a management program for the sludge generated at 
UWWTP in shortest possible terms. 
 
The facilities, included in the project for integrated water measures are 
environmentally friendly and with highly positive impact on the 
environment. The negative impact from their implementation on the 
different components of the environment and the factors that affect it, 
are reduced to a rational minimum. 
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-  The project employs advanced technologies, equipment and necessary 
measures for ensuring minimal impact on environment. 
-  The use of modern rational methods, construction materials and 
appropriate vehicles contribute to achieve compliance with the maximum 
allowable limits for the substances polluting water, soil and ground-air 
ecosystems. 
-  The implementation of the investment project is expected to reduce the 
water consumption by limiting the leaks from the existing water supply 
network, which is compromised in some sections. 
-  The implementation of the investment project provides effective 
measures for achieving the hygiene standards for protection of life and health 
of people. 
-  The extension and rehabilitation of the sewer network will eliminate the 
contamination of surface and ground waters, caused by leaks and accidental 
spills, direct discharge of untreated wastewaters (not collected in the existing 
UWWTP), wastewaters, inadequately treated in the existing UWWTP Dobrich 
(the process flowchart and the equipment are morally and physically obsolete 
and do not meet modern requirements). 
-  No construction of new road infrastructure is provided. 
-  No pollution with construction waste is expected to occur, because of 
the requirement for timely transportation of all wastes to the disposal site, 
designated by the Municipality at the start of construction. 
-  There is a problem with the treatment of sludge, generated in the water 
treatment process at UWWTP Dobrich. The investment project provides the 
implementation of an effective aerobic stabilization and mechanical 
dewatering, which will reduce its organic content. The engineering design 
proposes methods for sludge treatment. After preparation of a Sludge 
Management Program and a technological and economic justification, the 
most rational solution can be adopted. At present moment measures are taken 
to treat the sludge, generated at the UWWTP site. A number of studies have 
been performed on treatment of deposited and generated sludge, currently 
and in future. The most rational solutions are to be implemented after detailed 
process analysis and technical and economical justification, and taking into 
account decentralized treatment of anaerobically stabilized mechanically 
dewatered sludge in relation with its subsequent disposal or utilization. 
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-  The analyses of sludge from UWWTP Dobrich show that currently its 
chemical parameters meet the requirements for waste, having no excessive 
levels of heavy metals and other harmful substances and is classified as "non-
hazardous waste”. The sludge, however, is not sufficiently stabilized and does 
not meet the requirements in terms of microbial indicators. 
-  A management program for the sludge generated at UWWTP has to be 
developed and agreed by Dobrich Municipality. 
- Several alternatives for sludge treatment after reconstruction, upgrade 
and extension of UWWTP Dobrich are currently being investigated. 
- No excessive negative impact on air quality is expected to occur under 
the proposed measures during the period of construction and operation of the 
facilities, included in the investment project. 
- During the implementation of the investment project and under strict 
control on the implementation of the measures provided, no pollution or 
discomfort on environment is expected to occur. 
-  The components of the investment project, related with the 
rehabilitation and extension of the water supply network, the sewer network 
and the facilities, associated with them, will be fully realized within the 
urbanized area of the town of Dobrich and do not fall within Protected areas 
under the Biodiversity Act and shall not affect protected areas under the 
Protected Areas Act. 
- The reconstruction, upgrade and extension of UWWTP will be 
performed on the existing site, which is anthropogenically disturbed. The 
UWWTP site is located outside of protected areas. The upgraded UWWTP 
Dobrich with improved degree of water treatment will have indirect positive 
contribution to sustainable development of biodiversity by enhancing the self-
purification ability of the water body and a positive impact on the aquatic 
ecosystems in this area.  
- Taking into account the area on which the investment project will be 
implemented and the specifics of planned activities, it is not likely natural 
habitats and habitats of species to be affected, destroyed and fragmented. No 
forest areas or tree species will be affected and there will be no situation of 
isolation of species.  
- The territorial scope of impact resulting from construction is located 
within the allocated sites.  
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- Ability for assimilation of the ecosystem in natural environment: no 
adverse environmental impacts are expected to occur as a result of the 
implementation of the investment project. The projected activities are not 
related with a change or disturbance of the land use.  
- No negative impact on soil functions is expected. Regulation of water 
supply, reduction of water losses and elimination of discharge of domestic 
wastewaters into the soil (in the absence of sewage) will affect positively 
groundwaters and soils in the area.  
- Construction works and excavation activities will temporarily increase 
the sound pressure in daylight hours, but within limited periods of time and 
locally within the activity performed (the linear facilities are in the urbanized 
territory, while the UWWTP is outside the populated area).  
- No change in noise emissions and acoustic load on the environment is 
expected after the completion of the sites, included in the investment project.  
-  The implementation of the investment project will change significantly 
the sanitary and hygienic conditions of the environment, urban environment 
will improve, accompanied with specific favorable effects and prevention of 
health risk. (Appropriate measures will be taken during construction to 
minimize the negative impacts and exclude any adverse health effects on 
residents)  
-  Taking into account the nature of the investment project, the impact 
can be defined as long-term and positive. 
 
The components of the investment project should be implemented in short 
term perspective to achieve higher quality of living environment for the 
population in the area, conforming to the European standards.  
 
The implementation of the investment project will achieve as a result:  
- Providing population with sufficient quantity of water with good quality 
and minimizing losses along the water supply network. Pollution of the 
receiving water will be prevented by collecting all wastewaters into a modern 
UWWTP, which has the required capacity and will treat wastewaters up to the 
requirements of applicable law.  
- Improving the quality of life of people and environmental protection of 
the region.  
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- Prevention of health risk to population in the region due to discharge of 
untreated wastewaters into water bodies.  
- Creation of better conditions for sustainable development of the aquatic 
ecosystem in the Dobrichka river and the development of biodiversity in the 
area, respectively. 
- Rehabilitation and extension of UWWTP Dobrich is proposed. The 
proposal takes into account the eligible investment measures for financing by 
the Cohesion Fund for wastewater treatment and optimization of sludge 
treatment (mechanical dewatering, sludge stabilization and biogas utilization). 
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4. Current environmental condition in the region. Impact of the investment 

project facilities on the environmental components and the factors, 
influencing it. 
 
The environmental condition is influenced by a complex set of factors: 
-  diverse natural and geographical structure of the region (topography, 
geological structure, surface and groundwater, soil cover, flora and fauna) 
-  industries 
-  urban network and existing technical infrastructure 
-  specialization and territorial organization of agriculture and the peculiarities of 
employed agricultural technologies 
-  legislation and state policy and the policy of local authorities in the use of 
natural resources and environmental protection 
- degree of development of communal and public services to population and 
business 
- availability of information system for monitoring, control and management of 
environmental protection activities and many others. 
(The analysis used data from official sources of background information - the National 
Statistical Institute, annual reports on the state of the environment, 2006-2009, 
conducted studies in this area, etc.). 
 
 
Geography 
Dobrich Municipality is the largest municipality by area in the Republic of 
Bulgaria and the 62nd most populous. 
 
Neighboring municipalities are: Dobrich, Balchik and G. Toshevo 
municipalities to the east, Tervel municipality to the west, Krushari municipality 
to the north, all within Dobrich district, and Aksakovo and Valchi dol 
municipalities to the south belonging to Varna district. Within the Dobrich 
district, Dobrich municipality is practically not bordering only with the 
municipalities of Kavarna and Shabla. Dobrich is the center of the district, 
located in the northeastern region. 
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Dobrich is located in the eastern part of the country, approximately 520 km  
northeast of Sofia and 40 km north of Varna; its distance to the Black Sea is 
around 30 km. The total population of the town amounts to 96 740 (2007). The 
total area of Dobrich municipality is 109 km² and the average altitude of town 
is 220 meters. 

 
Fig. 5  Project area within Bulgaria 

Topography - Dobrich Municipality is located in the lands of South Dobrudja 
on а hilly plain with an average altitude of 240 meters around the town of 
Dobrich, which is a separate municipal center. The municipality is located in 
the eastern part of the hilly Danubian Plain, which, in turn, is the northernmost 
major morphogeographic district of the varied Bulgarian topography. It rests 
upon the Moesian superstructure platform with lesser internal differences in 
the segmentation of relief. The Danube plain is characterized by lowland and 
hilly relief. Typical for the relief of Dobrudja are the low plateaus up to 150-200 
m high, developed in the foot of the step descent to the Varna structural 
decline. The existing tributaries of the Danube have non-permanent flow, 
running in steep canyon-shaped valleys. Typical for the area are the dry 
gullies and flat watersheds, which have contrast low levels of segmentation for 



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  36  

lithological reasons. Major drainage arteries are the Dobrudja rivers and 
gullies. 
 
IP Location 
The investment intention covers the urban area of Dobrich town in the part of 
the extension of the water supply and sewerage systems. 
The water systems and associated facilities, subject of the investment 
intention are located in the urban area of the town of Dobrich within the 
regulation bounds of the town of Dobrich and Dobrich municipality, Uniform 
Classifier of Administrative and Territorial Units Number 72624. 
 
The rehabilitation will be performed on the existing site of UWWTP 
Dobrich, in land plot 000084 in the lands of the village of Vrachantsi, Dobrich 
Municipality, Dobrich District with a total area of F = 99,679 dka,  Uniform 
Classifier of Administrative and Territorial Units Number 12262, in a land plot 
belonging to the State Land Fund. UWWTP Dobrich is an existing facility. 
Reconstruction, upgrade and expansion of some process units is proposed 
with the purpose to ensure treatment of all wastewater from the town of 
Dobrich up to the necessary requirements of the discharge permit. 
Construction works will be performed on the existing site. The terrain is 
anthropogenically influenced. The capacity of the reconstructed UWWTP 
Dobrich is not exceeding the capacity in terms of water quantity and BOD5 
provided in the initial design of the existing UWWTP Dobrich. 
 
Properties, adjacent to the plant site, which may in particular be affected by 
the implementation of IP are:  
Property bounds and neghbouring plots: 
Land plot № 018001 – Field                Dobrich municipality 
Land plot № 000172 – Afforested territory  MAF- State Forestry 
Land plot № 000016 – Pasture, common land   Dobrich municipality 
Land plot № 000079 – Local road             Dobrich municipality  
Land plot № 000008 – Pasture, common land   Dobrich municipality 
Land plot № 000179 – Afforested territory  MAF- State Forestry 
Land plot № 000008 – Pasture, common land   Dobrich municipality 
Land plot № 000174 – Pasture, common land   Dobrich municipality 
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Land plot № 000088 – Water stream              MAF - HMS 
Land plot № 000111 – Pasture, common land   Dobrich municipality 
 
The components of the investment project are located outside of protected 
areas and do not affect elements of the National ecological network.      
The investment proposal includes the very urban settlements in the part of the 
extension of the water supply and sewage systems and does not fall within 
protected areas. 
 
Dobrich UWWTP site is located outside of protected areas under Natura 2000 
and protected areas in the Dobrudja plateau. 
The facilities of the IP do not fall within protected areas, protected zones and 
protected sites. 
Protected areas closest to the IP are PA BG 0002048 "Suha reka" under 
Directive 79/409/EEC on the Protection of Birds, which overlaps PA "Suha 
reka" code BG0000107 under Directive 92/43/EEC on conservation of natural 
habitats of wild fauna and flora. 

 
4.1. Ambient air 
4.1.1. Climatic conditions  

The area in which the town of Dobrich is located and its climatic factors - 
atmospheric circulation, radiation and physical-geographical conditions, 
belong to the European continental climatic zone, moderate-continental 
climatic sub-region, eastern climatic region of the Danube rolling lowland. 
Climatic conditions in the region are close to the climatic conditions of the East 
European climate, whose most significant features are the small rainfall, 
relatively cold winter for that latitude /average winter temperature is 2-3ºC 
lower than the average for that latitude/ and hot summer, which accounts for 
the maximum rainfall of the year. Accordingly, the average annual temperature 
amplitude is between 22ºC and 24ºC, which highlights the continental nature 
of the climate. The rainfall proportion is similar, as their amount in summer 
exceeds that in winter by about 100-150%. Spring and autumn are transitional 
in nature, the autumn being slightly warmer and drier than spring. Spring in 
this region is pretty cool, which is mainly due to the more frequent 
northeastern incursions of cooler air in this season.  
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The most important climatic feature of the Black Sea climate sub-region is the 
relatively mild and humid winter and the hot, but relatively dry and sunny 
summer. Winter temperature conditions are mainly due to the thermal effects 
of the large water area,  the terrain is open to the north and northeast winds, 
reaching the speed of 15-20 m/sec in winter. 
The climate is formed mainly under the influence of oceanic air masses of the 
temperate latitudes, which invade mainly from the northwest and west, less 
frequently from the north and northeast, as well as under continental air 
masses of temperate latitudes, which invade mainly from the northeast and 
less frequently from northwest. In winter there are invasions and arctic air 
masses. The influence of tropical air masses is weak at the latitude of Dobrich. 
Winters are cold with average temperatures in the range of -40C to +40C / min 
-3.50C, max. 4.20C. Winter precipitation is minimal, about 110 mm - 20% of the 
annual volume. 
Spring comes to the end of February and early March. Average temperatures 
are around +90C /min +4.50C, max. 15.50C/. Precipitation is about 135 mm 
/25-28% of the annual quantity/. 
Summer in the region is hot /average temperature 16.80C with average 
maximum temperature in July exceeding 27-280C. Rainfall is relatively high - 
150-155 mm, which is about 30% of the annual volume. 
Autumn is cool and starts early. Temperatures range from +30C to +180C. 
Rainfall during the autumn period is about 120 mm - 27% of the annual 
volume. 
The average annual sunshine in the region is relatively high - about 2200 
hours, or about 50% of daylight hours for the year. The duration of sunshine is 
one of the factors regulating the energetic conditions of the land surface - 
atmosphere system. The region is characterized by good annual duration of 
sunshine for Bulgaria, which is above 2 200 hours /normal 1550-1600 hours/ 
duration of sunshine for temperature above 10ºC. The average annual 
sunshine for the region is relatively high, i.e. about 50% of daylight hours for 
the year. 
The latitude and altitude of Dobrich municipality create great amplitude in the 
annual amount of solar radiation, which basically determines the thermal 
difference between the main seasons - winter and summer, as well as the 
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transition spring and autumn seasons. The continental atmospheric circulation 
boosts the temperature differences between summer and winter. 
One of the most important climatic factors affecting the degree of dispersion of 
atmospheric inclusions is the wind speed and the incidence of "calm" weather 
and wind speed under 1 m/sec. The wind mode is determined by the wide 
geographical range of the eastern Danubian plain, its considerable distance 
from the mountain barriers of the Carpathians and the Balkan Mountains to 
the north and south, and its openness to the east and west. Dobrich 
municipality is characterized by very low repeatability of calm weather and 
wind under 1 m/sec, with minimum and maximum values throughout the year - 
12.6% and 31.3%. The average annual wind speed is 3.8 m/s and ranges 
from 2.7 m/s in summer to 5.1 m/s average in winter. The prevailing winds are 
from the north and northwest - 19.8% and 14.9%, and the weaker winds are 
from the east - 7.3%. The average annual days with calm weather - speeds 
under 1 m/s are about 21.3%, which is twice less than average for the country. 
Mists are formed in Dobrich mainly during the cold part of the year. Their 
maximum is in January and December, coinciding with the maximum relative 
humidity. The number of days with fog ranges from 24 to 143 throughout the 
year. 
Precipitation is typical for the well-developed continental climate, having  
summer /June/ maximum and winter /February / minimum. Despite the small 
altitude, snow cover stays for up to 2.5 months. The emergence of typical 
northeastern winds in winter causes blowing away and redistribution of the 
snow cover and its accumulation in the form of thick snow-drifts. This leads to 
uneven distribution of snow cover, threatens crops with freezing and creates 
uneven distribution of soil moisture. The annual rainfall averages between 
500-550 mm, which defines the region as one of the driest in our country. 
There are frequent and quite prolonged periods of drought here mainly in 
summer and autumn, some of which have a duration of 16-30 days.  

 
4.1.2. Ambient air quality (AAQ) – condition and trends. 

The main quality parameters of ground layer of air in the region are controlled 
by RIEW - Varna and RIPCPH Dobrich. 
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In the period after 1989 there is a significant reduction in emissions of air 
pollutants, hence the improvement of air quality in populated areas. RIEW 
Varna has performed two measurements of ambient air. 
 
Measurement at the asphalt mixing plants in the village of Vrachantsi in 2001. 
Measurement showed exceedance of dust emissions. The reasons for the 
exceeded values are the poor technical condition of the treatment facilities, 
improper handling of equipment and failure to implement the wet dust 
catchment process.  Pollution is limited within the area of the asphalt mixing 
plants. 
 
Measurement in 2003 near the village of Odartsi – dust pollution of air with 
manganese tailings from “Euromangan" tailings dam, which is located in close 
proximity to the village. The measurements did not find any dust pollution of 
air. 
 
Stubble arsons and illegal discharge of emissions in the atmosphere through 
burning of tires also affect the air quality. 
 
The analysis of available information indicates that during the winter period, 
due to the intensive use of hard fuels for heating in households, and under 
certain weather conditions /calm weather/, pollutants accumulate in the ground 
layer, such as PM10, sulfur dioxide, nitrogen oxides and carbon monoxide up 
to the maximum admissible levels. In summer months pollutions are mainly 
with dust and bad odors, arising from the state of the infrastructure /lack of 
sewers and poorly maintained roads/, landfills, breeding of various animal 
species in unallowed numbers within the populated areas, as well as the use 
of natural and artificial fertilizers in well-developed agricultural areas. This 
creates additional air pollution with volatile organic compounds /VOC/, 
methane and ammonia.  
Pollution is mainly in winter period, with the use of solid fuels in households, 
depending on weather conditions.  
The dispersion matrix of pollutions that could occur as a result of the complex 
impact of industrial, public utilities and transport sector under most adverse 
weather conditions in the populated areas, located in the outskirts.  
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The immediate control over the status and operation of facilities with sources 
of atmospheric emissions, the operation of treatment facilities and over the 
emissions from individual sources is performed by municipal authorities in 
accordance with article 19 of the Clean Air Act. 
 
Summary, conclusions, trends in air quality currently in the region for 
implementation of the investment project. 
 - Dobrich Municipality is characterized by climatic factors having low 
potential for air pollution from local sources /especially during the winter 
season/  
 - Local heating installations of buildings are sources of sulfur oxides, 
dust and soot into the air. 
        
The implementation of the water supply and sewer network sections of town 
will be performed after a schedule (water mains will be placed in parallel and 
at the same time). All necessary measures will be taken to reduce to minimum 
the impact on environment and the air component, respectively. The impact of 
UWWTP on this component at the different stages of construction and 
operation will be reduced to minimum with the measures taken. Apart from 
that the site is located at a considerable distance from the residential 
buildings. 
The impact is short, local and with no cumulative effect. 

 
4.2. Geological structure. Ground waters. 
4.2.1 Geological structure, engineering-geological and hydrogeological 

structure 
 

Geological structure  
The sewerage and water supply network of Dobrich, the site of the wastewater 
treatment plant, the water abstraction facilities around the city, near Shabla 
Makedonka, Batovo etc..  as well as the external water supply lines to them, 
fall within the eastern slope of the North Bulgarian fold, known as Varna 
monocline in the composition of the Moesian platform. The geological 
structure is characterized by almost monoclinal sinking to the east and south 
of several lithostratigraphical units, as follows: 
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- the widely known "Malm-Valanginian carbonate complex” with a thickness of 
about 600÷800 m, its section differentiating the Chernookovo, Drinovo and 
Kaspichan formations (limestone, dolomite limestones and dolomites), the 
Rouse and Razgrad formations (clayey and sandy limestones); 
- Upper Cretaceous series with a thickness of 40÷55 m of chalk-like 
limestones and marls with layers of bentonite clay (Novachevo formation) and 
chalk-like and grayish-white limestones (Mezdra formation); 
- Paleogene sediments with a thickness of 150÷200 m: Paleocene siltstones 
and sandy limestones (Komarevo formation), Lower Eocene calcareous 
sandstones (Dikilitash formation) and organogenic limestones (Aladun 
formation), Middle Eocene marls, calcareous marls, clayey limestones (Avren 
formation) and Oligocene clays with shallow layers of sandstones, siltstones 
and manganese ore (Ruslar formation); 
- Neogene sediments of Sarmatian age, including Euxinograd formation of 
calcareous clays with a thickness of 15÷110 m, Frangen formation of sands, 
Odarska formation of detritus-shell and oolite limestones with sandy and 
clayey layers with a thickness of about 20 m, Topolska formation of aragonite, 
layers of calcareous clays, limestones and dolomites with a total thickness of 
45÷80 m and Karvuna Formation with a thickness of 10÷60 m, built of rigid, 
solid or spongy limestones. Neogene sediments are covered by Quaternary 
deposits and a cultural layer with sporadic distribution. 
Quaternary is represented by Eolite formations - calcareous and sandy clayey 
loess with a thickness of 5÷15 m, alluvial formations of sands, gravels and 
clays, making parts of the riverbed and floodplain terraces of Dobrudja rivers 
and major gullies, including terraces of Dobrichka and Batova rivers and the 
delluvial formations of sandy clays with a thickness of 0,5÷2,0 m, rarely to 
8÷10 m. 
The cultural layer is a soil layer with various anthropogenic inclusions: 
household, construction, streets and intercity highways superstructure and 
others. 
The immediate geological environment, apart from Quaternary formations and 
cultural layer, is represented by the following sediments revealing on the 
surface: 
- Odarska formation in the Neogene, with an underlying Frangen and 
Euxinograd formation and the Rouse formation limestones of the Malm-
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Valanginian carbonate complex – on the territory of the town of Dobrich, the 
site of the WWTP and water abstraction facilities at Odrintsi, Almalii, Bogdan 
and Primortsi; 
- Euxinograd formation with an underlying Rouse formation of the Malm-
Valanginian carbonate complex - at “Batovo” water abstraction facilities; 
- Odarska and Karvuna formations in the Neogene, with underlying Upper 
Cretaceous and Paleogene sediments and Malm-Valanginian carbonate 
complex - at the water intake facilities in the region of Shabla-Makedonka. 
 
Engineering-geological conditions  
The reconstruction of the water supply and sewerage networks of the town of 
Dobrich, the wastewater treatment plant and water abstraction facilities will be 
implemented in the engineering-geological conditions, determined by the 
physical and mechanical properties mainly of the Quaternary formations, 
cultural layer and clayey sandy and carbonate sediments in the Neogene 
section, forming the immediate geological environment of the terrain. 
The physico-mechanical parameters of these deposits are in a wide range, but 
will not impede the planned new construction. 
 
Hydrogeological conditions 
In hydrogeological terms the territory falls within the Dobrich sub-region of  the 
Varna artesian basin in the Lower Danube artesian area. It is characterized by 
complex hydrogeological conditions, determined by regionally contained  
large-volume groundwater bodies, as follows: 
- interstitial water in Neogene-sarmatian northeast and central Dobrudja code 
BG2G000000N044; 
- interstitial water in Paleogene-Eocene Varna-Shabla code 
BG2G00000PG026; 
- karst water in the Malm-valanginian code BG2G0000J3K1040. 
The interstitial waters in Neogene-sarmatian northeast and central Dobrudja 
code BG2G000000N044 (Sarmatian aquifer) are accumulated in the Neogene 
Sarmatian limestones, sands, sandstones and sandy clays. Their arrangement 
is confined to unconfined in the upper part of the section. The static level of 
groundwater is found at elevations of about + (30÷50) m to +(5÷15) m. Quality 
indicators characterize the water as a hydrocarbonate-magnesium-calcium 
and hydrocarbonate-calcium-magnesium with mineralization 400÷1000 mg/l. It 
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is not protected from contaminants resulting from agriculture, marine 
intrusions, urban settlements not having wastewater treatment plants and 
others, which creates at places increased levels of nitrates, chlorides and 
other substances. 
Interstitial waters in Paleogene-Eocene Varna-Shabla with code 
BG2G00000Pg026 are accumulated in the sand and sandstone with layers of 
limestone. Groundwater body is unconfined in the area of water collection and 
gains considerable pressure in the north, east and south, where the aquifer 
collector sinks to a depth of 200÷300 m. The piezometrical level in the 
pressure part is found at elevations + (20 ÷ 35) m. 
By its quality parameters, the water is fresh, hydrocarbonate-calcium- 
magnesium to hydrocarbonate-sodium in the deeper parts of the horizon and 
contains hydrogen sulfide. 
This groundwater body is not present in the town of Dobrich and the 
immediate area surrounding it. 
Karst waters in the Malm-valanginian with code BG2G0000J3K1040 (Malm-
Valanginian aquifer) are formed in the same-named "Malm-Valanginian 
carbonate complex”, which reveals on the surface within the bounds of the 
North Bulgarian fold and sinks to the east and south of it in the Varna 
monocline. The aquifer collector emerges as an irregularly cracked and  
cavernous to highly karsted environment of limestone, dolomite and dolomited 
limestones. 
The groundwater body is unconfined in the outbreak area, where static levels 
are found at elevation 100÷110 m, and acquires increasing pressure to the 
east and south to 400÷600 m relative to the upper part. The piezometric levels 
in the pressure part decrease to elevations + (10÷20) m around the Black Sea 
coast. 
The quality indicators characterize the water as a hydrocarbonate-calcium and 
hydrocarbonate-sodium with mineralization most commonly around 500÷700 
mg/l, in certain cases up to 1200 mg/l. The water temperature is from 120 to 
530C. 
Groundwaters in the Malm-valanginian with temperature higher than 200C on 
the territory of Varna district, Dobrich and Shumen districts are included under 
№ 100 in the "List of mineral waters - exclusive state property" (Annex № 2 to 
art. 14, paragraph 2 of the Water Act). 
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The town of Dobrich and the municipality are supplied with water exclusively 
from groundwater bodies "Interstitial waters in Neogene-sarmatian Northeast 
and Central Dobrudja code BG2G000000N044" (Sarmatian aquifer) with 
established operational resources of 4000 l/s and "Karst water in the Malm-
valanginian with code BG2G0000J3K1040 (Malm-Valanginian aquifer) with 
established resources of 2260 l/s, where five groups of pipe and shaft wells 
are built: Shabla-Makedonka, Batovo, Bogdan, Almalii, Odrintsi and Primortsi 
(Primortsi, Minkovo, Strelbishte, Plachi dol). Data on the used water quantity is 
provided in the table: 
 
Table № 4. 2-1 
 

№ 

Water supply group 
Number of 

wells 

Accomplished 

water drawing 

m3/d l/s 

1 2 3 4 5 

1 Shabla-Makedonka 18 14 720 170,40 

2 Primortsi 20 26 711 309,20 

3 Odrintsi 3 3 467 40,10 

4 Almalii  1 1 447 16,80 

5 Bogdan 1 193 2,20 

6 Batovo 1 4 433 51,30 

 Total 44 50 971 590,0 

 
Fences have been set up around the water drawing systems for drinking water 
to protect groundwaters from contamination around belt I. No belts II and III 
have been set up under the provision of "Ordinance № 3/16.10.200 on the 
terms and conditions for research, design, approval and operation of sanitary 
protection zones around water sources and facilities for drinking water and 
sources of mineral water used for therapeutic, prophylactic, drinking and 
hygiene needs". 
Besides these water drawing systems in Dobrich and around, there are also 
borehole wells made by companies and enterprises, supplying water for their 
production needs, watering of green areas, street washing, etc. 
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4.2.2 Environmental assessment 

The surface layer of the geological environment of Dobrich is disturbed by 
excavations and backfills of foundations of numerous buildings and facilities, 
the implemented overground and underground sewage, water supply, 
transportation and other communications. 
Apart from the mechanical disruption, the geological environment has suffered 
changes in quality as well, resulting from its pollution with solid and liquid 
waste from small illegal landfills for household, agricultural and construction 
waste, located within the city territory, also from sewer leaks, etc. 
These changes are usually long-term, because their impact extends even after 
elimination of the pollution sources. 
 
The longstanding use of water drawing systems, and other water drawing 
facilities for household, industrial, public and other needs until present moment 
have had an impact on the regime and quality of groundwater, which is 
expressed and characterized by the following: 
- extraction of significant natural waters from the groundwaters in the 
Sarmatian and Malm-Valanginian aquifer forming a depression around them. 
The impact is direct, permanent, with range within the operational zone of the 
water drawing facilities; 
- changes in groundwater quality of the Sarmatian aquifer as a result of 
infiltration of nitrate-polluted waters mainly from agriculture, and partially of 
domestic sewage.   
 
The impact on deep ground and groundwaters will also continue in the 
process of implementation of the proposed rehabilitation of the sewer and 
water supply network and the wastewater treatment plant, but will be 
significantly lower. 
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Fig. 6.  Geological map of Bulgaria. Map sheet Dobrich,  1 : 100 000 
/after Cheshitev G. and others, 1991/ 

 
 L e g e n d  

 

QUATERNARY 
 
Alluvial formations – riverbed and flood 
terraces (gravels, sands,)             Holocene 
                                                               
Deluvial formations                      Holocene 
(slightly rounded rocks, mixed with 
sandy-clayey materials) 
 
Eolithic formations     mid. up Pleistocene 
(clayey loess) 

 NEOGENE  
 
Karvuna formation               middle hersonian 
 
 
Odarska formation                      bessarabian 
(limestones) 
 
 
Frangen formation                    volin-



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  48  

 

bessarab 
(sands) 
 
 
Euxinograd formation       upper Karangatian 
                                             bessarab 

 

 

UPPER CRETACEOUS 
Novachene formation –aK2

cp-m (chalky 
limestones and marls) and Mezdra formation – 
mzK2

cp-m (limestone with flint) – of geological 
profiles                            Kampan-Maastricht 

 

JURASSIC – CRETACEOUS 
Razgrad formation (clayey limestones and 
marls); of geological profile I-II, in s-21, 
together with the Rousse formation   hotriv-apt 

 

Chernookovo formation – with Jc
2 – J1

3 
(limestones, dolomited limestones), Drinovo 
formation drJ1

3 - K1
bs (dolomites) and 

Kaspichan formation kpK1
bs-v (limestones) 

 
 

 
4.3. Surface water. 
4.2.3 Hydrogeological survey of the Suha river and Dobrichka river 

The river network is well developed and appears as dry valleys with temporary 
flow from the south to the north. The receiving water of the wastewaters 
treated at the UWWTP, according to the Permit for use of water body, is the 
Dobrichka river. 
Dobrichka river is a right tributary of the Suha river . 
Suha river originates south of Izgrev village at around 1400 m from 
“Chatalcheshma". The riverbed has constant flow only in the upper stream; it 
discharges into the Danube near Oltina lake - Romania. Its river network is 
asymmetric. 
Dobrichka river originates from the northwest end of the village of Draganovo 
(Voisil) from a spring fountain and has its estuary near the village of Balik. It 
has three major tributaries in the region of the town of Dobrich, which form 
separate streams in south-north direction. Throughout most of the year they 
are dry. The river network is well developed and forms dry valleys. 
Geographically, the area lies within the Dobrudja plateau, which features hilly-
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flat terrain with an altitude below 350 meters. The flat nature of the terrain, 
appearing as low rounded hills, does not provide conditions for intense rainfall 
runoff. The river network is well developed and appears as dry valleys with 
temporary flow from the south to the north. 
 
The catchment areas fall within the Eastern climatic region of the Danube 
plain. Rainfall is below country’s average.  
 
Geologically, the rivers run through an area with an underlying impervious 
layer in the base of the Neogene. Soil cover was formed mainly on loess base 
with steppe and forest-steppe plant relations. Mainly black soils are developed 
- typical, leached, podzol and carbonate. The clay fraction of the leached and 
podzol black soils has a high content of clay particles, which creates 
conditions for strong swelling and "spotting" of the soil during water over 
wetting. Alluvial soils develop at valley bottoms. 
 
Natural vegetation occupies very limited areas. Cultural and agricultural 
vegetation predominates. 
Suha river originates south of Izgrev village at around 1400 m from 
“Chatalcheshma". The riverbed has constant flow only in the upper stream; it 
discharges into the Danube near Oltina lake - Romania. Its river network is 
asymmetric. Left tributaries are short and relatively steep, right tributaries are 
long with well-shaped river valleys. The average inclination of the river to the 
Romanian border is 1.7‰. 
 
Dobrichka river originates from the northwest end of the village of Draganovo 
(Voisil) from a spring fountain and is a right tributary of the Suha river, having 
its estuary near the village of Balik. It has three major tributaries in the region 
of the town of Dobrich, which form separate streams in south-north direction 
and merge in the area of point № 2. Throughout most of the year they are dry. 
The river network is well developed and forms dry valleys. The river valley 
after the town of Dobrich is deep, canyon-shaped, shearing through apt and 
sarmatian  limestones. Its overall length is 70.4 km. Despite its relatively large 
catchment area – 516.3 sq. km. it has insignificant and impermanent flow. It 
characterizes with high incidence of dry periods (annual) and longer duration 
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of the dry periods – over 100 days on average per year and over 250 days in a 
dry year.  
 
The point of discharge of UWWTP Dobrich is situated 17.2 km below the 
sources of the river and 53.2 km above its confluence into the Suha River. The 
average riverbed inclination is small - 3.7 ‰. The runoff is generated from a 
catchment area of 277.2 square kilometers and an average altitude of 253 m. 
The drainage system is not significantly different from that described above for 
the entire river. 
In the calculation of the maximum runoff of the catchment areas of Suha river 
and the points in the town of Dobrich on Dobrichka River, GIS was used to 
determine the catchment areas and their main topographical features. Four 
separate sub-catchment areas form at the point at “Pop Bogomil” Str. - main 
river and 3 tributaries, similar in shape, runoff directions and runoff conditions, 
affecting the formation of the runoff. They are studied individually and the 
results are summarized  
 

 
 

Fig.  7  Catchment area of the Suha river to the station and existing sub-
catchment areas to river section 2 – “Pop Bogomil” Str. and to river 
section 1 – “G. Delchev” Str. on the Dobrichka river 
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Table No 4.3-1 presents Hydrographic characteristics of the catchment areas 
of HMS 32850 and Dobrichka river for the two river sections - "G. Delchev” 
and “Pop Bogomil” streets. 

 
Table № 4.3-1.  Hydrographic features of the catchment areas of 

HMS 32850 and Dobrichka river for all points. 
 

point area 
km2 

incl._max 
% 

incl._ave 
% 

incl._min 
m 

elev.max 
m 

elev. aver 
m 

length 
km 

HMS 32850 233.85 33.753 5.450 207.00 377.00 305.91 29.452 

Section 1 (G. Delchev Str.) 64.86 18.033 3.619 203.00 353.00 282.49 27.292 

Section 2 (Pop Bogomil Str.) 278.14 18.033 2.671 196.00 353.00 262.91 33.578 

 
 

The only HMS 32850 at Novo Botevo was used in determining the water 
quantity of the maximum annual flow of the Suha River and Dobrichka River 
with 1% probability. The statistical parameters of the time sequences of the 
maximum river flow at natural conditions of Suha river at Novo Botevo village 
are as follows: average - perennial maximum water quantity – Q av.max. = 
29.65 m3/s, measured maximum for the period - 196.000 m3/s (1949), 
minimum annual maximum - 0.340 m3/s, mean-square deviation - 29.65, 
variation coefficient - Cv = 1.95, asymmetry coefficient - Cs = 4.36. The water 
quantity with 1% probability of the maximum annual flow of Suha river is Q 
max, 1% =149.62 m3/s. 
 
The calculations determine the following water quantities with 1% probability 
of the maximum annual flow at the two main river sections: 
 
River section 1 - Profile № 6 ”Gotse Delchev” Str.  Q1%  =  35.4 m3/s 
River section 2 - Profile № 7 ”Pop Bogomil” Str.  Q1%    = 91.0 m3/s 
 
The hydraulic calculations show that the calculated water quantity (Q = 44.30 
m3/s) at river section 1 – Profile No 6 “Gotse Delchev” Str. is 8.7 m3/s (20 %) 
larger than the quantity calculated in the hydrological calculations for 
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determining the water quantity with 1% probability of the annual maximum flow 
of Dobrichka river at the town of Dobrich (likelihood of recurrence once every 
100 years) or Qmax (100)= 35.4 m3/s. Therefore the resulting water quantity with 
1% probability of the maximum annual flow will not overflow the edge of the 
river section and flood the surrounding area. 
 
For river section 2- Profile  №7 ”Pop Bogomil” Str., the calculated water 
quantity (Q = 35.90 m3/s) is 55.10 m3/s (153 %) less than the quantity 
calculated in the hydrological calculations for determining the water quantity 
with 1% probability of the maximum annual flow of Dobrichka river at the town 
of Dobrich or Q max (100)= 91.00 m3/s. Therefore the resulting water quantity with 
1% probability of the maximum annual flow will spill over the edge of the river 
section and flood the surrounding area. The exact distribution of the water out 
of the riverbed depends on the urban configuration and terrain features and is 
subject to further studies. It is recommended to build protection dikes to 
protect the surrounding areas in case of passage of water quantity with 1% 
probability of the maximum annual flow, that would confine additionally 55.10  
m3/s.  The inspection ascertained that the river in this area is partially 
engineered with relatively low river banks without existing protective dikes and 
the surrounding areas are not protected against the passage of high water 
with the above mentioned probability. 
 
Conclusion: quality parameters of waters in Bulgaria show a trend towards 
improvement. This is due to our economic development at the moment - small 
industries operating at minimum capacity and working water treatment 
facilities because of the strict control and water basin management. Not all 
wastewater from town is collected into UWWTP Dobrich, furthermore the 
infiltration is high, which is one the reasons for discharged treated wastewater 
to be not excessively polluted. 
 
The implementation of the elements, included in the investment project in 
compliance with the provided measures during the periods of construction and 
operation will not have a negative impact on the environmental components. 
 
The implementation of the integrated water project is an environmentally 
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friendly project with a markedly positive impact on the aquatic ecosystem in 
the region. 

 
4.4. Lands and soils  

The region occupies the eastern lowland part of Dobrudja. The soil cover is 
represented mainly by leached black soils, formed on loess. They are 
characterized by relatively more powerful humus horizon (60-80cm) and 
profile, heavy sandy and loamy, undifferentiated texture profile, higher content 
of organic matter (3.0-3.5% humus) and neutral to slightly alkaline reaction. 
Some of the surface area of these soils is affected by different degrees of 
erosion. 
In climatic terms the region has a mild climate due to the influence of the Black 
Sea. The amount of rainfall is lower. The average annual temperature is 10.90 
C, in January it is -1.00 0С, and in July 21.000С. Spring is delayed by several 
days and the permanent transition of temperature above 50С is around 19 
March. The temperature sum for the vegetation period is around 37000С. The 
annual rainfall in the region is approximately 477 mm. The nature of the 
environmental conditions in the region, as well as their productive potential 
determine average agronomic bonus rate amounting to 76 points, which ranks 
them to the group of «good lands».  
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Fig. 8   Soils in the region of the town of Dobrich  
/Leached, heavy sandy and loamy black soils/ 

 
Soils and soil processes - Soil cover is formed mainly on loess in steppe 
and forest-steppe plant relations. The loess in the region belongs to the Lower 
Danube loess province. The average width of the loess cover is about 25-30 
km. The thickness of the loess cover usually varies from 5-6 to 40-60 m. The 
average thickness of loess in the Dobrudja Black Sea coastal area exceeds 
10-15 m only in some cases. The loess cover of Dobrudja features three main 
varieties: loess, loess formations and loess clays. The specific properties of 
loess determine the occurrence of suffusion processes and related soil 
subsidence developments, which have negative impact on construction. Soils 
in the region are exposed to aqueous and wind erosion. The construction of 
protective forest belts and limiting grazing reduces the development of wind 
erosion. 
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Soils and disturbed lands 
Contaminated and swamped soils - soils accept all noxious impacts on the 
environment, which creates a potential risk to public health. The main source 
of contamination in the agricultural lands appears to be mainly the improper 
use of crop protection chemicals. The contamination /swamping/ of agricultural 
land is found in regions outside urban areas.  
 
Eroded soils - Soil cover is formed mainly on loess in steppe and forest-
steppe plant relations. The loess in the region belongs to the Lower Danube 
loess province. The average width of the loess cover is about 25-30 km. The 
thickness of the loess cover usually varies from 5-6 to 40-60 m. The average 
thickness of loess in Dobrudja Black Sea coast exceeds 10-15 m only in some 
cases. The loess cover of Dobrudja features three main varieties: loess, loess 
formations and loess clays. The specific properties of loess determine the 
occurrence of suffusion processes and related soil subsidence developments, 
which have negative impact on construction. Soils in the region are exposed to 
aqueous and wind erosion. The construction of protective forest belts and 
limiting grazing reduces the development of wind erosion. 
 
Acid and saline soils – The soil reaction has a significant impact on the soil 
formation process and on soil fertility. There are no acid and saline soils within 
the territory of the municipality.  
 
Physically damaged areas due to excavation works – There area no 
operating or exhausted quarries for inert materials and there are no damaged 
areas within the territory of the municipality.  
A particular form of land damage is the extraction of inert materials from 
uplands and thereby damaging the slopes. This activity is illegal and the 
violators can hardly be identified. Sand in small quantities is extracted in the 
region of Debrene village and  “Valog” locality exhausted quarry. 
  

Concise summarized assessment of soil condition on the territory of 
Dobrich  
The condition of soils on the territory of Dobrich Municipality is monitored by 
RIEW – Varna. In recent years a tendency for reduction of soil contamination 
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is observed. This applies mainly to agricultural lands and is due to the crisis 
in agriculture and the limited use of pesticides and fertilizers. Regarding soil 
protection, there is a significant reduction of stubble arsons; safe liquidation 
of warehouses storing old and unusable pesticides 
 
There have been no comprehensive studies on soil condition of Dobrich and 
within its regulation borders. 
 
Disturbed terrains – almost all territory of Dobrich is represented by 
anthropogenic soils. They have light mechanical composition, low content of 
nutrients and impaired enzymic and microbial activity. Тhe construction of 
massive buildings has changed the soil profile and disturbed the landscape. 
Changes in territory levels have occurred. 
The implementation of the facilities, included in the investment project in 
compliance with the foreseen measures during the periods of construction 
and operation will not have a negative impact on the soils (Reconstruction 
and upgrade of the existing UWWTP Dobrich will be carried out within the 
bounds of the existing site and the linear facilities, the reconstructed sections 
of the water supply and sewerage networks and the related facilities will be 
performed in town) 
 

4.5. Biodiversity. Protected areas and protected zones.  
The components of the investment proposal, water supply and sewerage 
systems, are within the urban area of Dobrich. The site of the existing 
UWWTP Dobrich is located outside the city, but the area is anthropogenically 
affected. The reconstruction, upgrade and extension of UWWTP Dobrich will 
be performed within the limits of the existing site.  
 

Affected elements of the National Ecological Network 
The facilities of the investment project, including the site of UWWTP Dobrich 
are located outside of protected areas and protected zones.  
 
-  The upgraded UWWTP Dobrich with improved degree of water 
treatment will have indirect positive contribution to sustainable development of 
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biodiversity by enhancing the self-purification ability of the water body and a 
positive impact on the aquatic ecosystems in this area. 
 
No negative impact is expected to occur from the operation of WWTP, since 
the project provides appropriate methods for wastewater treatment, not 
allowing discharge of untreated water into the receiving water - the Dobrichka 
river or environmental pollution. 
-  Taking into account the area on which the investment project will be 
implemented and the specifics of planned activities, it is not likely that natural 
habitats and habitats of species to be affected, destroyed and fragmented. No 
forest areas or tree species will be affected and there will be no situation of 
isolation of species. 
-   The territorial scope of impact resulting from the construction is located 
within the designated sites. The investment project is expected to have 
positive impact (treated wastewaters in UWWTP Dobrich with about 24 000 m3 
of wastewater per day, pollution load over 112 000 population equivalent in 
BOD5, which will be reduced at about 97%) 
-  Ability for assimilation of the ecosystem in the natural environment: no 
adverse environmental impacts are expected to occur as a result of the 
implementation of the investment project. The projected activities are not 
related with a change or disturbance of the land use.   
-  No negative impact on soil functions is expected. Regulation of water 
supply, reduction of water losses and elimination of discharge of domestic 
wastewaters into the soil (in the absence of sewage in some residential 
districts) will positively affect groundwaters and soils in the area.  
-  Construction works and excavation activities will temporarily increase 
the sound pressure in daylight hours, but within limited periods of time and 
locally within the activity performed (the linear facilities which are within the 
regulation borders. The UWWTP Dobrich site is outside the populated area).  
-  No change in noise emissions and acoustic load on the environment is 
expected after the completion of the facilities, included in the investment 
project.  
-  The implementation of the investment project will change significantly 
the sanitary and hygienic conditions of the environment; urban environment 
will improve, accompanied with specific favorable effects and prevention of 
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health risk. (Appropriate measures will be taken during construction to 
minimize the negative impacts and exclude any adverse health effects on 
residents)   
-  Taking into account the nature of the investment project, the impact 
can be defined as long-term and positive.  
 
As per Decision № VA 11-PR/2011 of RIEW Varna on assessing the need for 
carrying out an EIA, the performed Assessment of the likely extent of the 
negative impact of the facilities included in the IP upon the closest PA 
"Suha river” code BG0002048, determined pursuant to Directive 79/409/ЕС on 
the protection of wild birds, and PA "Suha river", code BG0000107 determined 
pursuant to Directive 92/43/ЕЕС on conservation of natural habitats and wild 
fauna and flora Decision № VA 11-PR/2011 of RIEW Varna,  is that the IP is 
not likely to have a considerable negative impact on the object of protection 
within the area for the following reasons:  
-  The implementation of the IP together with the implementation of 
similar IP in close proximity is not a prerequisite for cumulative impact on 
soaring and other actively flying migratory birds passing through the area; 
-  IP is within a territory, which is urbanized and anthropogenically 
influenced. 
-  The implementation of the IP is not affecting mountainous areas, 
woodlands and wetlands. The nearest mountain – the Kamchia Mountain is 
about 68 km away. The territory of the nearest wetland - the Black Sea, is 
about 32 km away from the territory of the subject of the IP; 
-  The location of the IP is outside of protected areas, the nearest PA is  
“Orlova Mogila”, 12 km to the west. 
-  The implementation of the IP will not directly affect habitat types and 
habitats of species subject to Protection in PA "Suha River” code BG000204 
and PA “Suha River” code VG0000I07; 
-  No indirect impact is expected to occur on species subject to Protection 
in PA "Suha River" code BG0002048 and PA “Suha River” code BG0000107, 
neither in terms of potential percentage losses, nor in terms of fragmentation. 
-  It is not expected emissions and waste to be generated in form and 
quantities, which will have significant negative impact on populations and 
habitats of species subject to protection of PA "Suha river" code BG0002048 



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  59  

and PA “Suha River” code BG0000107 
The implementation of the IP is unlikely to cause adverse transboundary 
impacts. 
 
Brief description of potential impact: 
- degree of impact - minor; 
- range-local; 
- impact on biodiversity in the region, on size and density of animal 

population - short-term and reversible; 
- cumulative effect -  not expected 
- possibility for recovery – real 
 

4.6. Landscape.  
The subject of the investment project - rehabilitation, upgrade and extension of 
the water supply and sewerage networks in Dobrich and UWWTP will be 
performed on anthropogenically influenced areas. Landscape will not be 
changed, but the implementation of the planned measures will integrate the 
facilities into the existing landscape. 
 

4.7. Cultural heritage – the components of the investment project - rehabilitation, 
upgrade and extension of the water supply and sewerage networks in Dobrich 
and UWWTP are not located on or near sites, included in the register of 
monuments. However, the subsequent stages of design and construction of 
individual subsites will take into account all legal requirements related to 
protection of environment and cultural heritage.  
 

4.8. Waste.  
Typical of UWWTP-s operating in the country is the accumulation of waste, 
formed in the organic treatment of wastewater on the site of UWWTP and its 
subsequent disposal in a landfill for non-hazardous waste of the settlement. 
The problem is now the utilization of this waste for which our country is not 
prepared. For Dobrich in particular, a rational solution for the accumulated 
sludge is sought. 
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4.9. Harmful physical factors.  

The sound pressure in the area, where construction works for rehabilitation 
and upgrade of the water supply and sewerage network of Dobrich will be 
performed, is raised mostly in the areas around the transport network. The 
UWWTP is outside the residential area. Noise pressure does not exceed the 
legal requirements for a construction site. Construction works in the separate 
sections of the rehabilitation and reconstruction of the water supply and 
sewerage systems will be performed according to a schedule in daylight hours 
and under the conditions of the proposed measures. The negative local noise 
pressure can be significantly minimized by exercising strict control and 
management.   
 

4.10. Hazardous substances 
There is no known presence of hazardous substances at the locations, 
sections and areas surrounding the facilities of the investment project. No 
significant negative impact on the operatives and the population in the area is 
expected to occur with the implementation of the facilities of the investment 
project in compliance with all instructions for handling hazardous substances 
(asphalt, machining oils, paints, dyes, etc.).      
 

4.11. Health and hygiene aspects of the environment.  
Currently in Dobrich not 100% of the population is connected to the sewerage 
network, and not all wastewater is taken to the existing UWWTP Dobrich. At 
places untreated wastewater is discharged into the water receiver, and the 
total outflow of wastewaters after UWWTP does not meet all requirements, 
under the set individual limits of the Permit for discharge of BS RBD. The 
issue of management of the sludge from UWWTP has not been solved in 
accordance with current legislation. There are conditions creating a health risk 
to population in the area. The implementation of the IP will solve these 
problems and good conditions will be created for a high quality living 
environment.  
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5. Features of the potential impact on the environment.  

 
The effects of the IP on the environmental components and the factors 
affecting the environment during the period of construction and operation are 
classified as positive and negative. 
 
Positive effects: 
-  creation of new jobs - during construction and during operation. 
-  achieving higher quality of living environment for the population in the 
area. 
-  the implementation of the investment project is having a strong positive 
effect on the environment in the region 
 
At present moment part of the untreated wastewaters from the households 
and industries in Dobrich is discharged directly into the receiving water and 
create a health risk to population in the area. 
-  the implementation of the IP will achieve and maintain the parameters 
required for surface waters. It is foreseen to achieve water quality meeting the 
requirements of the receiving water. 
-  achieving sufficiently effective treatment of wastewaters from the city 
secures a certain degree of purity of the waters of the Dobrichka river. 
-  improving the water quality of the Dobrichka river will contribute to the 
enrichment of region’s biodiversity. 
-  taking into account that achieving clean surface flow in the water 
receiver is important also for maintaining public health and good living 
environment. 
-  in general, the IP is having a definite positive effect on the 
environmental parameters in the region. 
 
Negative impacts. 
-  direct, short-term impacts (within the construction period) occurring 
during the construction of the facility, in terms of: ambient air, construction 
waste, noise and health in work environment. 
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-  direct, long-term and permanent impacts during WWTP operation in 
terms of: geological environment, soils and landscape. The construction of 
UWWTP on the site will not be associated with disruption of agricultural lands. 
-  The execution of UWWTP reconstruction and the construction of the 
new sections of the water supply and sewerage networks will create local and 
short-term air pollution with dust. Taking the necessary measures will reduce it 
to the required parameters. The end of construction will also end the negative 
impact. 
-  The construction of the components of the IP and the reconstruction of 
UWWTP will be associated with generation of waste, classified in Ordinance 
№ 3 on waste classification /01.04.2004, SG 44/25.05.2004, issued by the 
Minister of MoEW and the Minister of MH.  
-  The exact characteristics of the wastes and the respective way of their 
treatment will be subject of the engineering design and the accompanying 
documents. An updated program will be prepared for the management of 
wastes, generated on site. 
-  All unpleasant odors, exuded in the process, will be minimized by the 
proposed measures and their impact will be local and limited within the site. 
 

5.1. Impact on people and their health. 
Household wastewaters are carriers of infectious agents causing diseases 
such as typhoid, tetanus and others. The IP will improve the hygienic condition 
of the receiving water. Disinfection of treated wastewaters will limit the 
potential spread of epidemics. The waste, retained by the screens and the 
sludge pose potential contamination threat to environment. Effective waste 
management will be provided that will ensure their timely transportation to a 
disposal site. There is no health hazard to residents of nearby settlements 
during the construction and operation of the IP facilities. Treatment of all 
wastewater will prevent health risk to population in the area. 
 

5.2. Impact on air quality. 
The construction process will be associated with contamination with dust 
during construction and with local pollution from faulty construction equipment 
and vehicles with harmful gas emissions from the exhaust fumes. Possible 
concentrations of harmful emissions are relatively low, localized in a restricted 
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area. During the time of operation - diffuse emission of aerosols from 
wastewaters and volatile organic compounds, educed along the "water way’ 
and the “sludge way”. The impact will be direct, significant, and locally limited. 
 

5.3. Impact on waters.  
The receiving water of the treated wastewaters is the Dobrichka river. The 
quality of treated wastewaters will meet the requirements of Ordinance No 6 
on emission standards for admissible level of harmful and dangerous 
substances in wastewaters, discharged into water bodies and conditions of the 
permit for discharge. Under normal operation of the treatment plant, no 
deterioration of river water quality is expected to occur after the point of 
discharge. The construction of the treatment plant will put an end to the 
discharge of untreated wastewater into the river and health risk to population 
in the area will be prevented. After the point of discharge the river flow will be 
increased with the quantity of treated and discharged waters. The impact will 
be permanent, positive along the entire course of the river after the point of 
discharge. 
 

5.4. Forecast of the potential impact on geological environment, existing 
buildings, other structures and environmental components  
Construction and operation of the facilities of the IP will involve direct, 
permanent and irreversible impact on geological environment, including 
mechanical disruption of the superficial layer of the site. The extent of this 
impact is the area that will be affected, which is calculated in the investment 
project. 
 

5.5. Impact on soil. Groundwater.  
Pollution of groundwater and soil is not possible with proper storage and 
timely disposal of waste and not allowing discharge of untreated wastewaters 
into the soil. The operation of the reconstructed UWWTP and the emitted 
harmful substances - primarily dust during construction, cannot cause pollution 
of soils due to the low rate of dust emissions and because of the high stability 
and conservatism of soils. It is imperative to scoop out and utilize (wherever 
possible) the humus layer, pursuant to requirements of Ordinance № 26 on 
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the reclamation of disturbed areas, improvement of low fertility lands, 
protection and utilization of the humus layer. 
 

5.6. Impact on flora, fauna, Protected areas. 
No species, protected by law, emerge on the territory of the treatment plant 
site and will not be affected by the implementation of the investment project. 
Impact on elements of the National Ecological Network 
No negative impact on the elements of the National Ecological Network are 
expected to occur during the construction and operation. 
 

5.7. Impact on landscape  
The project will provide appropriate afforestation and landscaping of the 
territory for the optimal blending of the facility into the environment. 
 

5.8. Impact of generated waste 
The detailed design will develop a waste management program. All generated 
waste will be collected, stored, transported, disposed of or processed in 
compliance with the requirements of the existing environmental legislation, 
which would minimize its negative impact. All collection, transportation, 
disposal and treatment of waste will be performed in strict compliance with the 
waste management program, which, combined with most optimum 
performance of sludge stabilization and mechanical dewatering, will guarantee 
no negative impact on the environmental components.  
A program will be prepared for management of the sludge from UWWTP, 
which will plan the real possibilities for decentralized treatment (disposal, use 
of soil capping of landfills, rehabilitation of disturbed terrains, land reclamation, 
use in cement industry, in agriculture, etc.). in short- and long-term 
perspective. 
 

5.9. Impact on sound pressure. 
During the period of construction, noise will be generated by the performed 
construction works, construction machinery and vehicles (no blasting). 
Construction will be performed in daylight hours, the sound pressure will be 
short-term, temporary, local and will not have accumulative effect. The source 
of noise during operation is the UWWTP, where legal regulations for the 
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equipment require silencing structures made of special materials. The 
UWWTP site is far from residential buildings and the noise, accompanying the 
construction and reconstruction will not affect the population. During operation, 
the noise impact of WWTP operation will be within the regulatory limits. 
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6. Measures that have to be included in the investment project to prevent, 

reduce or compensate for the significant impact on the environment.  
 
Description of the measures intended to prevent, reduce and where 

possible, to stop the significant negative environmental impacts and 

plan for the implementation of these measures 

 
The IP of Dobrich municipality includes: 
- Reconstruction, upgrade and extension of UWWTP Dobrich: 
- Construction of new buildings and facilities on areas free from 
construction or on the places of existing ones; 
- Dismantling of existing electric and mechanical equipment and 
installation of new equipment in the existing buildings; 
- Dismantling of existing equipment and facilities and installation of new 
equipment and facilities; 
- Construction of new communications, road facilities and sidewalks; 
- Restoration of landscape around the new buildings and facilities; 
- Restoration of planting and grassing around the new buildings and 
facilities. 
- Construction works must be carried out in strict sequence, including 
also the UWWTP. The proposed measures assume the availability of means 
for an overall reconstruction and upgrade of UWWTP, which is to be 
performed in one stage. 
- Reconstruction, upgrade and extension of the water supply and 
sewerage networks and the associated facilities of the town of Dobrich, 
Dobrich Municipality and Dobrich district.  
 
Collection of all wastewaters from the population and industries of the town of 
Dobrich, bringing them to UWWTP Dobrich and treating them up to required 
standards..  
The proposed measures assume availability of means for overall 
implementation of the components of the IP.  
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The implementation of the measures aimed to reduce, limit and prevent the 
negative impact of the facility on the environmental components can be 
divided into three stages: 
- "Design" stage 
- “Construction” stage 
- "Operation” stage 
 
“Design” stage 
At the start of the design the Contracting Authority will develop a "Design 
ToR", which will include the requirements to the project. 
- Schedule for the duration and sequence of construction works. 
- Designation of sites for temporary disposal of soils and construction 
waste within the UWWTP site. 
- Preparation of a plan for additional planting and landscaping of the site. 
Additional planting is done with tree species typical of the area. 
 

 “Construction” stage 
During construction and assembly works (CAW), the site managers of the 
separate subsites have responsibilities, related with: 
-  reconstruction, upgrade and extension of UWWTP Dobrich 
- rehabilitation, upgrade and extension of the water supply network 
sections of Dobrich and the related facilities. 
-  rehabilitation, upgrade and extension of the sewerage network sections 
of Dobrich and the related facilities. 
 
The Contracting Authority shall exercise continuous control on project 
implementation and quality of construction works. During the construction of 
the separate sites, special attention should be paid to: 
-  Any stoppage or overload of WWTP facilities should be agreed in 
advance with the competent authority DR RBD and RIEW Varna. 
-  All workers should be instructed to comply with the requirements of the 
Labor safety and hygiene and fire safety regulations and to perform only 
activities, for which they possess appropriate qualifications. 
-  Construction machinery to be maintained in working order. 
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-  Removed humus be stored at a place, free of construction activities 
and after completion of construction works to be returned for reclamation. 
-  Soil disposal sites have to be designated for disposal of excess soil. 
After completion of construction works the temporary soil disposal sites have 
to be liquidated and disturbed soil and vegetation cover has to be restored to 
maximum extent within and around the site. 
-  The facilities of the water supply network, the sewerage network and 
UWWTP are to be made of waterproof concrete with water insulation to 
prevent leaks. 
-  First aid kit to be maintained and available on site. 
 

“Operation” stage: 
-  Upon commissioning of facilities of the new sections of the water 
supply network the Contracting Authority shall handle operating instructions to 
operational staff. 
-  Upon commissioning of facilities of the new section of the sewerage 
network and the related facilities the Contracting Authority shall handle 
operating instructions to operational staff. 
-  Upon commissioning of new facilities of the UWWTP, the Contracting 
Authority shall provide the staff with the following: 
-  Detailed instructions for operation of facilities and instruction for Labor 
safety and hygiene and fire safety. 
-  Updated self-monitoring plan. 
-  Updated Emergency Action Plan. 
-  Updated waste management program. 
-  Updated program for management of sludge generated in the process 
of treatment at UWWTP. 
 
The appointed operational staff should be trained for the activities to be 
performed and instructed for use of personal protective equipment. 
 
During the operation of WWTP it is required: 
-  To perform strict control on wastewater treatment processes at WWTP 
and sludge stabilization, the waste is to be removed promptly from the 
wastewater treatment system. 



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  69  

-  Electric and mechanical equipment to be maintained in good working 
order. 
-  Waste to be collected at designated places and promptly transported to 
a landfill for non-hazardous waste. 
-  An updated waste management program is to be prepared 
-  An updated program for management of the sludge generated at 
UWWTP Dobrich is to be prepared. 
-  First aid kit to be maintained and available on site. 
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Plan for the implementation of proposed measures. 
 
Table № 6.1.  
 

№ 
Measures Period (stage) 

of performance Result 

1. Ambient air   
1.1  Construction and transport equipment to be 

properly maintained. Internal combustion 
engines of construction equipment and trucks 
to be properly maintained to prevent increase 
of emissions of harmful substances from 
exhaust fumes. 

CAW, O Protection of air quality and health 
of workers and population in the 
area of construction works. 
Reduction of harmful gases in the 
atmosphere and minimizing the 
negative impact on ambient air in 
the area. 

1.2 Not allowing abnormal loading of earth and 
rubble on dump trucks. Once scattered, 
crushed and smashed, these materials 
eventually become sources of chaotic dust 
emissions. 

CAW – at time 
of loading, 
during loading 
works  

Protection of air, soils and health 
of workers and population in the 
area.  

1.3. Construction and assembly works related to 
rehabilitation and construction of linear 
sections and facilities to the water supply and 
sewage networks to be carried out under 
strict supervision for the implementation of 
the facilities, waterproofing, subsequent 
backfilling and management of generated 
waste. 

CAW and repair 
during O 
 

Protection of ambient air in the 
area 

1.4 Use of sprinkler (mobile) installation for dust 
control during construction works (loading - 
unloading, excavation, backfilling, etc.).. 

CAW and repair 
works during O 
 

Reduction of dust emissions in the 
atmosphere;  
Prevention of waste scattering  

1.5 Storage areas for bulk materials (mainly 
sand) and construction waste should be 
watered in dry and windy weather to reduce 
dust emissions. 

CAW-in 
respective 
weather 
conditions 

Protection of air and health of 
workers and population in the 
area. Reduction of dust emissions 
in the atmosphere.  

1.6 Dump trucks must be fitted with tarps when 
transporting excavated earth, building 
materials, construction waste and others.  

CAW Prevention of materials waste and 
pollution. Protection of air and 
health of workers and population 
in the area. Reduction of dust 
emissions in the atmosphere. 

1.7 Immediately after completion of construction 
works, the sections of the water supply and 
sewage network and storage areas for bulk 
materials should be thoroughly cleaned 

Immediately 
after completion 
of CAW and 
repair during O 

Protection of air, 
Waste management 

1.8 Optimization of the working schedule of 
construction and transport equipment and not 
allowing idle work of motors. 

CAW, H Reduction of harmful gas 
emissions into the atmosphere. 
Protection of air, health of workers 
and population in the area. 

1.9 Strict control and effective management of 
technological processes in CWWTP. Timely 
removal of sludge. 

O Protection of air in the area of the 
WWTP. Prevention of bad odors. 
Providing healthy work 
environment for workers on site. 

1.10 Planting vegetation for the afforestation belt 
of WWTP site  

D, CAW 
 

Ensuring high quality of 
environment and work conditions. 
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1.11 Using diesel fuel with low sulfur content CAW, Reduction of harmful gases in the 
atmosphere  

1.12 Determining the possibility to cover the 
screens in the mechanical step with a 
building with adequate ventilation. 

CAW, Reducing the harmful gases in the 
atmosphere to a minimum.  

2. Surface and groundwater    
2.1 The concrete structures of the water supply 

system, the sewage system and the WWTP 
to be designed and performed with 
waterproof concrete to avoid leaks. 

D, C Not allowing leaks. Protection of 
soils and groundwaters from 
pollution 

2.2 Strict control and effective management of 
technological processes in wastewater 
treatment and sludge stabilization. Keeping 
the equipment in good condition. Achieving 
WWTP outflow parameters meeting the 
requirements of the discharge permit. 
Ensuring efficient operation of WWTP along 
the route of water and sludge. Compliance 
with all regulatory requirements. 

O Protection of waters in the water 
body, sustainable development of 
the aquatic ecosystem, prevention 
of health risk to population in the 
area and workers on site. 

2.3 Electric and mechanical equipment to be 
maintained in working order 

O Good work of WWTP, optimal 
process control and optimal 
treatment of wastewater. 

2.4 A special site should be designated for used 
construction equipment, in a manner not 
allowing contamination of surface and 
groundwater with petroleum products. 

D, CAW Not allowing contamination of soil 
and water with petroleum 
products.  

2.5 Instruction manuals for operating the 
equipment should be prepared. Compliance 
with the instruction manuals should be 
monitored to protect the environment 
components. 

D, CAW, O  Minimizing the risks to human 
health and environmental 
components. 

2.6 Not allowing discharge of water treated not 
up to the standards into the water body. 
 

D, CAW, O Protection of receiving water, 
minimizing the negative impact of 
the facility on the environment and 
prevention of health risk to 
workers on site and population in 
the area. 

2.7 A schedule for maintenance of WWTP 
systems and facilities should be prepared. 

D, CAW, O Minimizing the negative impact of 
the facility on environmental 
components.  

2.8 Meeting all requirements of the permit for 
discharge of wastewater of RBD. 

D, CAW, O Protection of receiving water 

2.9 Not allowing pollution of the water body CAW, O Minimizing the impact of the 
facility on waters and biodiversity 
in the region. Prevention of health 
risk to population in the area. 

2.10 The self-monitoring plan should be updated 
and agreed with competent authority and be 
updated on regular basis. 

D, CAW, O Ensuring effective operation of 
WWTP. Protection of surface 
waters of the water body. 

2.11 An updated Emergency action plan has to be 
prepared, agreed with the competent 
authorities and to be updated on regular 
basis 

D, CAW, O Ensuring protection of 
environment in the area 

2.12 A program for management of the sludge, 
generated at UWWTP is to be prepared, 
agreed with the competent authority and to 
be updated on regular basis 

D, CAW, O Ensuring effective UWWTP 
operation. Protection of surface 
waters in the water body  

2.13 Strict control on wastewater from specific 
industries, discharged in the urban sewerage 

O Ensuring effective UWWTP 
operation. Protection of surface 
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system. Control on the operation of the local 
WWTP. All local WWTP should be 
maintained in good working order. Not 
allowing emergency discharge of burst 
pollution in the urban sewers (sludge and 
grease traps, settlement tanks, filters, etc) 

waters in the water body. 
Generation of sludge at UWWTP 
which could be used in 
agriculture. 

2.14 Not allowing water pollution in the period of 
construction and operation of the separate 
facilities 

CAW, O Reducing to minimum the impact 
of  facility on waters. 

2.15 Chemical toilets to be installed at the 
construction sites of the separate subsites 

CAW Protection of water and soils from 
pollution 

2.16 A special site should be designated for used 
construction equipment, in a way not allowing 
pollution of surface and groundwaters with 
petroleum products 

D, CAW, H Not allowing pollution of soils and 
waters with petroleum products 

2.17 An instruction manual should be prepared for 
handling of used construction equipment. Its 
implementation should be monitored to 
protect the environmental components 

D, CAW, O, H Limiting the risks for human health 
and environmental components. 

2.18 Proper performance of construction works 
and restoration of the areas around the newly 
built facilities. 

CAW Protection of groundwater from 
pollution 

2.19 Designating a special site for temporary 
storage of generated waste; 

CAW Protection of groundwater from 
pollution 

2.20 Maintaining buildings and facilities in good 
working order 

O Protection of groundwater from 
pollution 

2.21 All emergency and bypass connections for 
discharge of untreated wastewater will be 
sealed and their use will require 
authorization, after notifying the controlling 
authority under the provisions of art. 126 of 
the Water Act /WA. In emergency cases the 
necessary measures will be taken, as per the 
requirements of art. 131 of the WA. 

O Protection of surface waters 

3. Geology   
3.1 Engineering-geological and hydrological 

studies and research where necessary 
D Obtaining data for well-grounded 

engineering solutions for 
protection of earth and 
groundwater. 

3.2. Seismic requirements of the region should be 
complied with. 

D  

4. Earth and soils   
4.1  Removed humus should be stored and 

returned for reclamation after completion of 
construction works. Humus should be stored 
separately from other land masses. 

D, CAW Protection of surface soil. 

4.2 Using part of excavated soil for backfilling 
and shaping the terrain disturbed by 
construction and for land reclamation on 
sites. 

D, CAW Land reclamation of disturbed 
areas 

4.3 Reclamation of the area, affected by 
construction, liquidation of temporary soil 
disposal sites and restoration of disturbed soil 
and vegetation cover. 

D, CAW Restoration of disturbed soil cover 
and landscape. 

4.4 Soils must not be allowed in the sewer and 
the water body. 

D, CAW  Protection of surface and 
groundwater from pollution. 
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4.5 Reinforcement of disturbed terrains and anti-
erosion measures. 

D, CAW Avoidance of unwanted erosion 
processes and landslides, 
protection of vegetation typical for 
the area. 

4.6 Planting appropriate vegetation on open 
areas. 

D, CAW Compliance with norms and 
regulations. 

5. Biodiversity. Protected zones.   
5.1 Maximum preservation of existing vegetation. D, CAW, O Minimizing the impact of the 

facility on biodiversity in the area. 
5.2 The implementation of additional works on 

the afforestation belt should be done with 
trees typical of the area.  

D, CAW Positive impact on wildlife. 
Adverse erosion processes will be 
avoided as well as problems after 
afforestation. 

5.3 Green areas should be properly maintained – 
grass and groups of trees and shrubs. 

C, O Protection of land and soil and the 
authentic landscape. 

5.4 The reclamation of areas disturbed by excess 
soil disposal to be performed  after a plan, 
developed by a landscape architect 

C Protection and blending of the 
facility into the surrounding terrain 
after reclamation. 

5.5 Protection of existing tree species C, O Protection of forest plants and 
typical species of trees and 
shrubs 

5.6 Initial care should be provided to vegetation 
to strengthen and adapt to environment. 

O, H Preservation of biodiversity in the 
area. 

5.7 Wherever possible, construction works to be 
performed outside the breeding season of 
animals (spring and early summer;) 

CAW, H Minimizing impact of facility on 
wildlife in the area 

5.8 Precise details to be provided on the 
possibility for improvement of the 
afforestation belt at UWWTP and to create, 
where possible, afforestation belts along the 
roads, used by UWWTP (mainly to the landfill 
for disposal of waste and sludge, etc.) 

  

6 Landscape   
6.1 Appropriate architectural design of the visible 

part of facilities 
D, CAW Blending into the surrounding 

landscape. 
6.2 A landscape development plan to be 

prepared for the site. 
D, CAW Blending into the surrounding 

landscape. 
6.3 After completion of construction, measures 

should be taken for minimizing the impact – 
restoration of disturbed lands and 
landscaping where necessary – the open 
spaces around the facilities for the purpose of 
blending the site into the environment.  

D, CAW and 
during repair 

Blending into the surrounding 
landscape. 

6.4 The work program should be strictly 
respected, as well as the sanitary and 
hygiene requirements for projects of this type. 

D, CAW, O 
during recon-
struction works 

Blending into the surrounding 
landscape. 

6.5 During and after construction it is necessary 
to take measures to restore the damaged 
areas and plant appropriate vegetation. 
Adequate measures should be taken against 
erosion processes. Rehabilitation of the 
upper soil layer, maximum preservation of 
adjacent land plots and adequate use of 
vegetation will minimize the change of 
landscape and the artificial introduction of 
such landscape dominant in the local 

D, CAW, O 
during recon-
struction works 

Blending into the surrounding 
landscape. 
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industrial landscape. 
7 Waste   
7.1 Preparation of an updated program for waste 

management and updating it on regular 
basis.  

D, CAW, O  Compliance with regulations and 
requirements. Guaranteeing the 
quality of treated water. Protection 
of the aquatic ecosystem. 

7.2.  Preparation of a sludge management 
program for the sludge generated at WWTP 
Dobrich and coordinating it with the 
competent authority 

D, CAW, O  Compliance with regulations and 
requirements. Protection of soils 
and waters from pollution. 

7.3.  Obtaining a permit for waste management 
activities, acc. to art. 12, par 1, item 1 of the 
Law on Waste Management. 

D, CAW, O  Compliance with regulations and 
requirements. 

7.4 Timely disposal of waste and sludge from 
CWWTP 

O Protection of soil and water from 
pollution 

7.5 Storage sites should be designated for 
temporary storage of different types of wastes 
until their removal by a specialized contractor. 

D, CAW, O  Protecting the area of WWTP and 
the adjacent areas from pollution. 

7.6 Immediately after completion of construction 
works, the separate sections of the 
rehabilitated or newly built networks and 
facilities of the water supply and sewage 
systems and facilities at WWTP and the 
storage areas for bulk materials need to be 
carefully cleaned. 

D, CAW, Protection of WWTP area and 
adjacent areas from pollution. Air 
protection. Waste management. 

7.7 After completion of construction works, the 
construction waste should be transported to 
the local landfill for construction waste. 

After completion 
of CAW and O 
during 
reconstruction  

Protection of soil. Waste 
management. 

7.8 Stabilized sludge should be periodically 
tested and opportunities should be sought for 
its utilization. 

O Waste management. Soil 
protection.  

7.9 Real opportunities should be provided for the 
utilization of compacted and stabilized sludge 
from WWTP Dobrich in short and long term 
perspective, under the applicable 
environmental legislation. 

O  Ensuring effective WWTP 
operation. Protection of soil. 
Waste management. 

8. Hazardous substances   
8.1 Preparing instructions for safe handling and 

use of personal protective equipment. 
CAW, O Prevention of health risk to 

workers on site 
8.2 Compliance with all instructions for safe 

handling of hazardous substances. 
CAW, O during 
reconstruction 

Prevention of risks associated 
with raised concentrations of 
hazardous substances in the air of 
the working environment. 

8.3 During construction on site and especially 
during asphalt laying, there must be strict 
compliance with all requirements of the 
Labour safety and hygiene and fire safety 
standards.  

CAW, O during 
reconstruction 

Prevention of risks 

8.4 Compliance with the requirements for 
handling powdered raw materials. Proper 
storage of hazardous substances. 

CAW, O Minimizing possible adverse 
effects of hazardous substances. 
Prevention of health risk to 
workers on sites. 

8.5 Ensuring compliance of storage facilities for 
reagents with the requirements. Minimizing 
possible adverse effects of hazardous 
substances by respecting the requirements 
for loading and unloading powdered 
materials, delivered in paper or polymer bags. 

D, CAW, O, H Prevention of air pollution in the 
work environment. Healthy 
working conditions. 
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Proper storage of hazardous substances. 

8.6 For the purpose of protection of public health 
and the environment, there must be strict 
compliance with the requirements for storage 
of dangerous chemicals listed in the safety 
data sheets /SDS, which should be required 
by the manufacturers and/or importers with 
the first delivery and must be available for 
inspection by the authorities under the Law 
on protection from harmful effects of 
chemicals /SG 114/2003/. 

CAW, O Prevention of health risk to workers 
on site. 
 

8.7 The raw materials supplied on site must be 
accompanied with analysis certificates, safety 
data sheets, instructions for safe use, 
including measures for spills, dust spreading 
and health damage to staff. Each original 
container must have a label, describing the 
health and environmental risks and safety 
measures. Hazardous substances and 
products are controlled by the authorities of 
the Ministry of Health. 

CAW, O, H Prevention of health risk to 
workers on site. Health protection. 

8.8 The traffic routes for construction of the 
separate sections of  the water supply and 
sewage network and related facilities have to 
be agreed with Dobrich municipality, “Roads” 
agency and the involved companies and 
individuals. 

 Health protection of workers and 
population in the area.  

9. Harmful physical factors - Noise, 
vibrations, etc. 

  

9.1. Used machinery must be in good working 
order and should meet all modern technical 
requirements, specifications and standards 
required by EU. 

CAW, O Health protection of workers and 
population in the area.  

9.2 Noise-generating machines should be used 
only in daylight hours until 17.00h. The noise 
impact should be limited to 50 dbA outside 
the area of WWTP. 

CAW, O Health protection of workers and 
population in the area. Minimizing 
the negative impact on birds in the 
area.  

9.3 Compliance with noise emission standards 
must be ensured, according to the legal 
requirements for operation of facility. 

CAW, O Not allowing loud noise levels 

9.4 Modern, short-term construction technologies 
should be employed. It is desirable that 
construction work periods with excessive 
noise not to coincide with the nesting periods 
of birds;  

CAW, O 
reconstruction 
activities 

Birds protection in the area 
 

9.5 During construction, workers should use 
personal noise protection equipment for 
personal protection against noise pressure. 

CAW, O 
reconstruction 
activities 

Health protection of workers and 
population in the area.  

9.6 The machines and equipment used in 
construction should be modern, reliable, in 
good working order and with good technical 
specifications, including noise characteristics. 
Adequate silencers are provided for 
ventilation and blower systems. They should 
be maintained in good working order. 

CAW, O 
reconstruction 
activities 

Health protection of workers and 
population in the area. Not 
disturbing the birds in the area.  
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9.7 Machinery and equipment, working outdoors 
must meet the requirements of the Ordinance 
on the essential requirements and conformity 
assessment of machinery and equipment, 
working outdoors, in respect of noise emitted 
by them in the air (CM, SG 11 / 2004). The 
ordinance is synchronized with Directive 
2002/88/EC. 

CAW, O 
reconstruction 
activities 

Health protection of workers and 
population in the area.  

9.8 The traffic routes for construction of the 
separate water supply and sewerage network 
sections and related facilities have to be 
agreed with Dobrich municipality, “Roads” 
agency and the involved companies and 
individuals. 

 Health protection of workers and 
population in the area.  

    
10 Monuments and cultural heritage   
10.1 The performance must comply with the 

requirements of art. 83 par. 1 and 2, art. 93, 
par. 1, art. 94, art. 97 of the Cultural Heritage 
Act on protection, identification and 
preservation of cultural artifacts, as well as 
art. 158, par. 1 on delivery of movable 
archaeological artifacts to Dobrich regional 
museum. 

D, CAW Protection of cultural monuments 

10.2 In accordance with art. 160 par. 1 and 2 of 
the Cultural Heritage Act, when structures 
and artifacts have been identified in the 
course of construction and public works, 
having characteristics of cultural monuments, 
the activity is stopped immediately and art. 
148, art. 72 and 73 apply accordingly. 

D, CAW Protection of cultural monuments  

10.3 If during construction works artifacts are 
found that have characteristics of cultural 
monuments, work will be temporarily 
suspended and the municipality on whose 
territory the finding was made should be 
immediately notified acc. art. 93, 94 and 97 of 
the Cultural Heritage Act. 

D, CAW Protection of cultural monuments  

10.4 There is no data for any cultural monuments 
existing in the area where construction works 
will be performed. Nevertheless, if any 
findings will be made during construction that 
resemble cultural monuments, work should 
be temporarily suspended pursuant to art. 18 
of the Cultural Monuments and Museums act, 
and the Municipality should be immediately 
notified.  

CAW Protection of cultural monuments 

11 Health protection and risk management   
11.1 Preparation of instructions for safe work and 

use of personal protective equipment. 
CAW, O Prevention of health risk to 

workers on site. 
11.2 Compliance with all instructions for safe 

handling of hazardous substances. During 
construction on the site and especially during 
asphalt laying, there must be strict 
compliance with all requirements of the 
Labour safety and hygiene and fire safety 

CAW, O during 
reconstruction 

Prevention of health risk to 
workers on site. 
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standards. 
11.3 Construction and operation of site should 

comply with all requirements for safe working 
conditions that are provided in the design, 
acc. to the Law on Health and Safety at Work  

D, CAW, O  
 
 
Strict compliance with the 
requirements for safe working 
conditions and reduction of health 
risks to workers on site during 
construction and operation. 

11.4 Compliance with all requirements of health 
care in terms of physiological regimes of work 
and rest and physiological norms for manual 
handling of heavy loads specified in the 
Regulations of the Ministry of Health 

CAW, O 

11.5 Use of provided personal and collective 
protective equipment 

CAW, O 

11.6 Compulsory instruction of workers by 
competent specialists 

CAW, O, RDO 

11.7 An Emergency situation plan should be 
prepared and periodically updated. 

D, CAW, O, 
RDO 

Minimization of risk. 

11.8 First aid kit to be available on site. C, O Rendering first aid to injured 
personnel in due time. 

11.9 Strict control and management of the water 
sector. Reducing losses of drinking water. 
Ensuring effective decontamination. 

D, CAW, O Supplying drinking water in good 
quality and sufficient quantity to 
population. 

11.10 Compliance with the requirements for storage 
facilities for reagents. To reduce possible 
adverse effects of hazardous substances it is 
necessary to comply with the requirements 
for loading and unloading of powdered 
materials, delivered in paper or polymer bags. 
Proper storage of hazardous substances. 

D, CAW, O, H Prevention of air pollution within 
the work environment. Health 
protection of workers. 

11.11 The raw materials supplied on site must be 
accompanied by analysis certificates, safety 
data sheets, instructions for safe use, 
including measures for spills, dust spreading 
and health damage to staff. Each original 
container must have a label, describing the 
health and environmental risks and safety 
measures. Hazardous substances and 
products are controlled by the authorities of 
the Ministry of Health. 

CAW, O, H Prevention of health risk to 
workers on site. Health protection 
of workers. 

11.12 All construction and reconstruction works 
should comply with Ordinance № 2 of 
22.03.2004 on the minimum requirements for 
health and safety in carrying out construction 
works - Appendices № 1-5 to art. 2, par. 2 
and Ordinance № 4 of 27.12.2006 to reduce 
harmful noise through sound insulation of 
buildings in their design and the rules and 
regulations in carrying out works in respect of 
noise emitted during construction. 

D, CAW, O, 
RDO 

Prevention of risks. 

11.13 Reduction of dust emissions by watering the 
places, emitting dust (in dry weather and 
wind). Use of concretes and solutions 
prepared in concrete mixing plants and their 
machine pouring. 

C, O Risk prevention, prevention of air 
pollution  

11.14 Now allowing spills of petroleum products. In 
case of spills immediate measures should be 
taken to locate the spill, liquidate and 
transport it to appropriate disposal facilities. 

C, O Risk prevention. Protection of 
soils and groundwater from 
pollution.  

11.15 Construction machinery should be properly C, O Risk prevention. 
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maintained and optimally operated in order to 
reduce the amount of exhaust fumes, noise 
and vibration. 

11.16 The work and rest schedule for operations, 
involving vibration should be made so that the 
total exposure per shift (exposure to 
vibration) should not exceed 90-120 min. 

C, O Risk prevention. 

11.17 All professional activities should be 
performed with workwear, appropriate for the 
season, personal protective equipment in 
case of harmful factors in the working 
environment (dust masks, ear defenders, 
anti-vibration gloves) and a rational regime of 
work and rest should be adopted. 

C, O Risk prevention. 

12 Socio-economic aspects   
12.1 Activities for raising the awareness of citizens 

in order to enlarge their participation in 
decision taking process and use their 
competence on issues related with 
sustainable development and environmental 
protection and the safety of future 
generations. 

D, C, O, H  

12.1 Training courses for the personnel, involved 
in the construction and operation of facilities. 

D, C, O, H Ensuring quality environment and 
working conditions. 

13 Others   
13.1 The next stages of design should take into 

account all recommendations and proposed 
measures. Strict control and management 
should be performed on their implementation 
during operation of water and sewage 
networks and WWTP facilities. 

D, C, O Prevention of risks to environment 
and working conditions. 

13.2. The following documents should be prepared 
in the  next stages of design and updated 
periodically during operation: 
- Operation Manuals 
- Program for Environmental Management 
- Monitoring plan 
- Waste Management Program 
- Emergencies Plan  

D, C, O Prevention of risks to environment 
and working conditions. 

14 Performance of all measures provided for the 
different components and factors of the 

environment 

  

- D – design;  
- C – construction; CAW – construction and assembly works   
- O – operation. 
- RDO – reconstruction during operation. 
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7. Transboundary features of impact.  

The implementation of the IP will not have a negative transboundary impact on 
the environmental components.  
 
Conclusion 
The implementation of the investment proposal of Dobrich Municipality for 
Preparation of Integrated Water measures for improvement of the water 
supply and sewerage networks and related facilities in the town of Dobrich and 
reconstruction, upgrade and extension of UWWWTP Dobrich 
EuropeAid/124488/D/SV/BG. 
The IP is an environmentally friendly solution and provides high quality of life 
and environment to the population in the region by construction of: 
- Reconstruction, upgrade and extension of UWWTP Dobrich in the lands 
of the village of Vrachantsi, Dobrich District. 
- Rehabilitation, reconstruction and extension of certain sections of the 
water supply and sewerage network within the regulation borders of the town 
of Dobrich.  
 
The implementation of the components of the IP will have no negative impact 
on the individual components of the environment under the proposed 
measures, control and management. The negative impact from construction 
of facilities, under the provided measures, control and management, included 
in the IP, will be reduced to a minimum. The reconstruction and upgrade of  
UWWTP Dobrich provides process flowchart and refitting of certain process 
units that will bring them in compliance with modern requirements under 
optimal regime of operation and effective management that will reduce to a 
minimum any negative impact. Furthermore, the rehabilitation is to be 
performed on the existing site, existing facilities will be kept in operation (i.e. 
their work will not be interrupted), the treatment effect will be improved, 
which will meet the required parameters for treated wastewater and sludge, 
generated in the treatment process (stabilized and dewatered). 
The implementation of the IP will improve the quality of the environment, 
which will contribute to the high quality mainly of the water component. This 
will prevent the risk of contamination of groundwater and surface waters in 
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the area. The self-purification capacity of Dobrichka River and Suha River 
receiving waters will increase. Conditions will be provided for the sustainable 
development of river ecosystems in water bodies and development of 
biodiversity in this region. Health risk to the population in the region will be 
prevented (currently untreated wastewater is discharged in the water 
receiver). The negative impact of the IP components during operation will be 
minimized under strict control and effective management of the water cycle 
and maintenance of optimal operating mode of UWWTP. 
The implementation of the investment proposal will achieve improved living 
conditions in the area. This will ensure high quality of natural and living 
environment and high quality of working environment for the workers on the 
sites of the IP during construction and operation. 
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List of abbreviations 

 
AAQ  Ambient air quality 

AC Assessment of compatibility of IP with the object 
and purpose of protected areas  

AEI  Assessment of environmental impact 

AHR 
Average hourly rate, which determines the degree 
of the short-term effects of pollutants on human 
body - 30 or 60 minutes. 

AIS Automated Information System 
Al - salts Aluminum salts 
Al2(SO4)3 Aluminum sulfate 
Ammonium nitrogen    N-NH4 

APR 

Indicates the admissible level of air pollution over 
a long period - formed as the arithmetic average of 
individual measurements or a continuous selection 
of samples. 

AR  annual rate - the average of the daily average 
concentrations recorded for one year. 

AS Active sludge 
AT Aeration tank 
BA Biodiversity Act 
BI Biotic Index 
BOD Biological Oxygen Demand 
BS RBD Black Sea River Basin Directorate 
Cadmium Cd Cadmium 
Carbon oxide CO Carbon Oxide 
CF Cohesion Fund 
CMD  Council of Ministers Decree 
COD                Chemical Oxygen Demand 
CP  Civil protection 
DN Nominal diameter 
DR RBD Danubian region River Basin Directorate 
DS DS 
DSDP  Detailed site development plan 
DSDP - ПЗ Detailed site development plan – construction plan 
DWA DWA 
DWTP Drinking Water Treatment Plant 
EA Ecological Assessment 
EAME Environmental activities management enterprise 
EAS RBD East Aegean Sea River Basin Directorate 
EBPR Enhanced biological phosphorus removal 
EC European Commission 
EEA Executive Environmental Agency 
EIA  Environmental Impact Assessment 
EIA Report Environmental Impact Assessment Report 
EPA Environmental protection act 
EU European Union 
Ferric sulfate  Fe SO4 
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Ferric Trichloride Fe CL3 
FIDIC               International Federation of Consulting Engineers 
GIS Geographic Information System 
HBM   Hydrobiological monitoring 
HDPE High Density Polyethylene 
HMS                Hydrometric station 
IP Investment proposal 
IPPC Integrated Pollution Prevention and Control 
Iron salts Fe -salts 
ISPA Instrument for Structural Policies for Accession 
IWA International water association 
IWA     International Water Association 

LAC 

Limit Admissible Concentration - permissible 
levels of contamination, the maximum 
concentration of a harmful substance, which over 
a given period of time has neither direct nor 
indirect harmful effects on man and his offspring. 

LAC a.a. 

Average annual concentration - acceptable level 
of air pollution over a long period - formed as the 
arithmetic average of individual measurements or 
a continuous selection of samples. Average 
annual concentration or average rate is the 
average value of the daily average concentrations 
recorded for one year. 

LAC a.d. 

Limit Admissible Average Daily Concentration or 
average daily rate - acceptable level of air 
pollution over a long period - formed as the 
arithmetic average of individual measurements or 
a continuous selection of samples. 

LAC o.t. 

Limit Admissible One Time Concentration or 
average hourly rate – defines the degree of short-
term effect of the pollutant on human body - 30 or 
60 minutes. 

LAE Limit Admissible Emissions 
LAS Limit Admissible Standard 
LCA  Law on Clean Air 
LMP Law on Medicinal Plants 
LMS Local monitoring station 
LPAL Law on Protection of Agricultural Land 
LW Leap weir 
LWM Law on Waste Management 
LWWTP Local wastewater treatment plant 
MAF Ministry of Agriculture and Forestry 
ME Ministry of Economy 
MH Ministry of Health 
MoEW  Ministry of Environment and Waters 
MP                    Master plan 

MRDPW Ministry of Regional Development and Public 
Works 

MTP Motor Transport Vehicle 
NEN National Ecological Network 
NGO Non-government organization 
NHWL non-hazardous waste landfill 
Nitrate Nitrogen N-NO3 
Nitric Oxide NO 
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Nitrite nitrogen  N-NO2 
Nitrogen dioxide NO2 
NPPS  National Plant Protection Service 
NSEM National System for Environmental Monitoring 
NSI National Statistical Institute 
OPAEI 
 

Ordinance on procedures for assessing the 
environmental impact 

OPECPPCPA 

Ordinance on procedures for evaluation of 
compliance of plans, programs, projects and IP 
with the object and purpose of conservation in 
protected areas. 

Organic nitrogen Norg. 
PA Protected area 
PAA Protected Areas Act 
PE Population Equivalent 

PHARE 
Program for Assistance for Restructuring the 
Economies of Central and Eastern European 
countries 

Phosphorus – organic (Р) Рorg 
Phosphorus – soluble phosphates (Р) P-PO4 
Phosphorus – total  (Р) Pt = Рorg+Р-РО4 
PIP Priority Investment Program 
PIU Project implementation unit 
PM Particulate matter 
PS Pumping station 

PS – DHWS Pumping station – drinking-household water 
supply 

PS – DWSS  Pumping station – drinking water supply systems 

PS- WW / SPS Pumping station for wastewater/Sewage pumping 
station 

PSDWS  Pumping station – drinking water supply 
PST Primary Settlement Tank 
PVC Polyvinyl chloride 
RAS Return activated sludge 
RIEW Regional Inspectorate of Environment and Water 

RIPCPH Regional Inspectorate for Protection and Control 
of Public Health 

RL Regional laboratory 
RWC Regional Water Company 

SAPARD                  Special Accession Programme for Agriculture and 
Rural Development 

SBR Specialized Cyclic Biologic Reactor  - SBR -  
complex bioreactor  BB+BU 

SCADA Supervisory control and data acquisition 
SDA Spatial Development Act 
SO2 Sulfur dioxide 
SPA Specially protected areas 
SS Suspended solids 
SS Solid Substance 
SST Secondary Settlement tank 
SSZ Sanitary Security Zone 



Final Feasibility Study Dobrich     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

  

Volume V – Environmental assessment  

 

Y:\16 Final FS\Dobrich Final FS\Volume V EIA\English\Volume V - Environmental Assessment Dobrich EN\Volume V - Environmental Assessment Dobrich - EN.1.doc

 Page  84  

SUR Surfactants 
Total Kjeldahl nitrogen Nt Keldal  =  N-NH4 + Norg. (TKN) 
Total nitrogen Nt = N-NH4+ N-NO3+ N-NO2 +Norg. 
UWB Underground water body 
UWWTP Urban wastewater treatment plant 
VOC Volatile Organic Compounds 
WA Water Act 
WES RBD West Aegean Sea River Basin Directorate 
WWTP Wastewater Treatment Plant 
РАН Polyaromatic hydrocarbons 
РМ10 and РМ2,5 Particulate matter 
РСВ  Polychlorinated biphenyls 
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MUNICIPALITY OF DOBRICH  
 
 
MoEW – Regional Inspectorate  Municipality of Dobrich 
Varna       Outgoing № 32-02-57 
Incoming № 08-01-4988    19.10.2010 

21.10.2010 
 

 
 

 
TO 
MS. RUMYANA RADILOVA 
DIRECTOR OF REGIONAL ENVIRONMENT 
PROTECTION AGENCY – VARNA 
4”YAN PALAH”STR. 
VARNA 
 
 

                                           NOTIFICATION 
 

                                       for investment intention 
 
 
 
Full post address: 
Dobrich Municipality: 9300 Dobrich, 12 “Bulgaria” str.; phone 058 / 600 001-004 
Fax 058 / 600 166; e-mail: dobrich@dobrich.bg 
Detelina Nikolova – Mayor of the town of Dobrich. 
 
Contact person / name, phone and correspondence address: 
Dobrich Municipality - Detelina Nikolova – Mayor of the town of Dobrich. 
e-mail: dobrich@dobrich.bg 
Dobrich Municipality – eng. Daniela Milkova 
phone 058 / 600 162 
e-mail: d_milkova@dobrich.bg 
 
 
 
DEAR MS. DIRECTOR, 
 
In connection with the requirements of Art.4, Para.2 from the Environmental Impact 
Assessment Ordinance (EIA) (SG issue 25/2003, promulgated SG issue 3/2006, last 
amendment SG issue 25/18.03.2010), please be informed about an investment proposal of the 
Municipality of Dobrich Preparation of integrated water measures for improvement of 
water supply and sewerage networks, and facilities, in the town of Dobrich, and 
reconstruction, modernization and extension of WWTP- Dobrich – 
EuropeAid/124488/D/SV/BG. 
 

mailto:dobrich@dobrich.bg
mailto:dobrich@dobrich.bg
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The investment proposal is necessary in accordance with Attachment №2 to the 
application directions under the Procedure for project selection to the EUROPE AID / 
124488/D/SV/BG program. 

A Report of the Feasibility Study for the town of Dobrich has been prepared – Final 
FS by Kocks Consult GmbH. 

The main goal of the water sector policy is protection of water resources. According to 
Directive 91/271/EEC, measures shall be aimed at improving the quality of the water 
resources. 
  Realization of a contemporary integrated water cycle of the town of Dobrich is an 
ecological project that will increase life quality of the population in the town, and also the 
environment quality in the region, which will meet the European requirements. 
  

The Investment proposal envisages:  
 

- Improvement of water supply and sewerage networks, and facilities, in the town of 
Dobrich, in order to achieve water loss reduction in water supply network, infiltration 
reduction in sewerage network and discharging of all polluted waste water for 
treatment in the WWTP. 

-  Reconstruction, modernization and extension of the existing WWTP – Dobrich in 
order to improve its operation, and to guarantee the quality of treated waste water, to 
meet all contemporary European requirements. 

 
Location: 
All sites subjects of the Investment proposal, envisaged for rehabilitation, reconstruction 
and expansion of separate sections of the water supply network, sewerage network and 
facilities, are located in the regulating borders of the town of Dobrich, Dobrich 
Municipality, Dobrich Region EKATTE 72624. The reconstruction, modernization and 
expansion of the existing WWTP will be implemented on the existing site, as also the 
existing infrastructure will be used. The terrain is located in the land of Vrachantsi village, 
Dobrich Municipality, Dobrich Region EKATTE 12262. 
 
Enclosures: 
 
1. Information under Art.4, Para 3 of EIA Ordinance. 
1.1. Information from the Decree for conducting the implementation of EIA, approved 

with resolution of the Ministerial Council  №59/2003, amended with №302/2005 SG 
issue 3/2006, last amendment SG Issue 25/18.03.2010. 

1.2. Information on Attachment №1 to Art.10, Para 1, Part Б from the Ordinance for 
conducting the implementation of compatibility assessment of plans, programs, 
projects and investment proposals with the scope and goals of protection of the 
Protected areas. 

2. Documentary evidences for notification the relevant municipality/municipalities of the 
affected population.    
 
 
EMPLOYER 
 
DETELINA NIKOLOVA 
Mayor of the Municipality of Dobrich 
 
Approved By: 
Eng.Tsv.Docheva 
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Prepared by: 
T.Petkova 
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ИНФОРМАЦИЯ 

по чл.4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
приета с ПМС № 59/2003 год. посл. изм. и доп. ДВ бр. 25 /18.03.2010г. 

 

ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Подготовка на интегрирани водни мерки  за подобрения на 
водоснабдителната и канализационна мрежа и 

съоръженията към тях в гр. Добрич и реконструкция, 
модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич.   

EuropeAid/124488/D/SV/BG 
 

Възложител : Oбщина Добрич 
 

 
 

 

 

 

 

Септември 2010 г.  
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Информация по чл. 4, ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС, 
приета с ПМС № 59/2003 год. и изм. ПМС № 302/2005 год. ДВ бр. 3/ 2006 год.посл. изм. ДВ 
бр.25/18.03.2010г./ за Инвестиционно предложение на Община Добрич  Подготовка на 
Инвестиционни проекти за подобрения на водоснабдителната и канализационна мрежа и 
съоръженията към тях в град Добрич и реконструкция, модернизация и разширение на 
ГПСОВ Добрич.   Проект  към Програма EuropeAid/124488/D/SV/BG 
 
Характеристика на инвестиционното предложение - І. Част А  
 
1. Данни за възложителя 
Oбщина град Добрич     
Кмет на гр. Добрич   
Детелина Николова      
Пълен пощенски адрес. 
гр. Добрич 9300 ул. «България»  № 12 
Телефон, факс и e-mail. 
тел.058/600 001-004  ; факс.058/600 166 e-mail- dobrich@dobrich.bg 
    
Лица за контакти :  
инж. Даниела Милкова  
тел. 058/ 600 162 e-mail: d_milkova@dobrich.bg  
Консултант: инж. Стела Иванова – 02/9557151; моб. тел 0887572581;  
e-mail. ivanova_stela@yahoo.com  
 „Хидропроект - София” ЕООД София бул.„Дундуков” №5 тел 02/9813605  
e-mail.  hidroproekt_sofia@abv.bg 

2. Резюме на предложението. Описание на основните процеси, капацитет, 
производителност 

Наименование на предложението  
Инвестиционни проекти за подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежа 
и съоръженията към тях в град Добрич и реконструкция, модернизация и разширение на 
ГПСОВ Добрич.   Проект  към Програма EuropeAid/124488/D/SV/BG 
("Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни мерки в градовете Пловдив и Добрич).  
        Изпълнител :  Kocks Consult GmbH в консорциум с Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting 
Engineers GmbH & Co. KG, Plejades GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & 
Co KEG.  
            Oсновната цел на политиката в сферата на водите е опазването на водните ресурсии 
съгласно Директива 91/271/EEC, мерките са насочени към подобряване качеството на водните 
ресурси, чрез адекватно пречистване на отпадъчните води. Финансирането по линия на 
Оперативна Програма Околна среда е необходимо в І етап да осигури качеството на заустваните 
във водните тела отпадъчни води да отговаря на европейските изисквания. Което се постига с 
интегрирани мерки, свързани с управление на водния цикъл в населените места : 

- Рехабилитация, реконструкция и модернизация на канализационната система и 
съоръженията, свързани с дейността й. Включване в канализацията на всички отпадъчни 
води и отвеждането им в ГПСОВ за пречистване до определените изисквания. 
Недопускане на директни включвания във водните тела, за да не се замърсяват водите, да 
не се влияе негативно върху развитието на екосистемите и респективно развитие на 
биооразнообразието в определените райони. Да се намали инфилтрацията и с това да се 

mailto:vanova_stela@yahoo.com
mailto:hidroproekt_sofia@abv.bg
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осигури и по-ефективна работа на ГПСОВ. Да се предотврати здравния риск за 
населението в района. 

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на канализационната система 
и съоръженията, свързани с дейността й. Намаляване на загубите във водопроводната 
мрежа и осигуряване за населението достатъчно количество качесвтена питейна вода с 
намалени експлоатационни разходи. Коствен принос в намаляване на инфилтрацията в 
канализационната система. 

-  Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на съществуващата ГПСОВ 
Добрич. 

 
До този момент могат да се посочат следните недостатъци и проблеми на В и К 

системите и съоръженията към тях и предвидените мерки за отстраняването им.  
 
 Водоснабдителни мрежи и съоръжения  

        Общи сведения за състоянието на водопроводната мрежа и съоръженията към нея. : 
Град Добрич се захранва от две различни водопреносни системи, наречени група кладенци 
Шабла/Македонка и група кладенци около Добрич (група Приморци, група Одринци, Богдан, 
Батово).  
      Сегашната магистрална мрежа, в експлоатация за водоснабдителна система Добрич, е с обща 
дължина от около 104 км. Тръбите са предимно стоманени и загубите варират между 2 и 65%. 
Изпомпването на вода от водовземна група Шабла/Македонка на разстояние 66 км до резервоара 
в Добрич се характеризира с висок енергиен разход. 
       Основната част от разпределителната мрежа на Община Добрич е построена в периода 1954-
1975 (повече от 60%). Преобладаващият материал е етернитови тръби (69.4%); докато 
стоманените тръби съставляват 12.3% от водоразпределителната мрежа. Монтажът на 
полиетиленови тръби с висока плътност (PE-HD) започва през 2001 г. и възлиза на 15% от 
разпределителната мрежа. Общата дължина на разпределителната мрежа (включително тръби от 
резервоарите до град Добрич) е около 205 км. През 2007 г. загубите по разпределителната мрежа 
са били около 78%. От всички аварии, възникнали през 2007 г., около 50% са причинени от 
пробиви в сградните отклонения. 
 
       Проблеми: 

- значителни загуби във водопроводната мрежа,  
-  в някои участъци тръбите са с по-малък от необходимия диаметър.  
 

       Реконструкция, рехабилитация и разширение на водопроводната мрежа в някои 
участъци и съоръженията към нея. 
        Необходима е в краткосрочен аспект реализация на реконструкция, рехабилитация и 
разширение на водопроводната мрежа в някои участъци .  
        В краткосрочен и средносрочен план, етап 1 (2011-2013)  се фокусира върху намаляване 
загубите на вода и подобряване степента на свързаност с водопроводната мрежа чрез подмяна и 
разширяване на водоразпределителната мрежа, както и чрез подмяна на сградните водопроводни 
отклонения.  
        Освен това отделянето на зоните с кладенци при Шабла и Богдан ще намали разходите за 
експлоатация и поддръжка на съществуващата водоснабдителна система. 
         Основната цел на дългосрочното планиране е намалението на загубите на вода, както и 
разширението на водоснабдения район посредством подмяна на водопроводи и полагане на нови 
водопроводи.  
         Включва се и подобряване на цялостната водоснабдителна система на Добрич чрез 
отделянето на водоснабдителна система Батово и рехабилитация на магистралните 
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тръбопроводи, като всички мерки са насочени към икономическото оптимизиране на 
експлоатацията. Предвижда се и рехабилитация на разпределителната мрежа и рехабилитация 
и/или изграждане на множество водоснабдителни инсталации (като напр. помпени станции, 
измервателни шахти, хидрофорни станции). 
               Общите разходи за реализиране на инвестиционните мерки по проекта (допустими и 
недопустими) за водоснабдителната система Добрич (етап 1) възлизат на 23 335 468 евро /без 
ДДС/. 
 

 Канализационни мрежи и съоръжения  
                 Общи сведения : Системата за събиране на отпадъчни води на гр. Добрич и 
отвеждането им за пречистване в ГПСОВ Добрич се състои от смесена и разделна 
канализационна системи.  
         Канализационната мрежа на Община Добрич е построена през 1958 г. и е подновявана през 
1986 и 1993 година. Въз основа на генерален план са изградени единадесет колектора и 
второстепенна канализационната мрежа с обща дължина от 210 км, включително 23 км 
канализационни тръби за събиране на дъждовна вода. Колекторите са от бетонови тръби с 
кръгъл и яйцевиден профил. Диаметрите варират от 200 мм до 2 000 мм. Степента на покритие 
на улиците от канализационната мрежа на Община Добрич е 84,8%. Канализационната мрежа на 
Добрич е с висока инфилтрация, дължаща се на ниското ниво  на подземните води, установените 
реални  загуби на вода от водоснабдителната мрежа , които са и основен източник на 
инфилтрация. Високата степен на инфилтрация е причина дъждопреливниците да работят дори 
при сухо време и е причината за замърсяването на околната среда, причинено от 
канализационната мрежа. 
 
             Проблеми: 

- Лошо състояние в много участъци на канализационна система на гр. Добрич– затлачени 
участъци, запушени, повредени и срутени участъци.  

- Не се извършва редовна подръжка, поправка и почистване на канализацията. 
- Наличие на голямо количество инфилтрационна вода ( счупени или повредени 

водопроводни части, шахти и сградни канализационни отклонения и др. и 
инфилтриране на подземни води). 

- Ексфилтрация на отпадъчните води в земята през счупени тръби или през разрушени 
връзки между тръбите. Това води до замърсяване на подземните води и свързаните с тях 
водни обекти.  

- Поради затлачване на каналите или счупване на тръбите след съществуващите 
преливници, отпадъчни води се вливат в реките дори и в сухо време. 

- Дъждоприемните шахти са недостатъчно количество, а на много места съществуващите 
не функционират добре. (запушени са, или са поставени на неподходящо място). 

-  В някои участъци липсва  канализация.  
-  Липсва информация за системите – екзекутиви, състав на тръбите, години на 

изграждане, данни за съоръженията. 
- Не се отвежда цялото количество отпадъчна вида за пречистване в ГПСОВ Добрич. 
- Създават се условия за негативно въздействие върху компонетите на околната среда 

(предимно негативно въздействие върху устойчивото развитие на водните екосистеми и 
респективно върху развитие на биоразнообразието) и здравен риск за населението в 
района. 

 
               Реконструкция, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и 
съоръженията към нея.   
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             Необходима е в краткосрочен аспект реализация на реконструкция, рехабилитация и 
разширение на водопроводната мрежа в някои участъци .  
             В етап 1 от проекта (инвестиционен период от 2011 до 2013 г. се предлага рехабилитация 
на части от главния колектор и Колектор IV. Рехабилитацията на 4.6 км канализационна мрежа 
ще намали инфилтрационния отток към пречиствателната станция за отпадъчни води и ще сложи 
край на изпускането на дъждопреливниците отток при сухи метеорологични условия. Освен това 
се предлага реконструкция и разширение на помпените станции с цел да се гарантира 
експлоатационна надеждност и намаляване на оперативните разходи, както и строителство и 
реконструкции на смесени канализационни преливници /дъждопреливници/. 
             След 2013 г. (етап 2), се предлага разширение и рехабилитация на канализационната 
мрежа, реконструкция на дъждопреливника, както и разширяване на помпената станция. 
             Инвестиционните разходи за мерките по събиране и транспортиране на отпадъчните води 
(допустими) през първия инвестиционен период от 2011 до 2013 г. (Етап 1), достигат до 7 293 
941 евро /без ДДС/. 
 
 

 Пречиствателна станцията за отпадъчни води ГПСОВ Добрич  
               Пречиствателната станцията за пречистване на отпадъчните води от населението и 
промишлеността на гр. Добрич / ГПСОВ Добрич е въведена  в експлоатация през 1986 г. 
Пречистените води от станцията се заустват в Добруджанска река, приток на Сухата река. 
Средните количества отпадъчни води, пречистени през 2008 г., са 25 540 м³/д, а проектният 
капацитет на ПСОВ е 73 350 м³/д. Станцията е построена за механично и биологично 
пречистване и за премахване на въглерода (първично и вторично пречистване). Качествените 
параметри на пречистената отпадъчна вода показват, че те отговарят на българските стандарти за 
заустване в III категория водоприемник. 

 
             Проблеми: 
             Към момента  състоянието на съществуващата ГПСОВ Добрич е : 
- Технологичната схема и оборудване на съществуващата ГПСОВ Добрич са морално и 
физически остарели, ГПСОВ не е проектирана така, че да може да бъде приспособена към 
различни състояния на входящия поток.  
- 90 % от Електромеханичното оборудване на ПСОВ е амортизирано и до голяма степен в лошо 
състояние или повредено. 
- Конструктивното състояние на някои съоръжения и канали изисква рехабилитационни мерки. 
- Технологичния режим се нарушава от разреждане на общия поток с голямо количество 
инфилтрат.  
- В ГПСОВ не постъпват всички отпадъчни води.  
- Програмата за биологичен мониторинг, проведена през 1998 г., води до класифицирането на 
Добричка река в категория III съгласно биотичния индекс. Това отговаря на „средно замърсена 
вода”, предназначена за напоителни цели1. 
- Процесът за третиране на утайката е недостатъчен. Изгнивателите действат само като складове 
за утайка. Следователно утайката не е стабилизирана и достатъчно обезводнена.  
- Съгласно изследване на проби от утайката на съществуващата ГПСОВ Добрич здравното 
заключение е :  

- Утайката, понастоящем притежава неопасни характеристики по отношение на 
всички изследвани химични показатели. 
- Микробиологичното изпитване установи, че утайката е потенциално опасна в 
епидемологичен аспект, поради отклоненията в микробиологичните показатели.  

                                                 
1 Генерален план (Техническа подкрепа за проекти във водния сектор - EA 120187/D/SV/BG) 
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- Утайката  не изпълнява изискванията за здравна безопасност по отношение на 
свойство Н9 - инфекциозност (съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 за 
класификация на отпадъците, ДВ бр. 44/2004 г) .  

- Необходимо е почти цялостно обновяване на  третиране на утайката . 
 
Оценка на физическото състояние на електромеханичното оборудване и строителните 
конструкции Таблица №1  

 
№
° 

Компонент Описание2 Година на 
въвеждане в 

експлоатация 

Физическо 
състояние 
на Ел-мех.-
оборудване 

Физическо 
състояние на 
строителни 

конструкции 

Нужда от  
обновяване 3 

1 Решетки амортизирани 1986 Много 
лошо 

Частични 
повреди Пълно обновяване 

2 Аериран 
пясъкозадържател 

Недостатъчен капацитет, 
амортизиран 1986 Много 

лошо 
Частични 
повреди Пълно обновяване 

3 Първичен утаител Амортизирано  Ел.мех. 
оборудване 1986 Много 

лошо 
Частични 
повреди 

Пълно обновяване за 
МиЕ оборудване; 
отчасти за 
строителните работи  

4 Биобасейни Недостатъчен капацитет 1986 Частични 
повреди 

Частични 
повреди 

Рехабилитация на 
строителните работи; 
пълна реконструкция 
на МиЕ  

5 Вторични утаители 
Недостатъчен капацитет; 
Износено Ел.мех.  
оборудване 

1986 Много 
лошо 

Частични 
повреди 

Пълно обновяване за 
МиЕ оборудване; 
отчасти за 
строителните работи; 
допълнителен 
резервоар 

6 Помпена станция за 
утайка износена 1986 Много 

лошо Лошо  Пълно обновяване 

7 Утайкоуплътнители Износено МиЕ 
оборудване 1986 Много 

лошо 
Частични 
повреди 

Пълно обновяване за 
МиЕ оборудване; 
отчасти за 
строителните работи 

8 Изгниватели 

Износени; никога 
неизползвани по 
предназначение; 
единият е почти 
унищожен . Утайката не 
се стабилизира. 

1986 Много 
лошо Много лошо Пълно разглобяване 

и реконструкция 

9 Газхолдери 
Износени; никога 
неизползвани по 
предназначение 

1986 Много 
лошо Много лошо Ново строителство 

10 Обезводняване на 
утайка 

Няма ефективно 
механично 
обезводняване 

- - - 

Нова сграда за 
обезводняване на 
утайката, 
включително 
необходимото МиЕ 
оборудване   

11 Изсушителни полета  1986 Лошо Средно  
Бъдеща употреба 
като временен склад 
за утайка; не е 

                                                 
2 Основни недостатъци на компонентите (iнапример недостатъчен капацитет, износване, др.) 
3 Коментар за степента на обновяване (iнапример пълно обновяване, частично - %, не е необходимо) 
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№
° 

Компонент Описание2 Година на 
въвеждане в 

експлоатация 

Физическо 
състояние 
на Ел-мех.-
оборудване 

Физическо 
състояние на 
строителни 

конструкции 

Нужда от  
обновяване 3 

необходимо 
обновяване  

12 Нагревателна 
станция Износена 1986 Много 

лошо Много лошо Пълно обновяване 

13 Лаборатория Износено оборудване 1986 Лошо Средно Ново лабораторно 
оборудване 

14 

Системи за 
диспечерско 
управление и 
събиране на данни 

Износени или липсващи 1986 Много 
лошо - 

Системите SCADA 
ще бъдат обновени 
във връзка с новите 
машини  

 
           Оценка на настоящата ефективност на пречистване (средно за 2008) Таблица №2 
№ Параметър Единица Вход ГПСОВ Изход ГПСОВ Ефективност на 

пречистване 

1 Q ср.ден. m³/d 25 540 25 540 100.0 % 
2 БПК5 / BOD5 mg/dm3 154 10 93.5 % 
3 ХПК / COD mg/dm3 324 21 93.5 % 
4 СТВ /SS – неразтв. В-ва  mg/dm3 130 7 94.6 % 
5 NH4-N / амониев азот mg/dm3 16.1 0.6 96.3 % 
6 NО3-N / нитратен азот mg/dm3 0 6.5 - 
7 PO4-P  mg/dm3 3.81 3.55 6.8 % 
         Високата ефективност на съществуващата ГПСОВ Добрич се дължи на силното разреждане 
на притока на вход. При обновяване на съществуващата канализационна система разреждането 
ще е много по-малко и качеството на отточните води и ефективността на пречистване ще 
намалеят. Поради липсата на отстраняване на фосфор в станцията се стига до малко намаляване 
на фосфатите. 
         Провеждат се ежедневните лабораторни анализи на pH, разтворен кислород, неразтворени 
вещества, БПК5, ХПК, NH4 и PO4 преди и след механичното стъпало, и след вторичния утаител 
преди мястото за заустване. Общото съдържание на азот и фосфор се анализира всеки месец, а 
тежките метали – на всеки три месеца. 
        Прогнозата на входните параметри на рехабилитираната ГПСОВ Добрич е направена на 
база на провеждания мониторинг и предвидената рехабилитация, модернизация и разширение на 
някои технологични възли на ГПСОВ Добрич.  
         
          Реконструкция, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа и 
съоръженията към нея.   
          Необходима е в краткосрочен аспект реализация на реконструкция, рехабилитация и 
разширение на ГПСПОВ Добрич. 
          Основната цел на рехабилитацията на ПСОВ е да се намали притока на вредни вещества, 
органика  и биогенни елементи във водоприемника. Да се преоборудват отделни технологични 
възли със цел повишаване на пречиствателния ефект за сметка на намалени експлоатационни 
разходи за постигане на европейските изисквания за пречистените води  в градски ПСОВ 
(Директива 91/271/EEC на Съвета) при икономически изгодни условия. 
         Предлага се рехабилитация и разширение на ГПСОВ Добрич, като се вземат предвид 
промененото състояние на входящия поток вследствие на реализираните мерки  за 
рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи и съоръженията към 
тях. За да се постигнат изискванията на Директивата на ЕС механичното стъпало, биологичното 
стъпало и третирането на утайките следва да се модернизират за бъдещата ситуация. Тези 
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допустими инвестиционни мерки за финансиране от Кохезионния фонд по ОПОС ще бъдат 
реализирани в периода 2011-2013 г.  
            Оразмерителните параметри на ГПСОВ Добрич  за краен етап 2038 г. са определени на 
база експлоатационните показатели на съоръженията към момента и прогноза и оценка на  
предвидената  реконструкция на ГПСОВ Добрич. (Таблица № 3 и №4 ) .     
       Експлоатационни показатели за пречистване на отпадъчни води и цели на постигане 
 Таблица №3 
 

 
Прогнозни количества на входния поток и проектен капацитет на ГПСОВ Добрич Таблица 
№4 

 
       Пречистените отпадъчни води в ГПСОВ Добрич се заустват в  повърхностен воден обект р. 
Добричка, поречие Добруджански реки и дерета, водно тяло (EUCD_RWB) BGIDJ200RO13 . В  
точката на заустване Добричка река се дефинира като „нечувствителна зона” съгласно 
новоиздаденото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчните води от 
гр. Добрич и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точковия източник на 
замърсяване  № 13140148/15.02.2010 г. с валидност от 15.02.2010 г. до 25.11.2011 г. от Дунавска 
Басейнова Дирекция в Плевен и следователно не се изисква висока степен на редукция на 
биогенни елементи /азот и фосфор/ в ГПСОВ Добрич.. 
Качеството на пречистените отпадъчни води от ПСОВ Добрич трябва да отговаря на следните 
изисквания  посочени в таблица № 5 

№ Показател Единица Преди 
проекта* 

Цел 

2008 2013 2038 

1 Общ обем събрани отпадъчни води (среден отток на 
отпадъчни води) м3/ден  няма няма 22 951 

2 Хидравличен проектен капацитет на ПСОВ (Qm) м3/ч  3 056 3 056 2 200 
3 Биологичен проектен капацитет  кг БПК/ден 7 200 6 700 6 700 
4 Процент на използвания биологичен проектен капацитет  % 54.5 54.5 99.5 
5 Мощност на ПСОВ в еквивалент на жители е.ж. 120 000 112 000 112 000 
6 Общ обем отпадъчни води, пречистени в ПСОВ 

(средногодишно на изхода на ПСОВ) м3/ден  25 540 14 718 22 951 

7 Обем на отпадъчните води, пречистени с качество на оттока, 
отговарящо на EC UWWTD 91/271/EEC  м3/ден  0 14 718 22 951 

8 Процент от обема отпадъчни води, пречистени с качество на 
оттока, отговарящо на EC UWWTD 91/271/EEC, чл. 4 % от 1 13.8 100 100 

9 Общо пречистен/отстранен БПК  кг БПК/ден  3 680 3 680 6 550 
10 Общо пречистен/отстранен ХПК кг ХПК/ден  7 738 7 738 12 260 

Параметър 2013 г. 2038г Проектен 
капацитет 

Среден денонощен поток от отпадъчни води 22 951 м3/ден 23 798 м3/ден 24 500 м3/ден 
Максимален входящ поток от отпадъчни води 2 019 м3/ч 2 125 м3/ч 2 200 м3/ч 

    
Биохимично потребен кислород (БПК5) 6 672 кг/ден 6 386 кг/ден 6 700 кг/ден 
Химично потребен кислород (ХПК) 13 227 кг/ден 12 771 кг/ден 13 400 кг/ден 
Общо суспендирани  вещества (ОСВ) 7 413 кг/ден 7 077 кг/ден 7 500 кг/ден 
    
Еквивалент на жители 111 199 е.ж.* 106 425 е.ж.* 112 000 е.ж.* 
*1 е.ж. (еквивалент на жители) се определя като органичният 
биоразградим товар с петдневен биохимично потребен кислород 
(БПК5) от 60 гр кислород на ден 
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 Изисквания за качеството на пречистената отпадъчна вода  

Таблица № 5 
 

Параметър 
 Концентрация 

Минимален 
процент 

намаление 
Референтен метод за измерване 

БПК5 при 20oC без 
нитрификация 

25 мг O2 / л 70 - 90 Хомогенизирана, нефилтрирана, недекантирана 
проба. Определяне на разтворения кислород 
преди и след петдневна инкубация при 20 C ± 
1°C, при пълна тъмнина. Добавяне на инхибитор 
на нитрификация. 

ХПК 125 мг O2 / л 75 Хомогенизирана, нефилтрирана, недекантирана 
проба. Окисляемост с калиев дихромат  

ОСТВ неразтворени 
вещества 

35 мг / л 90 Филтриране на представителна проба през 
филтърна мембрана (0,45 ìm). 
Сушене при 105°C и претегляне. 

Общо съдържание на 
фосфор 

1 мг / л 80** Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия 

Общо съдържание на 
азот* 

10 мг / л 70 – 80** Молекулно-абсорбционна спектрофотометрия 

*Общо съдържание на азот означава: сумата от общото съдържание на Келдал-азот (органичен N + NH3), нитрат (NO3)-азот и нитрит 
(NO2)-азот. 
** съгласно Наредба № 6 /09.11. 2000 г. за «чувствителните зони»  Съгласно Разрешителното за заустване не е 
необходимо завишена степен на пречистване по отношение на биогенни елементи N и P. 

 
Формираните в процеса на пречистване утайки  се предлага да се стабилизират, уплътняват и 
механично обезводняват, за да могат да се третират съгласно европейските изисквания. 
Конкретните стъпки за третиране на утайката ще бъдат решени в Програма за управление на 
утайката от ГПСОВ Добрич.   

 
                      Параметри за оразмеряване на ГПСОВ Таблица № 6 
 

Параметър Описание Единица Стойност 

T Температура °C 12.0 
SSAST Суспендирани твърди вещества при пречистване на 

активна утайка 
кг/м³ 3.00 

O2,AST Разтворен кислород в при пречистване на активна 
утайка 

мг/л 1.50 

 Алфа стойност на аератора - 0.70 
hE Дълбочина на инжектиране м 5.00 

SVI Показател за обема на утайката мл/гр 120 
qS Организми, хранещи се с повърхностна утайка м/ч 1.30 

RSm Коефициент на връщане на рециркулираща утайка - 0.75 
SSRS/SSBS Степен на разреждане на рециркулиращата утайка - 0.70 

 
        Предлага се рехабилитация и разширение на ПСОВ Добрич. По време на етап 1 са взети 
предвид допустимите инвестиционни мерки за финансиране от Кохезионния фонд за периода 
2011-2013 г. за пречистване на отпадъчни води. По време на предложения втори проектен 
период, от 2014-2018 г. (етап 2), се предвижда да бъдат направени инвестициите за механично 
пречистване и оптимизиране на третирането на утайките (механично обезводняване, 
стабилизиране на утайките и оползотворяване на биогаз). 
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Необходима е реконструкция, рехабилитация и разширение на канализационната мрежа 
и съоръженията към нея със цел транспортиране на всички формирани на територията на 
трите населени места отпадъчни води до съществуващата ГПСОВ Добрич 

 
Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение -           

Инвестиционното предложение е необходимо,   съгласно насоките за кандидатстване по         
Процедурата за избор на проекти към Програма EuropeAid / 124488/D/SV/BG.  

 Необходима е реализацията на обектите от ИП за да се осигури жизнена и околна среда за 
населението в района , отговарящи на европейските стандарти. 

 
 

 
Технологична схема на ГПСОВ Добрич след рехабилитация и разширение. Фиг. №1 

 
 

фини 
решетки 

аерирани 
пясъкозадържатели първични 

утаители 

вторични 
утаители 

дезинфекция  

вътр.  рециркулация 

обратна активирана утайка 
 

излишна 
активирана утайка 

пясък 
течна 
утайка 

течна  утайка 

течна утайка сгъстена 
утайка 

биогаз 

резервоар биогаз 

анаеробен изгнивател оползотворяване  на газ 

биогаз 

топлина 

Газова горелка  

декантатор обезводнена 
утайка 

изгнила 
итайка 

сгъстена 
утайка 

органичен 
флокулант 

 

 първичен сгъстител   

вторичен сгъстител  / 
резервоар съхранение   

течна  
утайка резервоар 

балансиращ 

пречистени 
отпад. води 

утаяване 

резервоар 
денитрификация 

резервоар 
/ денитрификация 
 нитрификация 

резервоар 
 нитрификация 

 

резервоар 
биологична 

десулфуризация 

отпадъци 

вентилатор r 
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1. Решетки; 2. Аерирани пясъкозадържатели; 3. Първични утаители; 4. Възуходувна сграда; 5.  Биобасейни; 6. 
Вторични утаители;7. Калоуплътнители; 8. Сграда за третиране на утайката; 9. Анаеробни стабилизатори 
(метантанк); 10. Газхолдер; 11. Електростанция 

             
            Ситуационен план на ПСОВ Добрич след рехабилитация и разширение Фиг. №2 

 
          Инвестиционното предложение/ ИП/ предвижда: 
- Изграждане трите населени места съвременна водопроводна система и канализационна 

система отговаряща на европейските изисквания 
- Създаване условия за опазване на околната среда и понижаване на здравния и екологичен 

риск в региона 
- Управление на водите за устойчиво развитие на територията на трите населени места.  
   В резултат на реализация на инвестиционното предложение се постига : 
- Подобряване имисионното състоянието на водите в р. Добричка и р. сухата река ( Към 

момента част от канализацията директно без пречистване се зауства във водното тяло, 
отделни неканализирани участъци са рискови за дифузно замърсявне на повърхностни 
води, за замърсяване и на подземните води и създават условия заа създаване на здравен 
риск за населението в района.) 

- Завишаване качеството на жизнената среда и респективно качеството на живот в гр. Добрич 
. 

- Осигуряване на необходимото количество вода за населението и курортистите с добри 
качества и свеждане до минимум загубите във водопроводната мрежа.  

- Ще се предотврати замърсяването на водите в приемника, вследствие заустване на всички 
замърсени отпадъчни води от гр. Добрич в  съвременна ГПСОВ Добрич, която ще се 
модернизира и ще пречиства  отпадъчните води до изискванията на действащото 
законодателство. 

- Ще се постигне високо  качеството на околната среда в района.  
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- Ще се предотврати здравния риск за населението в района, вследствие на заустване на 
непречистени отпадъчни води във водни обекти. 

- Ще допринесе  за създаване на по-добри условия за устойчиво развитие на водната 
екосистема в р. Добринишка и Суха река  и респективно на развитието  на 
биоразнообразието  района.  
След технико-икономическата обосновка се предлагат  по-оптимални варианти за 

изпълнение на участъците от водопроводната и канализационна мрежа на гр. Добрич и ГПСОВ 
Добрич. 

      3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в 
обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение 

Част от обектите на ИП са предвидени за реализация в Общинския план за развитие на 
Община Добрич за периода 2007-2013 г. и Регионалния план за развитие на Северо източен 
район 2007-2013 г. 

       4. Местоположение на инвестиционното предложение /населено място, община, квартал, 
парцел, собственост, близост до или засягане на защитени територии, очаквано трансгранично 
въздействие/. 
         
         Инвестиционното намерение обхваща населеното място гр. Добрич в частта за 
рехабилитация и разширение на водопроводните и канализационната им системи. Тези обекти на 
Инвестиционното предложение са разположени в регулационните граници на гр. Добрич, 
община Добрич, Област  Добрич.  ЕКАТТЕ 72624 
           Площадката на ГПСОВ Добрич е разположена в землището на с. Врачанци, Община 
Добричка, Област Добрич ЕКАТТЕ 12262. Площадката е рзположена в имот № 000084 
собственост на Държавен поземлен фонд , държавна частна собственост с площ F= 99,679 dka, 
Скица № 000286/30.11.2007г.(дадена в приложение)  
       Граници на имота и съседи : 
ПИ № 018001 – Нива                             на Община Добричка 
ПИ № 000172 – Залесена територия    на МЗГ- Държавно лесничейство 
ПИ № 000016 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000079 – Местен път                  на Община Добричка 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община Добричка 
ПИ № 000179 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000174 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000088 – Водно течение             на МЗГ - ХМС 
ПИ № 000111 – Пасище, мера               на Община  Добричка 
      Обектите, предмет на ИП са разположени извън границите на защитени територии . 

5.  Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

Не се предвижда използване на водни ресурси при строителство  на обектите на ИП. 
ГПСОВ е съществуваща и е водоснабдена и електрифицирана . 
При експлоатация на ИП за питейна вода от населението се използва воден ресурс 

18 530 814 м3/год.(2007 г). Водите във водоносните хоризонти многократно надвишава 
консумираната вода от населението в момента и прогнозираната в бъдеще. 
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6. Отпадъци, които се очаква да се генерират при реализация на ИП 

      Ще се изготви и съгласува  с компетентните органи Програма за управление на отпадъците. 

При строителство на обекта – Очаква се формиране предимно на битови и строителни 
отпадъци в процес на строителството – земни маси, строителни отпадъци, отпадъци от опаковки 
и др.  

Битови отпадъци, генерирани от работниците при строителство на обектите на ИП около 50 
души през най - натоварения период (код 20 03 01) - количество около 6-7 м3 за целия строителен 
период. Ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за 
обеззаразяване и ще се депонират на ДТБО на населеното място. 

За работниците се предвижда в участъците, където ще се извършват строителните работи да 
се поставят химически тоалетни.  

Строителни отпадъци: бетон и др.строителни материали (с кодове 17 01 01, 17 01 02, 17 01 
03). Предвидено е събирането им на обекта и извозване на депо в клетка за строителни отпадъци. 
Голяма част от строителните отпадъци, ще се използва при строителството на обектите ( 
вертикална планировка, настилки, запълване на нарушени терени и др.). 

      Очаквано количество генерирани строителни отпадъци по време на строителство ще се 
определи в следващи фази на проектиране. 

      Хумусът ще се използва 100% (17 09 01.) По-богатите с органични вещества почвени 
материали следва да се оползотворят в рекултивационни дейности Земните маси ще се 
използват също за вертикална планировка, а излишните земни маси ще се депонират на 
определените от Общината места (по предварителни разчети не се очаква получаване на 
излишни земни маси). Изкопните земни маси ще се използват основно при изпълнение на 
обратните насипи и вертикалната планировка на обектите или за рекултивация, за нарушени 
терени в района.  

     Неопасни (производствени) отпадъци - Металните отпадъци от кофражи и крепежи, арматура 
и армирана мрежа ( 17.04.05) ще се събират на площадки за временно съхраняване от 
строителната фирма и ще се предават на физически или юридически лица, притежаващи 
разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно съхраняване, 
оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от ЗУО. Отпадъците 
от опаковки на материали (неопасни отпадъци) дървесен материал, хартиени опаковки, 
пластмасови опаковки и др., също ще се предават на лицензирани фирми за 
обезвреждане(рециклиране). 

      Опасни отпадъци - излезли от употреба осветителни тела (20.01.21*), изтощени акумулатори( 
16.06.01*), опаковки от бои и лакове, съдържащи опасни вещества( 15.01.10*), отработени 
машинни масла( 13.01.10*) – ще се предават от строителната фирма на лицензирана фирма за 
обезвреждане. 

При експлоатация на обекта  
       Битови отпадъци: По време на експлоатация ще се генерират смесени битови отпадъци (код 
20 03 01) от обслужващия персонал до 10 м3/год. Ще се събират в контейнери, ще се поръсват с 
вар или хлорна вар за дезинфекция и ще се  транспортират и депонират на депо за неопасни 
отпадъци на населеното място. 
      Строителни отпадъци от провеждане на ремонтни работи.  
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      Отпадъци от решетките (код 19 08 01 ) - количество около 5 м3/год. Ще се събират в 
контейнери, ще се поръсват с вар или хлорна вар за дезинфекция и ще се  транспортират и 
депонират заедно с битовите отпадъци. 
        Отпадъци от пясъкозадържателя (код 19 08 02 ) – промитият пясък ще се  транспортира  и 
депонира  на депо за неопасни отпадъци на населеното място, като се използва за запръстяване.  
        Утайка, генерирана в процеса на пречистване на отпадъчните води анаеробно 
стабилизирана (съгласно приоритетно избрания вариант ) и механично обезводнена утайка 
(код 19 08 05 ) – сухо вещество 28%- 30 %   вл. около  19,3 м3/ден до 7000 м3/год. , при вл.60-  
65% обема на утайката е до 6000 м3/год 
         Ще се изготви и съгласува  с компетентните органи Програма за управление на утайката 
от ГПСОВ. 
        Опасни отпадъци - излезли от употреба осветителни тела(20.01.21*), изтощени 
акумулатори( 16.06.01*), опаковки от бои и лакове, съдържащи опасни вещества( 15.01.10*), 
отработени машинни масла( 13.01.10*) – Временно ще се съхраняват на обекта, съгласно 
нормативните изисквания ще се предават на лицензирана фирма за обезвреждане. 
 
ІІ . Част Б – Уведомление съгласно съгласно чл.31,ал.1 от Закон за биологичното 
разнообразие и чл.10, ал. 1 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта  на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета 
и целите на опазване на защитените зони Приложение 1 към чл. 10, ал. 1 . 
 

1. Обща информация за предложеното инвестиционно предложение: 
Инвестиционното предложение на Община Добрич е реализация на инвестиционен проект за:  

- изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води –ПСОВ гр. Добрич  
- реконструкция, модернизация и разширение на водоснснабдителната и канализационна 

системи на гр. Добрич и съоръженията към тях.  
      
         а) Местоположение на инвестиционното предложение  
       Реконструкцията, модернизацията и разширението на водопроводната и канализационна 
системи и съоръженията към тях са разположени в урбанизираната територия на град Добрич в 
регулационните граници на гр. Добрич, община Добрич, Област  Добрич.  ЕКАТТЕ 72624 
       Площадката на ГПСОВ Добрич е разположена в имот № 000084 в землището на с. Врачанци, 
Община Добричка, Област Добрич ЕКАТТЕ 12262. в имот № 000084 собственост на Държавен 
поземлен фонд . 

б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение. 
Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши етапно по-изготвена 

програма в следващата фаза на проектиране. 

            2. Засегнати елементи на националната екологична  мрежа. 
           Описание и очаквани въздействия върху защитени територии от Националната 
екологична мрежа по смисъла на ЗЗТ.  

                Инвестиционното предложение обхваща самите населени мяста в часттите за доизграждане 
на водопроводните и канализационните им не попада в границите на      Засегнати елементи на 
Националната екологична мрежа: 

  Площадката  на ГПСОВ Добрич е разположена извън границите на защитените зони по 
„Натура 2000” и защитени територии в добруджанското плато.  

Речната мрежа е добре развита и е представена от суходолия с временен отток в посока 
юг - север. Водоприемник на пречистените в ГПСОВ отпадъчни води, съгласно Разрешителното 
за ползване на воден обект е р. Добричка. 
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Река Суха води началото си южно от село Изгрев на около 1400 м. от „Чаталчешма”, в 
коритото на реката има постоянен отток само в горното течение, влива се в р. Дунав близо до 
езерото Октина – Румъния.  Речната и мрежа е асиметрична.  

Река Добричка води началото си от СЗ край  на село Драганово (Воисил) от извор чешма 
и е десен приток на р. Суха река, с устие близо до село Балик, има три по-големи притока в 
района на град Добрич, които оформят самостоятелни течения в посока юг-север. През по-
голямата част от годината са пресъхнали. Речната мрежа е добре развита и оформя суходолия.  

            Най- близо разположените СЗЗ до обекта на инвестиционното предложение са:  
● „ Суха река”,  с код  BG 0002048; 
● ЗЗ „Чаиря”, с код BG 0002085; 
● „Шабленски езерен комплекс”, с код  BG 0000156; 

 Имотът, в който ще се  реализира инвестиционното предложение попада в границата на  ЗЗ „ 
Суха река”,  с код  BG 0002048, като част от поречие „Добруджански реки и дерета”, и водно 
тяло река  Добричка  за водоприемник на пречистените отпадъчни води, десен приток на река 
Суха. 
       ►ЗЗ „ Суха река”  -  BG 0002048 е зона по Директивата за защита на птиците, която 
припокрива ЗЗ по Директивата за местообитанията – тип J. 

Мястото обхваща долината на Суха река с прилежащите й суходолия, скали и скални венци 
по склоновете. Разположено е в Добруджа, северно от Добрич и обхваща участъка от село 
Карапелит на юг,  до село Краново на север. Реката почти изцяло се губи в карстовия терен. 
Между селата Ефрейтор Бакалово и Брестница тя преминава в язовир с дължина 7-8 км. 
Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко само от цер /Quercus cerris/, по-
често смесени гори от цер и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян /Fraxinus ornus/. 
Откритите пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища обрасли с 
ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма /Dichantium ischaemum/, луковична 
ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с мезоксеротермна тревиста растителност (Бондев, 1991). 
Язовирът е обрасъл по бреговете с водолюбива растителност, а водната му повърхност е покрита 
на места с дребна водна леща /Lemna minor/ и отделни участъци с роголистник /Ceratophyllum 
spp./. Скалите и скалните венци са предимно варовикови и със средна височина около 20 м, с 
множество ниши, корнизи и малки пещери. 

В Суха река са установени 193 вида птици, от които 58 са вписани в Червената книга на 
Бългаия (1985) като редки или застрашени от изчезване. От срещащите се видове 90 са от 
европейско природозащитно значение 
(SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно застрашени в категория SPEC1 са включени 
10 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 56 вида. 
Мястото осигурява подходящи местообитания за 72 вида, включени в приложение 2 на Закона за 
биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. 

Суходолието на Суха река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч 
/Tadorna ferruginea/,  белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, малкия креслив орел /Aquila 
pomarina/ и бухала /Bubo bubo/, където тези видове гнездят в значителни количества. По Суха 
река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за 
откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската 
овесарка /Emberiza hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, късопръстата чучулига /Calandrella 
brachydactyla/, горската чучулига /Lullula arborea/, полската бъбрица /Anthus campestris/, совоокия 
дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/, ястребогушото коприварче /Sylvia nisoria/, червеногърбата 
сврачка /Lanius collurio/ и черночелата сврачка /Lanius minor/. Суха река е един от най-важните 
миграционни коридори в Добруджа, като се явява типично място с тесен фронт на миграция за 
щъркели и грабливи птици по западночерноморския прелетен път Via Pontica. Ежегодно по 
време на есенна миграция от тук преминават повече от 37 000 щъркели и 5000 грабливи птици. 
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Част от птиците продължават своя път към долината на река Провадийска, а друга част – към 
долината на река Батова. 

Суха река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други територии 
поддържащи подобни местообитания. Поради наличие на селища по границите на мястото 
достъпа до определени части от него е силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности 
причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива са скалното 
катерене,  иманярството и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и 
бракониерството също водят до безпокойство на птиците. Сечите в горите, включително голите 
сечи, както и горските пожари влошават качеството на горските местообитания и безпокоят 
птиците по време на гнездовия период. Интензивното земеделие, включващо употребата на 
изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние 
върху птиците и тяхната хранителна база.  Пасищата и ливадите се застрашени от разораване и 
превръщане в земеделски земи, както и от прекомерна паша. 
Водите често биват замърсявани с отпадни води от малки предприятия в района. Потенциална 
заплаха както за  местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни 
паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране 
на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат 
бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и 
ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните  популации. 

ГПСОВ – Добрич зауства пречистените води в р. Добричка, десен приток на Суха река, 
което при превишаване на емисионните норми, представлява потенциална опасност за 
замърсяване на водите на приемника и би се отразило негативно на компонентите на околната 
среда и защитените птици и местообитания  в обхвата на Защитената зона.  

    Реализацията на обектите, включени в инвестиционното предложение за интегрирания 
воден  цикъл ще осигурява  пречистените в ГПСОВ Добрич отпадъчни води да отговарят на 
индивидуалните емисионни ограничения, които са регламентирани в Разрешителното за 
ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчните води, като в резултат, 
въздействието върху отделните компоненти на околната среда и върху факторите, които и влияят 
са сведени до рационалния минимум.  
 

► ЗЗ „Чаиря”, с код BG 0002085  - по Директива 79/409 за опазване на дивите птици – тип 
А 

„Чаиря” е едно от малкото запазили се в Добруджа пасища с полуестествена степна 
растителност, което се намира на около 12 км североизточно от град Добрич южно от пътя за 
Генерал Тошево.  Малка по площ равнинна територия заключена между селата Генерал Колево, 
Пленимир и Методиево. През зимата и пролетта в северната част на територията се образуват 
временно залети площи, които при дъждовни години остават а съществуват до края на юни. 
Мястото е уязвимо основно към промени в традиционното ползване на земята като пасища в 
обработваема земя. 
Най сериозната пряка заплаха за птиците е безпокойството и лова на водлюбиви птици от 
местните хора. 
Чаиря няма законова защита съгласно националното природозащитно законодателство. През 
2005 година територията е обявена от BirdLife International за Орнитологично важно място. 

Международното значение на мястото се определя от факта, че през зимата във временно 
заливаемите площи и около тях се концентрират за хранене водолюбиви птици, като голямата 
белочела гъска /Anser albifrons/, която зимува тук в значими количества. През гнездовия сезон на 
територията гнездят калугерици /Vanellus vanellus/ и се хранят редовно вечерни ветрушки /Falco 
vespertinus/.  И двата вида през последните години силно намаляват и 
се очаква да бъдат включени в списъка на световно застрашените видове. 
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Поради значителната отдалеченост на обекта от зоната, не се очаква негативно 
въздействие от реализацията на инвестиционното намерение, както по време на строителството, 
така и по време на експлоатацията на обекта върху защитена зона „Чаиря”.  
 

Защитена зона BG 0000156 – “Шабленски езерен комплекс” по Директива 79/409 ЕЕС е 
за опазване на дивите птици. Зоната е приета с решение № 802 на Министерски съвет от 
4.12.2007 г. и обнародвани в ДВ бр. 107 от 18.12.2007 г. (Приложение 1). 

В близост се намира защитена зона BG 0000621 “Езеро Шабла - Езерец” по Директива 92/43 
ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Зоната обхваща 
крайбрежните дюни и плажната ивица, както и богатата водна растителност около Шабленската 
тузла. Инвестиционното предложение няма да има въздействие върху природни местообитания 
предмет на опазване на защитена зона BG 0000621 “Езеро Шабла - Езерец”.  

Защитената зона BG 0000156 “Шабленски езерен комплекс”, включва Шабленското езеро и 
Шабленската тузла, в Североизточна България, на 5 км североизточно от град Шабла. С името 
Шабленско езеро се обединяват две близкостоящи крайбрежни лиманни езера - Шабленско и 
Езерецко, свързани помежду си с изкуствено прокопан канал. На изток езерото е отделено от 
морето с 30-50 м пясъчна ивица. Шабленската тузла е полусолена лагуна, разположена на 1,5 км 
югоизточно от езерото и отделена от морето с високи дюни. Бреговете на езерото са обрасли с 
обширни масиви главно от тръстика /Phragmites australis/ с участие на теснолистен /Typha 
angustifolia/ и широколистен папур /Typha latifolia/, брегова острица /Carex riparia/ и др. 
Тръстиковите масиви представляват основното местообитание в комплекса. Значителни по 
размери са и откритите водни площи. Важно местообитание са и обраслите с псамофитна 
растителност дюни и пясъчен плаж.  

На територията на Шабленския езерен комплекс са установени 260 вида, от които 70 са 
включени в Червената книга на България (1985). От срещащите се видове 111 са от европейско 
природозащитно значение. 

Предмет на опазване в зоната са природните местообитания от Приложение I на Директива 
92/43/EEC : 
2110              Зараждащи се подвижни дюни 
1150         *   Крайбрежни лагуни 
1210             Едногодишна растителност върху морски крайбрежни наноси. 

В границите на защитените зони BG 0000621 “Езеро Шабла - Езерец” по Директива 92/43 
ЕЕС и BG 0000156 “Шабленски езерен комплекс” по Директива 79/409 ЕЕС са включени 81 вида 
птици от Приложение І на Директива 79/409 и още 64 вида редовно срещащи се мигриращи 
птици невключени в това приложение. В приложение ІІ на Директива 92/43/ЕЕС за Защитената 
зона са включени 1 вид бозайник, 7 вида риби и един вид от безгръбначните животни. 

Защитена зона BG 0000156 “Шабленски езерен комплекс” обхваща 31 954 дка. и е 
създадена с цел опазване и поддържане на местообитанията на описаните застрашени и 
мигриращи видове птици. 

Поради голямата отдалеченост на обекта от зоната, няма основание да считаме, че 
реализирането на проекта може да повлияе негативно върху типовете природни местообитания и 
видовете - предмет на опазване в нея, по време на гнездене, миграция и зимуване. Разглеждания 
терен не представлява хранителна база и/или място за нощуване, почивка, размножаване и пр. на 
животински видове, предмет на защита в  зоната. 

Въздействията от дейността на обекта върху BG 0000156 “Шабленски езерен комплекс” и 
нейните елементи са географски ограничени –извън зоната, проявяват се в незначителна степен, 
и не засягат редки и застрашени видове от флората и фауната и техните местообитания.  

Не се очаква негативно влияние от дейността на ПСОВ, тъй като с проекта са предвидени 
подходящи методи за обработка на отпадъчните води, недопускащи изпускането им 
непречистени във водоприемника – р. Добричка и замърсяване на околната среда. 
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Въпреки, че обекта, предмет на инвестиционното намерение са намира в обхвата на ЗЗ „Суха 
река”, няма вероятност да бъдат засегнати, унищожени и фрагментирани природни 
местообитания и местообитания на защитени видове птици по  Директива 79/409 ЕЕС.  

Реализацията на обекта няма да наруши типа хабитат на представената в зоната флора и 
фауна, а непосредственото съседство на подходящи за нея околни територии и близки ЗЗ, ще 
запази консервационния статус на типа природно местообитание в обсега на района. В този 
смисъл не се очаква проява на  необратимо въздействие върху консервационния статус на 
видовете, както и на  дългосрочното естествено разпространение и големината на популациите 
на съответните видове в указаната територия.  

Тъй като въздействието, в резултат на реконструкцията е локализирано в рамките на 
съществуващите терени, не се очаква да настъпят неблагоприятни въздействия върху околната 
среда, вследствие  извършване на предвидените строителни и монтажни дейности, поради което 
те не са свързани с промяна или нарушаване на земеползването или на нови площи. 

Реализацията на инвестиционното намерение няма да се повлияе сериозно върху 
биоразнообразието на района и няма да предизвика  необратими последици  във формираните 
там природни местообитания и популации. 
 Очакваното въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху 
околната среда може да се определи като незначително, краткотрайно и положително 
 
     Кратка характеристика на потенциалното въздействие: 
- степен на въздействие- незначителна; 
- обхват- локален;  
- влияние върху биоразнообразието в района, върху числеността и плътността на популациите 

- краткотрайно  и обратимо; 
- кумулативен ефект  - не се очаква  
- възможност за възстановяване – реална 
 
3.  Цел и предмет на инвестиционното предложение – Изграждане на ПСОВ на гр. Добрич и  
реконструкция, модернизация и разширение на водопроводната и канализационна мрежи и 
съоръженията към тях. 

Водопроводните и Канализационни мрежи са основните инженерно благоустройствени 
мероприятия за населените места. Те им осигуряват необходимите санитарно – хигиенни 
условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. Съоръженията на 
системите В и К са основен благоустройствен и екологичен елемент на градската и 
производствена среда. 

Присъединяването на България към Европейския съюзи достигане на Европейските стандарти, 
налага прилагането на Оперативна програма «Околна среда» 2 007 – 2 013 год. в която голяма 
част от паричните потоци са презназначени за подобряване на начина на живот на населението. 
В тази връзка проектирането и изграждане на канализационни мрежи в населени места с 
население 10 000 екв.ж. и над 10 000 екв.ж. е абсолютно належащо. Това ще доведе след себе си 
цялостно подобряване на жизнения стандарт и състоянието на околната среда в селищата.  

Предмет на инвестиционното предложение/ ИП/ е в съответствие с нормативните 
изисквания . 

Реализацията на ИП индиректно ще се се отрази положително и ще се подобри качеството 
на подземните и повърхностни води в района.   
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Съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1. т.2  обектите на инвестиционното предложение 
попадат в Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда / Държавен вестник, бр. 91 /2 
002 год. посл изм и доп. ДВ бр.46 /18.06.2010 г. 

- Реконструкция, модернизация и разширение на водопроводната и канализационна мрежа и 
съоръженията към тях на гр. Добрич – инфраструктурни обекти -  т.10-б на прил.2  „ 
обекти с обществено предназначение, включително строителство на търговски 
центрове  и паркинги. „ 

- Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич – т.11-в на прил.2 
Пречиствателни станции за отпадъчни води, невключени в  „ т.30  на прил.1 - 
Пречиствателни станции за отпадъчни води капацитет над 150 000 екв. жит.  

Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху 
околната среда /НУРИОВОС/ / ДВ бр.25 / 2003 г. и ПМС № 59. изм. и доп. с ДВ, бр 25/ 18.03.2010 ги ал.6 
от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл. 40, ал. 3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за 
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни 
предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. /Наредба за ОС/  (ДВ, бр. 
73/2007г., пмс. N2 20112007 г за ИП .се подава настоящото уведомление. 

              4. Необходимост от нова инфраструктура – пътища, електроснабдяване 
реконструкцията на ГПСОВ Добрич ще се осъществи на съществуващата площадка. 

        5.  Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение  
- Община Добрич 
- Област Добрич 
- Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Варна . 
- Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен 
- МОСВ 

За инвестиционното намерение е уведомено населението на община Добрич град в т.ч. гр. 
Добрич и Община Добричка и Кметство Врачанци 
     6. Актуални списъци на обектите на инвестиционното предложение, които ще се 

реализират . 
7. Карти и друг  актуален графичен материал на засегнатата територия 
 
Молим да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по 

реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 а на Закона за Биологичното 
разнообразие. 

 
 

Приложение: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, копие 
от обява) /съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 59/2003г., 
изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г., посл. изм. и доп.. ДВ бр.25/18.03.2010г./ 

2. Копие от Обявите. 
 
     
                                                                                                
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА  
Кмет на Община град Добрич 

 



\ lpaI IOEP[41I
qlrp 600 00r 004:4zF0j3,600 166

AO

f II TIE'r.RO NDT(OB
KM[r. HA OEIIIIIHA noEtirqr{A

Y I ' E T O M . I I E H I ' I I

}a rntre.rnqtronro srMcFenne

nuer iron(ctrcF! naper:
O5lrrflnA.6pn: r!. lo6pFr 9100 !n n5!n.apb, ]t I2rrcr,058/60000t l]1]4 - qcrF,ra;
dakc.0j3/600 l66i c-m,il dobrich@ dobrich.bg
A.rcn!H!H{(oroDa (MerHa.p llo6prc

l r fuua H HoHrahar  nw. .  ' (neoon n , Inec  ,N *o f l  rnoH r rnun,
O ' L  "  D o 6 p r ' , l c e n r '  l r ' o o B E -  r v .  r , . p , o ' 1 . . ,
e nrail. dobrich@dobrich.bg
O6@!na rp llo6prc -.flx.IaE{cna Nl'j(oBa

e'nail: d milkora@ddbich.bs

YBA'I{AEI'T T-TI IIETXOB,
BlB Dpa3i. c nrrcnatsr{a ra ci4, d.2 or Hape!6ara ja }qroBlrra n pena 3a

xrBnprBan. MoueHM !a DarF crBxdo ulpxr o(onnar d cpela (OBOC) CqB 6p.25/200jr,6M.
AB 6pI{!3/2006... nocr rcM. JIB 6p 25/18.01.2010..), Br yseroursaNc q,",ecrrusorro
npc;ln.keHne !a o6ruH!Io6Fn! nolrorookn Hr nsrerlnprsn uo!H, Mepx, ro trolo6Deu,
n, Rolocrrn6jnrcncara tr Nsarmaqtr0ns, Mp6a tr c6orrra.s,,ra $r rB rp.n/Io6pn!
n pemic,ty(utrrr nolcpEtrrnune tr pDnMpenre Hr nrC()B lo6prc
IuropeAid/124.188/D/SV/BC.

rnBec,,nroHHoro !perjoxe!!c e
no np.\eA,para rd

Reo6xo$vo. cs,nacHo nph.xeHre)&2 (N HrcoMrc
r36op na rpoenr tu\ tlp.tpaMa tiUnOPE ,4/D /

Il}.rses e lloxn4.�] nlrelnB(,rocHo npolcuaHe Ha .par /Io6prc o(.Hlarencn
Dapmnro! Kocks C.nsutl cnbt t.

_ ocHoBnara ,cn Ha tronrr{ara B c+cpar Ha Box'n e orsBaHcro Ha BolHrre Fcclpcr.
Cumcno /lupc{rrBa 9lr7llE!C. Mct(Hn no o6p,BaHe naqec,m Ha

Peenuunrra Ha clBpc\lcrets lHrerpupar .p !.6t,c e clqr
c(ono,ocroSpacn xpoec, (o ro nre lonprrece noBlrruare
lacdneHrero u.FaG r (ace[Bno Ha o(onnara clela B paiiora, orrcBaprlr, H! eBponctcftlre

B fiHBecrqtroB{oro npealoaeHrc ce npenRuru,:
- llqo6prBanc raBo,lonpoDoln.'!vpexarxaHlrBalnonra,aMpe^a q ca.FxeHn, nlM ,,x

r .p Ao6p.c crc uen r&drsBaHe !a rar_v6nre BaD u.ru, !,oru!ra,a Mpexa. na\lar,tsaHe Ha

i$i lgti

,P6"t/51"'i' i.","fi:tr
mmuoo*u ' t "on



OEIIS4HA FpaI IOEP}Iq
e3001o6prt,ri"5!4p r, !E 001;4&0*/500156

rrermta]Inma 3 (drdmaqno BcucM 3d6pceHn ornqllHt
Bolu 3a npectrcrDase B mCOB Ao6pn!.
PercHcrpFrD, Mo.qep!rcaunr n parnpeEle ra clurecrByuaqara fnCOB Ao6pqc c qen
nonooprBaEe sa pa6or.m n , rap mparc (accd.o m npeqrcreHre oanaJr6qflr Bonr,

BbonetcM !3rc$err.

Mecronoroxetrtre:
Bcrcru o6em Ea lCqBecrrqroHEoro npenroxeF e, B(noqcnn 3a pcxa6nnxralxr,

pcrcncrpyKrrr ts parqpenne Ha onpeneneE! ]^lam{r or BoronpoDolHar! Mpemj
Mpexa x GollxeEMra $M rrx , ca panonoxeEn B peryrdnoEEnre

rydnu{ Ha r!. Ao6prq , O6@Ha r?. Io6p,c, o6nacr Ao6pnc EIGT'|E ?2624.
PercHcrpyqrra, MolepHrc{nna n psnrpeEnm !a clqecm}Taqara mCOB Aorjprq ue
ce mDlpuBa Ea clqecm'tsaqara cllrecm}tsaqara
rE4pacrplmypa TepeEir € pa3nonoxc! Bpacaoqr O6rirna Ao6pnq(4
obnacr lo6rrc EKA TTE 12262.

npLbtdxd:
l. l,tHOopMalr' !o e! 4, u I or Hapen6ara.a OROC
1 ]� nHdopMaqrr or Hape!6lra 3B yqoDnm n pela 3a rBbpdBde Ha OBOC, nprera c l1MC

N! 59/2003 ron. r rcM. nMC N! 302/2005 rcn AB 6p 3/ 2006 .o!.nocn. mM E
6p25/13.03.2010r./

1.2 Ur$oti,Nur no nFunor€Hne ],t! I krM {. 10, d. l,Ilacr E or Hapen6ara ra ycnoDrma
peAasa rsBaFusase Ha oqeHxa , npor!e!!, npocm n
f r 8 e ,  '  '  i o r  ' r  f p d u o  r e p r  r  t  l p e q v f l a y u 6 - r ' e r d o r d B d e  r a 3 u  c l n c , o r  p

2 /IoryMeHr ', lo(dBaqn yBeaoMr8aEe Ha ctursdHara/cmGersm€ o6qroto6nrnn{ n

D63"IIOX[TE"TI :

AETE"IIIIIA IIII(OJIOBA
I.em M O6t4uto .pda la6pu\

::i.1

L aY,'t^01,,

'li \..

,.li
l l^['li-i.,



nt] fi:lfJ#i":i1'l:Ji"," cpeaa n Boa r
{t + n-a-a cpeaa v Boa/,e- B.prs

*, f t \ t t /  4tN1//  u1 1 ' t  1 | { )

, r "  -  /- for-- .t
4 r , ! | ,  q  

n , o n  , . / , o (  / r ' t |  2
tul 

. 4.n /')/{,r ,.,-/ t.l ', t:Y"",'l;ir",',
a{,omno6o,, sa 

"*,-{i1,i 
.,/1 1,.4'

, , , : , ,  , . r ,  , (o . .  - /
L1-

H .ncoB - llo6rnq'

rc lre ryarrutr d,r./to6Prq

f  |  / t ' '

. / l

n,,fopffiu, {rrcprcrc xn, m mR

m.pers toBoct(ottt lR 6p.2520at : ,
c Br ), B( yrcroM{3s, .,r!turc

Rooctlttau. nR 6p. r5t00e z.).

trut uebra"P bax,r,"tt u utoopar4l''

snn'"ltrrgaae aaaBac Q61t lR E rjlnor ?. t

Bl lcnirso nonHH.Hr trH'lop uar! Ho|jon6! (r topriao,ra !a 6nae

.pelomkRr Rr !3!!!l!!j4!sp9$!j!!!$u
2. Ao@ann.rmrlokyMcH lrBee Ao6pncra, $rnrrc u. a, m 2s

ru (+r5e5r)673351,oaKr (rrsq52)6!se3, I mi r.11i@mbo:.m



3. cmk$ue kr PxoKo3 Ao6ps'

s aoqMor ! qoao na Bavoxnei6r,rcm s r, r 20 or lomnHndBm paodpsls, /ap/,a 3ooc

sajauar.xare 3oan (rywn4 c nMc J.09.?a0l:), fin nouexn njijllrr@

r. xts'lopMrusL I Aro^rdn (op {o nnue): Nq fttreH no@sckn

2. o6u rRAopMiuM T npeuox4o

a) M*m.onoxeane sa rmsru'oR

6) cp* I FuBa!$ ' {mn m Bm

!) us r ipenMer na nBe.r{uon'oro

t reo6rclsrcq m Hda copacay

iropacllyrrypa, npuMx*tr o Ha

a l,opMrui I BndTaHam kooplrama .trcrtNa.

reri (+35eer6736s!, o:{



3. xapa u( !i'r,nyilH .paER.
r.{hxahm. x..6.m,npe^" _.".-"_..*_-##'ffi:ffiT::,'jffT

__ 
carhcm u. 26, .a. i d. t , s. J, h Tap4aD a rrxlm, mh

MErcEpcrJJm b oJlWrE .pe!a uNoj!ft lnMc 2s3/2oa z) tu ,pqwdt
am@E cym or 29r!.?rFJ7rr. m 6a*oB mr

BAN: Bcr T soMB er3o 3 ri7 ozi? or
Brc SoMBBCSF, npl O6@66sbAA

0l49srnr . t02ot0r

lxecllm ' puocB-Bapha e\,yflc@ ra Buft l,Ir

(+3s952) 6345e3, e nar: nN,v,@mbo:.@ibcLbo,rdr t+3sqsa6435<. cK!l



REPUBLIC OF BULGARIA  

                              MINISTRY OF ENVIRONMENT AND WATER 

Regional Inspectorate of Environment and Water - Varna 
 

TO: 

MRS Detelina Nikolova 

Mayor of Dobrich Municipality 

12 “Bulgaria”str 

9300 Dobrich 

Cc:  

Mayor of Vrachantsi village 

 

SUBJECT: Investment Proposal (IP) from the Municiplaity of Dobrich, the town of Dobrich ,about: 

”Reconstruction, modernization and extension of WWTP – Dobrich” on the land of Vrachantsi village, 

Dobrich region and “Rehabilitation, reconstruction and extension of part of the water supply and 

sewerage net work “ in the regulating borders of the town of Dobrich. 

 

Dear Mrs Nikolova, 

On the bases of the information presented by you in accordance with the above mentioned FS and on 

the ground of Article 5, Para 1 of the Decree setting  the rules for implementation of Environmental 

Impact Assessment /EIA/(State Gazette  25/2003), we would like to inform you about the following: 

I. According to the requirements in Chapter 6 form the Environment Protection Act /EPA/(State 

Gazette 35/2009), 

The IP presented in that way comes in point 11 “в” from the activity list, included in Attachment 

№2 to Article 93, Para 1, p.2 of EPA, and it must be estimated for necessity of Environmental 

Impact Assessment /EIA/. 

For a permission for estimation of a necessity from EIA to be issued, you must deposit in the 

Regional Inspectorate of Environment and Water - Varna , the following documentation : 

1. Acc . Article 6, Para 1 of the Decree setting the rules for implementation of Environmental 

Impact Assessment /EIA/(State Gazette  25/2003), detailed information under Attachment 

№2 of the same Decree ( the information to be presented on a hard copy and on a file) 

2. Evidence /documents for notification the Mayor of Vrachantsi village, Dobrich region, 

according to Article 4, Para 2 and Para 3 of the Decree setting the rules for implementation 

of Environmental Impact Assessment, as the notification must include at least: 



 Data for the Contracting Authority; 

  Summary of the Investment proposal, including  description of the main processes, 

capacity, total used area, to be indicated whether it is for a new investment proposal 

and/or for extension , and/or for change of the operational activity : necessity of 

other, bound with the main subject, auxiliary or supporting activities; 

 Connection with other existing activities, coordinated with the city master plan and 

any other plan, in the scope of site impact of the investment proposal; 

 Site location – populated area, municipality, resident district, landed estate, 

property, closeness to or affecting protected areas, expected cross-border impact, 

scheme of a new or change of existing road infrastructure; 

 Natural resources envisaged to be used during the construction and exploitation; 

 Waste expected to be generated and ways provided for their treatment. 

Normative term for expression of statement/ recommendation/ objection from the affected 

population is 1 (one) month following the notification data, according to Article 69 of the 

Administrative Processional Code/APC/. 

3. Statement issued by Regional Inspectorate for Preservation and Control of Public Health 

(RIOKOZ) - Dobrich 

4. Actual scheme of property №000084. 

5. Document for right of Contracting Authority, according to Para 1, point 20 of the additional 

regulations of EPA (notarial act, rent contract,, etc.). 

 

II. According to the requirements of the regulation for biological diversity. 

Concerning the covenants of Article 2, Para1, point 1 of the Decree for the terms for 

compatibility assessment of plans, programs, projects and investment proposals with the 

subject and aims for protection of the preserved areas ( agreed with MCL №201 dated 

31.08.2007, in force from 11.09.2007) , the IP must be estimated for eventual level of 

negative impact over the subject and aims  for protection of the preserved areas. The 

nearest preserved areas to the territory of the IP are Preserved Area ” Suha reka” acc. Art.6, 

Para1, p.3 and p.4, and Preserved Area ” Suha reka” acc. Art.6, Para1, p.1 and p.2 of the 

Biological Diversity Act ( State Gazette  77/2002). 

According to Art.10, Para 1 and Para 2 of the Decree for impact assessment you have to 

present the information on a hard copy and on a file: 

 

Attachment № 1 to Art. 10, Para 1 – Part Б 

1. Information for the Contracting Authority ( authority or third party authorized by low): 

name, full post address, contacting person – phone number, fax number and e-mail. 

2. General  information for the provided Investment proposal: 

a) Location of the Investment proposal: - region, municipality, landed estat, number of 

the property ; 

b) Realization terms and implementation stages of the Investment proposal; 

c) Aim and subject of the Investment proposal – industry, housing, public, transport, 

etc; 



d) Necessity of new infrastructure – roads, energy supplying, water supplying and 

sewerage. 

3. Authority responsible for approving of the Investment proposal. 

 

Attachment № 2 to Art. 10, Para 2 – Part Б 

1. Characteristics of the affected area – type and manner of land utilization. 

2. Actual scheme of the properties where the Investment proposal will be realized, 

containing lists with coordinating points defining the borders of the landed 

properties or the files of the properties in cases when the scheme is issued by the 

agricultural department of the Municipality, or coordinating points of the trace of 

the linear sites of the technical infrastructure, moved by information for the used 

coordinating system or coordinating points defining the territorial scope of the IP for 

areal sites, accompanied by information about the for the used coordinating system. 

3. A  map or any other graphical material for the affected area , schemes, coordinates 

of the border points of the property and on the site – subject of the IP, pictures, 

property file(batch), etc. – in the opinion of the contracting authority. 

 

In accordance with Art.26, Art.5, Para 1 and Art. 5a of the Tariff for the fees collected by the system of 

the MoEW (MCL 253/2004) for estimation the necessity of Environment Impact Assessment you are 

required to depose the sum amounted 290+280=570 BGN , by bank tranfer: 

Bank details: 

IBAN: BG17SOMB91303137023701 

BIC: SOMBBGSF  

Bank: Municipal Bank AD 

Payment should be made quoting Ref № 08-01-4988/21.10.2010 

The documentation deposited in the RIoEW – Varna concerning your Investment Proposal on the 

grounds of Art.4, Para 1 of the Decree for the terms for implementation of EIA, will be accepted as a 

written notification of the competent authority. 

The assessment for eventual negative impact over the protected areas will be done in the frames of the 

procedure for estimation the necessity of EIA (screening). 

Yours sincerely  

Rumyana Radilova 

Director 
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ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОЦЕНКА 

 НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА   
 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В 
ГРАД ДОБРИЧ – ФАЗА І 

  
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 

Приоритетна ос 1 Кохезионен фонд 2007-2013 г. 
Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 

развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 
агломерации над 10 000 е.ж.” 

 
Възложител : Oбщина Добрич 

 
Ноември 2010 г. 
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8. Трансграничен характер на въздействията.. 
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I. Информация за контакт с възложителя 
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на възложителя- седалище и единен 

идентификационен номер на юридическото лице 
Oбщина град  Добрич   

        Кмет на гр. Добрич  - Детелина Николова  
        ЕИК (код по БУЛСТАТ) – 000852932 
 

2.  Пълен пощенски адрес. 
          Oбщина Добрич:  
          гр. Добрич 9300  
          ул. « България»  № 12;  
          Интернет страница       www.dobrich.org         
          Телефон, факс и e-mail. 
           тел.058/600 001-004 централа ; факс.058/600 166 ; e-mail- dobrich@dobrich.bg 
          Детелина Николова -  Кмет на гр. Добрич.    
          

3.  Лица за контакти :  
         Община Добрич - Детелина Николова -  Кмет на гр. Добрич  
         тел. 058/ 601 203; факс 058/ 600 166  
         e-mail. dobrich@dobrich.bg 
        Община гр. Добрич  - инж. Даниела Милкова   
        тел. 058/ 600 162 e-mail: d_milkova@dobrich.bg   
        Консултанти: Консорциум за техническа помощ Пловдив/Добрич 
        Юлия Минковска – тел.02/9500320, факс 02/9814897, e-mail: minkovska@kocks-ing.de 
        инж. Стела Иванова – 02/9557151; моб. тел. 0887572581;  
        e-mail. ivanova_stela@yahoo.com  
        Мими Златарева – биолог – тел. 032 694771032 моб. тел. 0898283811; 
 

II.            Характеристика на инвестиционното предложение - І. Част А  

1. Резюме на предложението. Описание на основните процеси, капацитет, 
производителност 
 

       Наименование на обекта  
 

      Инвестиционно предложение на Община Добрич за Реализацията на Интегриран 
проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І за кандидатстване за 
финансиране от Кохезионния Фонд по програма Оперативна програма „Околна среда 
2007-2013 г.” Приоритетна ос 1 по Процедура с референтен №: 
BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата  за питейни и 
отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.  

      Прединвестиционното проучване  -  Окончателен вариант по проекта "Техническа 
помощ за подготовка на интегрирани водни мерки в градовете Пловдив и Добрич 

mailto:vanova_stela@yahoo.com
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(EuropeAid/124488/D/ SV/BG)". - изготвено от Kocks Consult GmbH, в консорциум с Dr. 
Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Plejades GmbH, Pecher + Vassilev 
Water Consulting Holding GmbH & Co KEG. Цел на Прединвестиционното проучване  
Подготовка на интегрирани водни мерки  за подобрения на водопроводната  и 
канализационна мрежа и съоръженията към тях в гр. Добрич и реконструкция, 
модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич .  

     Съгласно писмо на РИОСВ Варна изх. № 08.01.4988/1 01.11.2010 г./., относно 
инвестиционното предложение / ИП от Община град Добрич, гр. Добрич за 
„Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич ”в землището на с. 
Врачанци, Община Добричка и „ Рехабилитация, реконструкция и разширение на  
определени участъци от водопроводната  и канализационна мрежа» в регулационните 
граници на гр. Добрич по отношение на изискванията на гл.6 от Закона за опазване на 
околната среда / ЗООС (Д.В. бр.91 /2002 г., посл изм. Д.В.бр.82/2010 г), заявеното ИП 
попада в т.11 „ в” в прил.2 към чл. 93, ал.1, т.2 и подлежи на преценяване на 
необходимостта от оценка на въздействието въху околната среда /ОВОС . 
 
      Информацията за Преценяване на необходимостта от ОВОС на ИП и приложенията 
към нея са изготвени, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, 
дейности и технологии (ПМС №59/07.03.2003г.; ДВ, бр.25/18.03.2003г изм. и посл. изм. и 
доп. ДВ. бр.29/ 16. 04. 2010 г. ) 

     Съобразно документа "Методология и подход за подбор на проекти по приоритетна ос 
1 на оперативна програма Околна среда 2007-2013", Консултантът, разработил 
предпроектното проучване,  e предложил етапност при планирането на проекта за всички 
свързани с него инфраструктурни мерки.  

      С оглед изпълнението на Директива 91/271/ЕИО  населените места с над 10 000 екв. ж. 
следва да осигурят по-висока степен на пречистване на отпадъчните води от 
канализационните мрежи и Община Добрич стартира процес по планиране и проучване на 
възможностите за подобряване на различни сфери от своя воден цикъл. 

       Извършените проучвания са насочени в три сфери: Водоснабдяване, Канализация и 
рехабилитация, модернизация и разширение на ГПСОВ в град Добрич.  

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І 
предвижда обезпечаване на 1 от тези агломерации, реконструкция, модернизация и 
разширение на съществуващата ГПСОВ Добрич, рехабилитация на приблизително 77,2 
км. водопроводна мрежа и 5,2 км. канализационна мрежа и 100 % присъединено 
население към ГПСОВ .  

 Инвестиционното предложение на Община Добрич е реализация на инвестиционен 
проект за:  
- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водоснснабдителната и 

канализационната системи на град Добрич и съоръженията към тях.  
- Намаляване на загубите във водопроводната мрежа и осигуряване за населението 

достатъчно количество качествена питейна вода, отговарящи на всички нормативни 
изисквания   (към момента  население, посетители и др. за гр. Добрич е   97 000  души) 

- Отвеждане на всички отпадъчни води в ГПСОВ Добрич и намаляване на 
инфилтрацията в канализационната система ще осигури по-ефективна работа на 
ГПСОВ Добрич, ще осигури чистотата на водите в приемника. 



 6 

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на съществуващата 
ГПСОВ Добрич за да се осигури пречистване на всички отпадъчни води от 
населението и промишлените предприятия на гр. Добрич до необходимите изисквания 
за заустване в приемника. 

- Недопускане  създаване на ситуация за здравен риск за населението в района. 
- Осигуряване условия за устойчиво развитие на екосистемата и респективно на 

биоразнообразието в района. 
             

         Цел и предмет на инвестиционното предложение  

         Присъединяването на България към Европейския съюз и достигане на Европейските 
стандарти, налага прилагането на Оперативна програма «Околна среда» 2007 – 2013 год. в 
която голяма част от паричните потоци са предзназначени за подобряване на начина на 
живот на населението. В тази връзка проектирането и изграждане на канализационни 
мрежи и ПСОВ в населени места с население 10 000 екв.ж. и над 10 000 екв.ж. е 
абсолютно належащо. Това ще доведе след себе си цялостно подобряване на жизнения 
стандарт и състоянието на околната среда в селищата.  
               Съоръженията на системите В и К са основен благоустройствен и екологичен 
елемент на градската и производствена среда. Водопроводните и Канализационни мрежи 
и съоръженията към тях и осигуряване на съвременна ПСОВ са основните инженерно- 
благоустройствени мероприятия за населените места. Те им осигуряват необходимите 
санитарно – хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на 
населението.  

         Предметът на инвестиционното предложение/ ИП/ е в съответствие с нормативните 
изисквания . 

         Реализацията на ИП индиректно ще се отрази положително и ще се подобри 
качеството на подземните и повърхностни води в района.  Ще се осигури високо качество 
на жизнена среда за населението и високо качество на околна среда в района.  
 

Социалната значимост и икономическата ефективност на ИП  
- Технико-икономическата оценка на проекта е разработена като за критерий за избор на 

алтернативно техническо решение на обектите на ИП за реализация са използвани: 
техническа обоснованост и надежност, експлоатационната надежност, въздействието 
върху околната среда, разходите и възвращаемостта на разходите и приемливостта за 
общността.  

- ИП ще има значим социален ефект – подобряване условията на живот на  около 97 хил  
души в съответствие със съвременните изисквания и европейските стандарти. Общо 
подобряване на качеството на живот за населението в района. 

- Осигуряване на достатъчно количество качествена вода за населението. 
- Предотвратяване на здравен риск за населението в района от липса на канализация в 

отделни участъци и пречистване на всички отпадъчни  води.  
- Откриването на нови работни места през периода на строителство (в зависимост от 

натоварването) за неквалифициран и квалифициран персонал предимно от местното 
население. 

- Ангажиране на приходящ квалифициран и помощен персонал при върхово 
натоварване през периода на експлоатация за поддръжка на съоръженията, 
оборудването и терените.  
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- Завишена ангажираност на местните фирми, свързани с дейностите на строителство, 
оборудване и експлоатация на обектите, включени в инвестиционното предложение. 

- В периода на строителство и експлоатация ще се създадат възможности за повишаване 
жизненото равнище на заетите в строителството и експлоатацията работници и 
служители и респективно на населението в района. 

- Ежегодни отчисления за общината. 
- Подобряване на елементите на околната среда: естествените водоеми, 

биоразнообразието и почвите; 
- Подобряване на възможностите за местни икономически инициативи  
- Ефективно управление на водите и територията.  
 

    Целта на Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – 
Фаза І е постигане на подобрение в настоящото състояние на  различните сектори от 
водния цикъл в избрания целеви район от града, по които има отношение.  

В сектор водоснабдяване: 
- Осигуряване на населението с питейна вода в достатъчно количество и качество. 
- Ограничаване на загубите на вода по водопроводната мрежа. 
- Увеличаване на дела на населението, което е редовно снабдявано с вода и не страда от 

режим поради лошите условия на мрежата чрез рехабилитация и саниране на 
съществуващите съоръжения за водоснабдяване и изграждане на нови 
водоснабдителни съоръжения.  

       В сектор отпадъчни води:  
- Оптимизиране на работата на пречиствателните станции за отпадъчни води (ГПСОВ) 

чрез намаляване на течовете по канализационните мрежи и други подобрения в 
канализационната мрежа. 

- Увеличаване на дела на населението, чиито отпадъчни води преминават пълно 
пречистване. 

- Също така важна цел на проекта е ограничаването и избягването на преливане на 
отпадъчни води в сухо време, избягване на висока инфилтрация в канализационната 
система и подмяна на водопроводните тръби, чието разположение се припокрива с 
това на главния колектор и определени второстепенни колектори. 

Настоящото състояние на обектите, подлежащи на интервенция в две фази, съгласно 
направените предвиждания и Генералния план, е: 

Налична инфраструктура 
- Канализационна мрежа  

Канализационната мрежа на Община Добрич е смесена и разделна канализационна 
система. Канализационната система само в жилищния район Балик е разделена на 
канализационни тръби за отпадъчни и дъждовни води. Останалите райони се обслужват от 
смесена канализационна система. Канализационната мрежа на Община Добрич е 
изградена съгласно Генерален план, разработен през 1958 г. и актуализиран през 1986 и 
1993 г. Изградени са 11 колектора и второстепенна канализационна мрежа с обща 
дължина от 210 км (209 569 м), включително 23 км канализация за дъждовни води. 
Колекторите са изградени от бетонни тръби с кръгли или яйцевидни сечения. Диаметрите 
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варират от 200 мм до 2000 мм.. Най-старите данни за изграждането на канализационната 
мрежа са от 1960 г.  
Използваните материали в канализационната мрежа са бетон – 20 722 м и PVC/ПЕ/ПП – 2 
340 м. 
Степента на покритие на улиците с канализационната мрежа на Община Добрич е 84.8 %. 
Значителен брой улици не са обслужвани от канализационната мрежа. Много домакинства 
(най-вече на малцинствата) все още изхвърлят отпадъчните си води директно в реката. 
Голям проблем е липсата на канализационна мрежа в жилищна зона Рилци с обща 
дължина на улиците от 12 км. и отпадъчните води се събират в септични ями. Около 
87 000 лица са обслужвани от канализационната мрежа (степен на свързаност е 93%). 
Община Добрич възнамерява до 2010 г. да осигури степен на свързаност на населението 
100%. Основата на канализационната мрежа на Община Добрич е Колектор I, който е 
Главният колектор. Установени са два основни проблема, а именно Главният колектор 
отчасти минава през частна собственост, и отчасти е положен с отрицателен наклон. 
Съществуващи колектори са с дължина около 39,4 км. С максимален капацитет 29,2 
м3/сек. Второстепенната канализационна мрежа в жилищните райони се състои главно от 
бетонни тръби с преобладаващи диаметри от 200 до 400 мм. (Полиетиленови тръби с 
диаметър 300 мм са положени само в разширението на канализацията в квартал Изгрев). В 
канализационна система са открити много места на филтрация на вода от скрити течове по 
водопроводната мрежа. Течовете по водопроводната мрежа се считат за една от основните 
причини за високата степен на инфилтрация. В експлоатация има общо 12 456 
канализационни отклонения със средна дължина от 10 м всяко, включващи главно 
бетонни тръби с диаметри от 150 мм до 200 мм. През последните 4-5 години е започнало 
изграждането на нови сградни отклонения с полиетиленови и PVC тръби с диаметри от 
150 мм. Повечето канализационни отклонения на битови потребители са свързани към 
обществената канализационна мрежа без ревизионни шахти. Това създава затруднения 
при почистването и мониторинга. 
Обща дължина на канализационната мрежа (включително колектори за дъждовни води и 
главните колектори) – 210 км (89 % смесена система и 11% разделна); Дължина на 
главните колектори - 12,4 км. Дължина на канализационната мрежа (без колектори за 
дъждовни води и главните колектори) - 175 км. Обслужвано население на дължина от 
канализационната мрежа 444/км. 
Изградени са 3 бр. канални помпени станции с капацитет 24192 м3/ден . Характерно за 
всички помпени станции е, че не са инсталирани уреди за измерване на оттока или 
SCADA оборудване /за диспечерско управление и събиране на данни/. Помпите се 
управляват в зависимост от нивото. Общото състояние на оборудването на помпените 
станции Югоизток и Свежест, инсталирано през 1975 г. се оценява като лошо, изключение 
прави само ПП Иглика, оборудвана през 2006 г.   
 
- Пречиствателна станция за отпадъчни води 
По-голямата част от отпадъчните води се насочват към 11 колектора в града и от там се 
събират в Главния колектор I, за да се отведат към ГПСОВ Добрич за пречистване. Само 
отпадъчни води от град Добрич достигат пречиствателната станция и навлизат в ПСОВ по 
гравитационен път от пускането на станцията през 1986 г. досега. Станцията се намира на 
7 км северозападно от град Добрич, в село Врачанци, върху площ от 9,96 ха. Геоложките и 
хидрогеоложките условия на ПСОВ са добре проучени. Няма заплахи от свлачища, 
земетресение и подпочвени води. Обектът е защитен срещу наводняване от реката с дига. 
Въпреки всичко обектът е бил наводняван два пъти за целия си период на експлоатация 
(23 години). Довеждащият колектор е от стоманобетон с диаметър 2000 м и дължина от 
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7,5 км. Нагоре по течението от ПСОВ има 800 мм байпасов савак, използван като авариен 
преливник за освобождаване на повърхностния отток директно в реката по 37 м стоманена 
тръба с диаметър 820 мм. 
Пречистената вода от ГПСОВ се зауства в Добричка река през открит бетонен канал, 
снабден с ултразвуков измервател на оттока. 
ПСОВ е проектирана и изградена съгласно стандартите за строителство и проектиране, 
които са били в сила през 1986 г. Технологичната схема е част от оборудването са 
морално и физически остаряли. ГПСОВ е изградена за механично и биологично 
пречистване с цел отстраняване на въглерода (първично и вторично пречистване). 
Според данните, предоставени от ВиК Добрич, между 8 540 и 54 300 м³ (средно 25 540 м³) 
отпадъчни води се пречистват на ден в ГПСОВ Добрич през 2008 г.  
Разрешително 2314 0004 за заустване на отпадъчни води в Добричка река беше  издадено 
на 25 януари 2008 г. от МОСВ, Басейнова дирекция за Черноморския район, със седалище 
във Варна. Това разрешителното беше променено с новоиздаденото Разрешително 
№13140148/15.02.2010, в сила от 15 февруари 2010г. до 25 януари 2011г. и издадено от 
Басейнова Дирекция Дунавски басейн. Понастоящем няма ограничения за азот и фосфор в 
този нов документ. В разрешителното е посочено, че операторът е задължен да поддържа 
съществуващите пречиствателни съоръжения в изрядно състояние. Няма ограничения за 
азота и фосфора.  
Ситуационния план и технологичната схема на съществуващата ПСОВ Добрич са 
показани по-долу.  

 

 
Фигура 1  Ситуационен план на съществуващата ПСОВ Добрич 

Легенда: (1) Входен канал; (2) Сграда с фини решетки; (3) Аерирани пясъкозадържатели; 
(4) Трансформатор; (5) Първични утаители; (6) Станция за аерация; (7) Вторични 
утаители; (8) Басейн за обеззаразяване; (9) Помпена станция за утайка; (10) 
Утайкоуплътнители; (11) Изсушително поле за утайка; (12) Сграда с въздуходувки; (13) 
Вход; (14) Изгниватели; (15) Помпена станция за изгниватели; (16) Крайно заустване; (17) 
Газхолдери; (18) Административна и оперативна сграда. 
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Фигура 2  Технологична схема на съществуващата ГПСОВ Добрич. 

Съществуващи пречиствателни съоръжения, описание на състоянието им:  
Механично стъпало - построени са 4 линии за решетки, но само 2 са оборудвани; 2 груби 
решетки, повредени електрически задвижващи устройства и ръчно почиствани; размери 
на канала 1 500 x 1 300 x 1 000 мм; 2бр. фини решетки; електрическите задвижващи 
устройства работят; няма автоматично почистване; размери на канала 1 500 x 1 300 x 1 000 
мм; 4 хоризонтални аерирани пясъкозадържатели; размер на отделен пясъкозадържател: 
2.80 м x 2.20 м и 16 м дължина; само 2 пясъкозадържателя са оборудвани и в експлоатация 
с обща платформа с гребла и предавателна кутия; няма маслоуловител; По план пясъкът 
трябва да се отстранява с помощта на хидравлична шнекова помпа, но през последните 10 
години е използвана въздушна помпа. Изградена е преливна шахта за плаващи отпадъци, 
както и изсушително поле за пясък; 2 бункера за пясък са построени, но досега не са 
използвани; 2 радиални първични утаителя, всеки с диаметър от 30 м и обем от 2 190 м³; 
всеки утаител има калочистач за плаващи отпадъци; само един утаител е в експлоатация 
До входящия канал е построен през 1996 г. маслоуловител, но не е завършен и оборудван. 
Няма връзка с каналите за отпадъчни води.  

  
Биологично стъпало - Биобасейни – смесителен вид, пневматично аерирани през 
поцинковани тръби. Включват два резервоара, всеки с по три 84 x 6 x 5 м коридора с общ 
обем от 15 120 м³; за смесване на входна и рециркулираща утайка в резервоарите; 4 
въздуходувки (3 x 320 кВ, 1 x 260 кВ); с водно охлаждане; без честотен конвертор; по-
малкият е извън експлоатация след 2005 г. поради липса на резервни части; Омекотителна 
и охлаждаща система с 1 работеща помпа и 1 резервна помпа; 3 радиални вторични 
утаители с диаметри от 30 м, дълбочина 3.10 м и обем 2 190 м³; всеки резервоар е снабден 
с калочистач.  

  
Обеззаразяване (само за случаи на епидемия ) - 1 контактен резервоар с диаметър 30 м, 
дълбочина 3 м и обем 2 190 м³; контактният резервоар не е използван досега; устройството 
за хлориране и системата за хлориране са занемарени. 
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Отток на изход - Пречистените отпадъчни води от ГПСОВ се оттича в Добричка река чрез 
открит бетонен канал (175 x 175 см); През 2004 г. при заустването е инсталиран 
ултразвуков измервател на оттока /дебитомер/. 

  
Третиране на утайката - 2 утайкоуплътнителя с диаметри 24 м, дълбочина 3 м и обем 
1 400 м³; 3 изгнивателя са построени, но никога не са използвани по предназначение; в 
миналото не е било възможно резервоарите да се уплътнят; 1 изгнивател се използва като 
резервоар за съхраняване на утайката; 2 газхолдера, които не са използвани досега; 40 
изсушителни полета с обща площ от 2,0 ха. Планираният период на обезводняване е около 
2 седмици. 
Утайката от механичното и биологичното стъпало се депонира в зона с площ от 2,57 ха 
близо до ГПСОВ.  
Държавният горски фонд е собственик на земята, а зоната не е предназначена като 
сметище за депониране на утайка. 
 
Помпени станции - помпена станция за първична утайка надолу по течението от 
първичните утаители, снабдена с една работеща помпа; Шнекова помпена станция за 
повдигане на рециркулиращата утайка с помощта на 4 помпи; в повечето случаи работи 
само една помпа; мощността на една помпа е прекалено голяма за един биобасейн; няма 
възможност за съчетаване на мощността; Помпена станция за повърхностни води от 
обекта с три помпи; Помпена станция за изгниватели с 2 работещи помпи (една за утайка 
и водна помпа за измиване). 
 

- Съществуващо състояние: 
- Съществуващата ПСОВ не е проектирана по гъвкав начин и не може да бъде 

приспособена към различни състояния на входящия поток. 
- 90 % от Електромеханичното оборудване на ПСОВ е амортизирано и до голяма 

степен в лошо състояние или повредено. 
- Конструктивното състояние на някои резервоари и канали изисква 

рехабилитационни мерки. 
- Процесът за третиране на утайката е недостатъчен. Изгнивателите действат само 

като складове за утайка. Следователно утайката не е стабилизирана и достатъчно 
обезводнена. Почти цялата част за третиране на утайката трябва да се обнови. 

 
Таблица 1        Оценка на физическото състояние на електромеханичното 

оборудване и строителните конструкции и необходимост от 
рехабилитацията или подмяната им. 

№
° 

Компонент Описание1 Година 
на 

пускане 
в експл-я 

Физическо 
състояние на 

Ел-мех.-
оборудване 

Физическо 
състояние на 
строителни 

конструкции 

Нужда от обновяване 2 

1 Решетки износени 1986 Много лошо Частични 
повреди Пълно обновяване 

2 Аериран 
пясъкозадържател 

Недостатъчен 
капацитет, 
износен 

1986 Много лошо Частични 
повреди Пълно обновяване 

3 Първичен утаител Износено Ел.мех. 1986 Много лошо Частични Пълно обновяване за МиЕ 

                                                 
1 Основни недостатъци на компонентите (iнапример недостатъчен капацитет, износване, др.) 

2 Коментар за степента на обновяване (iнапример пълно обновяване, частично - %, не е необходимо) 
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№
° 

Компонент Описание1 Година 
на 

пускане 
в експл-я 

Физическо 
състояние на 

Ел-мех.-
оборудване 

Физическо 
състояние на 
строителни 

конструкции 

Нужда от обновяване 2 

оборудване повреди оборудване; отчасти за строителните 
работи  

4 Биобасейни Недостатъчен 
капацитет 1986 Частични 

повреди 
Частични 
повреди 

Рехабилитация на строителните 
работи; пълна реконструкция на 
МиЕ  

5 Вторични утаители 

Недостатъчен 
капацитет; 
Износено Ел.мех.  
оборудване 

1986 Много лошо Частични 
повреди 

Пълно обновяване за МиЕ 
оборудване; отчасти за строителните 
работи; допълнителен резервоар 

6 Помпена станция за 
утайка износена 1986 Много лошо Лошо  Пълно обновяване 

7 Утайкоуплътнители Износено МиЕ 
оборудване 1986 Много лошо Частични 

повреди 

Пълно обновяване за МиЕ 
оборудване; отчасти за строителните 
работи 

8 Изгниватели 

Износени; никога 
неизползвани по 
предназначение; 
единият е почти 
унищожен  

1986 Много лошо Много лошо Пълно разглобяване и 
реконструкция 

9 Газхолдери 
Износени; никога 
неизползвани по 
предназначение 

1986 Много лошо Много лошо Ново строителство 

1
0 

Обезводняване на 
утайка 

Няма механично 
дрениране - - - 

Нова сграда за дрениране на 
утайката, включително 
необходимото МиЕ оборудване   

1
1 Изсушителни полета  1986 Лошо Средно  

Бъдеща употреба като временен 
склад за утайка; не е необходимо 
обновяване  

1
2 Нагревателна станция Износена 1986 Много лошо Много лошо Пълно обновяване 

1
3 Лаборатория Износено 

оборудване 1986 Лошо Средно Ново лабораторно оборудване 

1
4 

Системи за 
диспечерско 
управление и 
събиране на данни 

Износени или 
липсващи 1986 Много лошо - 

Системите SCADA ще бъдат 
обновени във връзка с новите 
машини  

 
 
Таблица 2        Оценка на настоящата ефективност на пречистване в 

ГПСОВ Добрич (средно за 2008)  
№° Параметър Единица Вливане в 

ПСОВ 
Оттичане от 

ПСОВ 
Ефективност на 

пречистване 

1 Q м³/ден 25 540 25 540 100.0 % 
2 БПК5 мг/л 154 10 93.5 % 
3 ХПК мг/л 324 21 93.5 % 
4 СТВ мг/л 130 7 94.6 % 
5 NH4-N мг/л 16.1 0.6 96.3 % 
6 NH3-N мг/л 0 6.5 - 
7 PO4-P мг/л 3.81 3.55 6.8 % 

 
Високата ефективност на съществуващата ГПСОВ се дължи на силното разреждане на 
притока на вход. При обновяване на съществуващата канализационна система 
разреждането ще е много по-малко и качеството на пречистените отпадъчни води и 
ефективността на пречистване се очаква да бъдат намалени. Поради липсата на 
отстраняване на фосфор в станцията се стига до малко намаляване на фосфатите. 
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Таблица 3        Очаквани резултати с поставените цели при реализация на 
проекта  

№ Показател Единица Преди 
проект

а* 

Цел 

2008 2013 2038 

1 Общ обем събрани отпадъчни води (среден 
отток на отпадъчни води) м3/ден  няма няма 22 951 

2 Хидравличен проектен капацитет на ПСОВ (Qm) м3/ч  3 056 3 056 2 200 
3 Биологичен проектен капацитет  кг БПК/ден 7 200 6 700 6 700 

4 Процент на използвания биологичен проектен 
капацитет  % 54.5 54.5 99.5 

5 Мощност на ПСОВ в еквивалент на жители е.ж. 120 000 112 000 112 000 

6 Общ обем отпадъчни води, пречистени в ПСОВ 
(средногодишно на изхода на ПСОВ) м3/ден  25 540 14 718 22 951 

7 
Обем на отпадъчните води, пречистени с 
качество на оттока, отговарящо на EC UWWTD 
91/271/EEC  

м3/ден  0 14 718 22 951 

8 
Процент от обема отпадъчни води, пречистени с 
качество на оттока, отговарящо на EC UWWTD 
91/271/EEC, чл. 4 

% от 1 13.8 100 100 

9 Общо пречистен/отстранен БПК  кг БПК/ден  3 680 3 680 6 550 
10 Общо пречистен/отстранен ХПК кг ХПК/ден  7 738 7 738 12 260 

 
Третиране на утайките - текущо състояние и стратегия за бъдещото й третиране. Поради 
много ниската степен на хидравлична свързаност на отпадъчните води към ГПСОВ 
Добрич в момента общата произведена утайка не е в много големи количества. Освен това 
утайката не се депонира на депо, а се намира на територията около ПСОВ. Същото става с 
пясъка от пясъкозадържателите. Така се спестяват много пари, но това не е 
препоръчителна стратегия за бъдещето поради екологичните влияния върху околната 
среда. 
Втората причина е, че съоръженията и техническото оборудване на ГПСОВ Добрич са в 
много лошо състояние, а за ремонти и поддръжка е отпускан много нисък бюджет.  

Основни проблеми, свързани с ВиК системите в гр. Добрич  
 

 Система за отвеждане на отпадъчните води 
Канализационната мрежа е с висока степен на инфилтрация. Течовете по водопроводната 
мрежа се считат за една от основните причини за това. Високата степен на инфилтрация 
причинява преливане в дъждопреливниците дори при сухо и е причината за замърсяването 
на околната среда от канализационната мрежа. Поради липсата на тръби с достатъчен 
диаметър в миналото са изграждани колектори с недостатъчен размер. Повечето от тях не 
отговарят на настоящите стандарти за проектиране. По време на дъжд те не могат да 
отвеждат смесения отток и поради тази причина водят до наводнения. Освен това някои 
участъци са затлачени и се характеризират с намалена хидравлична проводимост. Липсата 
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на експлоатация и поддръжка също е причина за наводняването на части от града по време 
на дъжд. Някои части на канализационната мрежа са изградени върху частна собственост. 
По време на изграждането земята е била обществена, но понастоящем е върната на 
собствениците. Това създава проблеми с достъпа до тези части от канализационната 
система. Електромеханичното оборудване на помпените станции е износено и води до 
неикономична работа. Помпените станции не са свързани към централа със система за 
диспечерско управление и събиране на данни. Поради тази причина понастоящем 
помпените станции имат постоянен персонал, създаващ допълнителни лични разходи. 
Поради действащите дъждопреливници при сухи времеви условия канализационната 
мрежа замърсява околната среда и не отговаря на Директива 91/271 EEC. Освен това 
канализационната мрежа събира голямо количество загуби от водоснабдителната мрежа, 
което е показателно за наличието на много течове. Това също не е в съответствие с 
Директива 91/271 EEC. 
 Пречистване на отпадъчните води 
Електромеханичното оборудване е почти напълно износено. Много от компонентите на 
ПСОВ трябва да бъдат подменени. Поради допълнителната необходимост от нови процеси 
се препоръчва съществуващото Електромеханично оборудване да се подмени с оглед на 
гъвкавостта, автоматизацията и управлението на системата. 
Съществуващите съоръжения за третиране на утайката са извън експлоатация или не се 
използват по предназначение. Електромеханичното оборудване трябва да се подмени 
изцяло, а много от съществуващите съоръжения (например изгниватели) не могат да се 
използват в бъдеще. 
Накрая, високата степен на повредено оборудване и повредени съоръжения говори за 
ниски стандарти за безопасност и много висок риск от злополуки. ПСОВ не е проектирана 
за отстраняване на фосфор.  
Няма оборудване за механично обезводняване на утайката. Заради извадените от употреба 
изгниватели няма производство на биогаз. Старите газхолдери за износени и трябва да се 
подменят с нови. 
Части от електрическата инсталация и системите SCADA за диспечерско управление и 
събиране на данни са износени и трябва да се подменят. За подмяната има и причини, 
свързани с безопасността. 

 
Основният проблем за реализацията на проекта е липсата на финансиране от 

страна на държавния бюджет и недостатъчният общински бюджет на община Добрич. Тъй 
като общината не е в състояние да идентифицира друг източник на финансиране за 
реализация на проект, който да реши цялостно проблемите и в сектор „води” освен 
Европейските фондове и по специално ОПОС и ПРСР, тя възнамерява да кандидатства 
съгласно условията на същите. Съгласно изисквания за допустимост на кандидата по 
настоящата процедура – да бъде община - агломерация над 10 000 е.ж. и да кандидатства 
за изпълнение на дейности в съответната агломерация - община Добрич може да 
кандидатства по ОПОС за финансиране на проекта, а именно рехабилитация на 
канализационната и водопроводната мрежа и ПСОВ. 

Резултати от прединвестиционни проучвания  
Град Добрич се намира в източната част на страната, на около 520 км североизточно от 
София и на 40 км северно от Варна; разстоянието до Черно море е около 30 км. Общият 
брой на населението на града възлиза на 96 740 (2007 г.). Общата площ на Община Добрич 
е 109 км², а средната надморска височина на града е 220 м.  
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Водоснабдяване, канализация, ГПСОВ проблеми и предложения за решаването им.  
Град Добрич се захранва от две различни водопреносни системи, наречени група кладенци 
Шабла/Македонка и група кладенци около Добрич (група Приморци, група Одринци, 
Богдан, Батово). Сегашната магистрална мрежа, в експлоатация за водоснабдителна 
система Добрич, е с обща дължина от около 104 км. Тръбите са предимно стоманени и 
загубите варират между 2 и 65%. Изпомпването на вода от водовземна група 
Шабла/Македонка на разстояние 66 км до резервоара в Добрич води до високи енергийни 
разходи. Основната част от разпределителната мрежа на Община Добрич е построена в 
периода 1954-1975 (повече от 60%). Преобладаващият материал за водопроводи е етернит 
(69.4%); докато стоманените тръби съставляват 12.3% от водоразпределителната мрежа. 
Монтажът на полиетиленови тръби с висока плътност (ПЕ-ВП) започва през 2001 г. и 
възлиза на 15% от разпределителната мрежа. Общата дължина на разпределителната 
мрежа (включително тръби от резервоарите до град Добрич) е около 205 км. През 2007 г. 
реалните загуби по разпределителната мрежа са били около 63%. От всички аварии, 
възникнали през 2007 г., около 50% са причинени от пробиви в сградните отклонения. 
В краткосрочен и средносрочен план, етап 1 (2011-2013) от настоящия проект, се 
фокусира върху намаляването загубите на вода и подобряване на степента на свързаност с 
водопроводната мрежа чрез подмяна и разширяване на водоразпределителната мрежа, 
както и чрез подмяна на сградните водопроводни отклонения. Освен това отделянето на 
зоните с кладенци при Шабла и Богдан ще намали разходите за експлоатация и поддръжка 
на съществуващата водоснабдителна система. 
 
Основната цел на дългосрочното планиране е намалението на загубите на вода, както и 
разширението на водоснабдения район посредством подмяна на водопроводи и полагане 
на нови водопроводи.  

 
Освен това то включва подобряване на цялостната водоснабдителна система на Добрич 
чрез отделянето на водоснабдителна система Батово и рехабилитация на магистралните 
тръбопроводи, като всички мерки са насочени към икономическото оптимизиране на 
експлоатацията. Предвижда се и рехабилитация на разпределителната мрежа и 
рехабилитация и/или изграждане на множество водоснабдителни инсталации (като напр. 
помпени станции, измервателни шахти, хидрофорни станции). 

 
Степента на покритие на улиците от канализационната мрежа на Община Добрич е 84,8%.  
Канализационната мрежа на Добрич е с висока степен на инфилтрация. 

 
В Етап 1 от настоящия проект (инвестиционен период от 2011 до 2013 г.), се предвижда 
рехабилитация на части от главния колектор и Колектор IV. Рехабилитацията на 4.6 км 
канализационна мрежа ще намали инфилтрационния отток към пречиствателната станция 
за отпадъчни води и ще сложи край на изпускането на дъждопреливниците отток при сухи 
метеорологични условия. Освен това се предлага реконструкция и разширение на 
помпените станции с цел да се гарантира експлоатационна надеждност и намаляване на 
оперативните разходи, както и строителство и реконструкции на смесени канализационни 
преливници /дъждопреливници/. 
За времето след 2013 г. (Етап 2), се предлага разширение и рехабилитация на 
канализационната мрежа, реконструкция на дъждопреливника, както и разширяване на 
помпената станция. 
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Качествените параметри на пречистената отпадъчна вода показват, че те отговарят на 
българските стандарти за заустване във  водоприемник III категория, Добричка река, тъй 
като в момента са много разредени.  

 
Основната цел на рехабилитацията на ГПСОВ е да се намали притока на вредни вещества 
във водоприемника и да се постигне необходимата степен на стабилизация на утайката. 
Пречистването на отпадъчните води следва да даде възможност за надеждно и 
технологично стабилно постигане на съответните европейски изисквания за заустване на 
водите, изпускани от градски ПСОВ (Директива 91/271/EEC на Съвета) при икономически 
изгодни условия. 
Настоящият проект цели рехабилитация и разширение на ГПСОВ Добрич, като се вземат 
предвид промененото състояние на входящия поток следствие на гореспоменатите мерки 
по водопроводната и канализационната мрежа. За да се постигнат изискванията на 
Директивата на ЕС механичното стъпало, биологичното стъпало и третирането на 
утайките следва да се модернизират за бъдещата ситуация. Тези допустими 
инвестиционни мерки за финансиране от Кохезионния фонд по ОПОС ще бъдат 
реализирани в периода 2011-2013 г. 
 
 Прогнози за интензивността на използване след завършване на проекта и ръста на 
търсенето . 
 

Таблица 4        Развитие на населението в гр. Добрич (история и прогноза) 
Град Добрич 

 

Исторически данни 

 

Прогнозни данни 

 
Среден  годишен 
прираст     [в %] 

Година 1992 2001 2007 2012 2020 2030 2039 2007 -2039 
Постоянни 104 485 97 694 93 300 90 991 87 379 83 057 79 393 -0,50 
Временно пребива-
ващи -- -- 3 440 3 783 3 800 3 800 3 800 0,31 

Всичко   96 740 94 774 91 179 86 857 83 193 -0,47 
 

Таблица 5        Развитие на постоянното население на град Добрич     
(история и прогноза)  

 
 

Прогнозни данни 

Година 2010 2015 2020 2025 2030 2039 

Постоянно 91 
907 89 687 87 379 85 165 83 057 79 393 

Временно 3 7
51 3 800 3 800 3 800 3 800 3 800 

Общо 95 
658 93 487 91 179 88 965 86 857 83 193 
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Таблица 6        Проектни критерии за системата за водоснабдяване за 2007, 
Юни-Август 2008, 2013 и 2038  

Описание Ед. 2007 VI– VIII 
2008 

2013 2038 

      
Жители (постоянни) гл.нас. 93 300 92 824 90 554 79 792 

Специфична по-требност от вода /водосн.норма/  л/(гл.нас.* 
ден) 93 96 110 125 

Общо водопотребление  от жителите м³/ден 8 637 8 911 9 961 9 974 
Жители (временни) общо гл.нас. 3 440 3 700 3 800 3 800 

Специфична по-требност от вода /водосн.норма  л/(гл.нас.* 
ден) 93 96 110 125 

Общо водопотребление  от жителите (временни) м³/ден 331 357 418 475 
Небитово водопотребление  м³/ден 2 238 2 268 2 414 2 822 

      
Общо водопотребление  м³/ден 11 206 11 536 12 793 13 271 

      
Реални водни загуби % 63% 62.5% 50.13% 12.1% 

 м³/ден 31 984 31 955 16 906 1 892 
Обща потребност от вода м³/ден 50 769 51 099 33 724 15 613 

 

Туризъм - Туризмът не е икономически отрасъл от значение за Добрич. Най-малкото 
той не води до сезонно изменение в консумацията на вода. 
Икономическо развитие в миналото. Основните аспекти на предходното икономическо 
развитие на България са конкретно следните: Намаляване на населението от 1991 г. насам, 
висока инфлация в периода от 1996 до 1998, Период на много нисък растеж през 90-те, 
период на по- висок растеж от 2001 г. насам, Висок търговски дефицит, Намаляване на 
ръста на спестяванията, намаляване на БВП, БВП за Област Добрич на глава от 
населението е 25,9% под средната стойност на БВП в България., високо ниво на 
Равнището на безработица в България  
Прогнози за икономическо развитие: Прогнозният ръст на БВП се очаква да се увеличи. 
 Очаква се растеж на промишлеността в т.ч. и на хранително вкусовата, което се очаква да 
увеличи и органичната замърсеност в ГПСОВ Добрич.   
В Интегрираният воден проект са предложени няколко алтернативни решения , като след 
технико - икономическа обосновка и задълбочен проектантски анализ се предлага за 
следващите фази на проектиране разработване на най-рационалното решение.   
 
Проучвания и проектиране , направени преди кандидатстване 
Прединвестиционно проучване – гр. Добрич, отнасящо се до линейна инфраструктура и 
ГПСОВ и включващо следните части: 
- Том I: Прединвестиционно Проучване за гр.Добрич (настоящият документ) 
- Том II: Приложения – Прединвестиционно Проучване за гр.Добрич  
- Том III: Чертежи - Прединвестиционно Проучване за гр.Добрич 
- Том IV: Анализ разходи - ползи (АРП) - Прединвестиционно проучване Добрич 

Прединвестиционното проучване е прието от Община град Добрич с Протокол № 11 от 
23.09.2010 г. 
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 Водопроводна мрежа 
Подмяна на водопроводи от разпределителната мрежа- В Добрич особено високите 
водни загуби от почти 63% от подадената вода демонстрират необходимостта от 
рехабилитация на главните водопроводи и тръбите от разпределителната мрежа, за да се 
намалят водните загуби и да се гарантира добро качество на водата. Целта на проекта е 
намаление на водните загуби до 50.13%, за де се изключат кладенчовите полета 
Шабла/Македонка и Богдан от водоснабдителната система на гр.Добрич. Трасето през 
което ще преминава новият водопровод минава през следните улици:  
                                                                                                                                 

Таблица 7         
No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 

    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

  
Подмяна (допустими  
мерки)               

1 Бул. Добричка епопея  200 Е 160 ПЕВП 133.4 

789.4 

8 
    200 Е 160 ПЕВП 422.4 13 
    200 Е 160 ПЕВП 126.7 8 
    200 Е 160 ПЕВП 106.9 8 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 382.9 

592.4 

8 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 111.1 8 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 98.4 8 
2 Васил Петлешков 80 Е 90 ПЕВП 115.3 

496.1 

12 
    80 Е 90 ПЕВП 72.6 12 
    80 Е 90 ПЕВП 118.6 12 
    80 Е 90 ПЕВП 189.6 12 

3 Бул. 3-ти март 400 Е 400 
СФ. 

ЧУГУН 120.7 120.7 10 

  
 (От бул.Добр.епопея към 
към ВиК ЕООД) 250 Е 300 

СФ. 
ЧУГУН 472.6 1 072.7 10 

    300 Е 300 
СФ. 

ЧУГУН 600.1 9 
4 Климент Охридски 80 Е 90 ПЕВП 276.1 439.5 14 

  
(между бул.25-ти септември и 
ул.В.Търново) 60 Е 90 ПЕВП 163.4   18 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 299.0 299.0 14 

5 
без име (между Божур + 
Чайка) 80 Е 90 ПЕВП 66.0 66.0 18 

6 Хаджи Димитър 80 Е 90 ПЕВП 157.4 

909.0 

7 

  
(между Горчиви чешми + 
Климент Охридски) 80 Е 90 ПЕВП 69.2 14 

  
(между Баба Тонка + Кап. 
Димитър Списаревски) 80 Е 90 ПЕВП 85.8 11 

  
(между Диляна + Горчиви 
чешми) 80 Е 90 ПЕВП 25.9 14 

  (между Калиакра + Загоре) 80 Е 90 ПЕВП 116.5 11 

  

(между Кап. Димитър 
Списаревски +Малка 
Кайнарджа) 80 Е 90 ПЕВП 38.5 11 

  (между Малка Кайнарджа + 80 Е 90 ПЕВП 130.3 11 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

Диляна) 

  
(между Цар Иван Шишман + 
Банка Тонка) 80 Е 90 ПЕВП 84.5 11 

  
(между Вида Димитрова + 
Кап. Димитър Шишаревски) 60 Е 90 ПЕВП 93.6 11 

  
(между Загоре + Цар Иван 
Шишман) 80 Е 90 ПЕВП 107.3 11 

7 Методий Кусевич 80 Е 90 ПЕВП 94.0 246.4 11 
    80 Е 90 ПЕВП 152.4 12 
8 Малка Кайнарджа 100 Е 90 ПЕВП 101.0 101.0 11 

9 
без име (между Разлог + 
Стефан Караджа) 80 Е 90 ПЕВП 75.2 139.7 7 

  
без име (между Разлог + 
Стефан Караджа) 80 Е 90 ПЕВП 64.5   7 

10 Даме Груев 150 Е 125 ПЕВП 116.1 116.1 19 
11 Независимост 200 Е 90 ПЕВП 104.5 

247.7 
13 

  
(между Панайот Хитов + Хан 
Аспарух) 200 Е 90 ПЕВП 143.2 13 

  (между пл. Свобода + Охрид) 150 Е 125 ПЕВП 167.8 167.8 15 

  
(между Хан Аспарух + Хан 
Кардам) 200 Е 160 ПЕВП 158.7 

887.3 

13 

  
между Хан Кардам + Адриана 
Будевска) 200 Е 160 ПЕВП 172.1 12 

  
(между Христо Смирненски + 
пл. Свобода) 200 Е 160 ПЕВП 96.7 15 

  
(между Христо Смирненски + 
пл. Свобода) 200 Е 160 ПЕВП 103.1 15 

  
(между Кап. Д. Списаревски 
+ Христо Смирненски) 200 Е 160 ПЕВП 97.0 15 

  
(между Любен Каравелов + 
пл. Демокрация) 200 Е 160 ПЕВП 50.1 15 

  
(между Йордан Йовков + Кап. 
Д. Списаревски) 200 Е 160 ПЕВП 97.0 15 

  (пл. Демокрация) 200 Е 160 ПЕВП 64.2 15 

  
(между Христо Смирненски + 
пл. Свобода) 200 Е 160 ПЕВП 48.4 15 

12 България 125 Е 90 ПЕВП 328.9 392.4 15 
    80 Е 90 ПЕВП 63.5 15 

13 Витоша 80 Е 90 ПЕВП 138.1 229.6 9 
    80 Е 90 ПЕВП 91.5 9 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 134.8 226.7 9 

   546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 91.9 9 
14 Александър Стамболийски 125 Е 90 ПЕВП 98.6 

493.1 

19 
    125 Е 90 ПЕВП 57.2 20 
    125 Е 90 ПЕВП 75.4 20 
    125 Е 90 ПЕВП 52.6 20 
    125 Е 90 ПЕВП 33.8 20 
    125 Е 90 ПЕВП 82.1 20 
    125 Е 90 ПЕВП 52.1 19 
    125 Е 90 ПЕВП 41.3 19 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

15 
без име (близо до Волга + 
Суха река) 60 Е 90 ПЕВП 89.0 89.0 20 

16 
без име (близо до Агликина 
поляна + Христо Ботев) 150 Е 125 ПЕВП 145.7 145.7 28 

17 
Бул. Русия (между Рул. 
Добруджа + Митко Палаузов) 2"   250 ПЕВП 119.4 306.4 18 

  
(между Гоце Делчев + Бул. 
Добруджа) 2"   250 ПЕВП 187.0 19 

  (между Чайка + Аврора) 250 Е 125 ПЕВП 241.3 241.3 18 
  (между без име + Ген. Попов) 80 Е 90 ПЕВП 256.7 398.8 17 
  (между без име + Аврора) 2"   90 ПЕВП 142.1 17 

18 Георги Кирков 150 Е 125 ПЕВП 208.0 208.0 12 
    80 Е 90 ПЕВП 110.1 

299.0 
15 

    80 Е 90 ПЕВП 86.1 15 
    80 Е 90 ПЕВП 102.8 15 

19 Цар Самуил 80 Е 90 ПЕВП 171.7 
355.7 

12 
    80 Е 90 ПЕВП 116.6 12 
    80 Е 90 ПЕВП 67.4 12 

20 Панайот Волов 80 Е 90 ПЕВП 100.0 
242.6 

12 
    80 Е 90 ПЕВП 57.9 12 
    80 Е 90 ПЕВП 84.7 8 

21 Неофит Бозвели 80 Е 90 ПЕВП 109.2 207.8 12 
    80 Е 90 ПЕВП 98.6 12 

22 Клисура 80 Е 90 ПЕВП 95.5 95.5 8 
23 Хан Омуртаг 80 Е 90 ПЕВП 98.6 

388.4 
12 

    80 Е 90 ПЕВП 185.3 12 
    80 Е 90 ПЕВП 104.5 12 

24 Цар Иван Асен 80 Е 90 ПЕВП 125.0 125.0 12 
25 Хан Аспарух 125 Е 90 ПЕВП 345.6 689.4 12 
    80 Е 90 ПЕВП 343.8 12 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 339.2 339.2 12 
26 Георги Бенковски 200 Е 160 ПЕВП 186.4 186.4 12 
27 Панайот Хитов 125+80 Е 160 ПЕВП 298.1 423.4 13 
    80 Е 160 ПЕВП 125.3 13 
    80 Е 90 ПЕВП 147.0 

271.9 
13 

    80 Е 90 ПЕВП 124.9 13 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 298.3 298.3 13 

28 

без име (близо до Панайот 
Хитов + Св. Св. Кирил и 
Методий) 100 Е 90 ПЕВП 128.9 295.6 13 

  

без име (близо до Панайот 
Хитов + Св. Св. Кирил и 
Методий) 80 Е 90 ПЕВП 166.7 13 

29 Филип Тотю 80 Е 90 ПЕВП 105.0 105.0 13 
30 Шипка 80 Е 90 ПЕВП 97.0 97.0 13 

31 
Хан Тервел (между Баба 
Тонка + Вида Димитрова) 546 Е 500 

СФ. 
ЧУГУН 86.9 

519.0 
11 

  
(между бул. Добруджа + Цар 
Иван Шишман) 546 Е 500 

СФ. 
ЧУГУН 239.2 12 

  (между Цар Иван Шишман+ 546 Е 500 СФ. 83.0 12 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

Баба Тонка) ЧУГУН 

  
(между Вида Димитрова+ 
Кап. Димитър Списаревски) 546 Е 500 

СФ. 
ЧУГУН 109.9 11 

  
(между Баба Тонка + Вида 
Димитрова) 125 Е 125 ПЕВП 86.9 169.9 11 

  
(между Цар Иван Шишман+ 
Баба Тонка) 125 Е 125 ПЕВП 83.0 12 

  
(между Вида Димитрова + 
Кап. Димитър Списаревски) 125 Е 90 ПЕВП 107.2 107.2 11 

  
(между Бул. Добруджа + Цар 
Иван Шишман) 125 Е 140 ПЕВП 173.0 173.0 12 

32 Стара планина 80 Е 90 ПЕВП 125.8 
305.6 

14 
    80 Е 90 ПЕВП 92.2 14 
    80 Е 90 ПЕВП 87.6 14 

33 Морава 80 Е 90 ПЕВП 121.0 121.0 14 
34 Диляна 80 Е 90 ПЕВП 106.9 106.9 14 
35 Горчиви чешми 80 Е 90 ПЕВП 121.2 121.2 14 
36 Екзарх Йосиф I 80 Е 90 ПЕВП 169.3 317.5 15 
    80 Е 90 ПЕВП 148.2 15 

37 Екзарх Антим 80 Ст 90 ПЕВП 140.4 140.4 15 

38 
Тимок (между Георги 
Кирков+ без име) 80 Е 90 ПЕВП 171.6 269.2 15 

 
(между без име + Стара 
планина) 80 Е 90 ПЕВП 97.6 14 

39 Йордан Йовков 80 Е 90 ПЕВП 185.2 
301.2 

12 
   80 Е 90 ПЕВП 116.0 12 

40 Адриана Будевска 80 Е 90 ПЕВП 170.7 170.7 12 
41 Любен Каравелов 80 Е 90 ПЕВП 178.0 

636.1 

13 
   80 Е 90 ПЕВП 57.3 13 
   80 Е 90 ПЕВП 99.2 13 
    60 Е 90 ПЕВП 177.2 13 
    100 Е 90 ПЕВП 124.4 12 

42 

Св. Св. Кирил и Методий 
(между Алеко Константинов+ 
Любен Каравелов) 125 Ст 90 ПЕВП 146.4 

1213.2 

13 

  
(между Бул. Добричка епопея 
+ Панайот Хитов) 125 Ст 90 ПЕВП 176.9 13 

  
(между Ген. Колев + Райко 
Даскалов) 125 Е 90 ПЕВП 92.9 13 

  
(между Любен Каравелов + 
Ген. Колев) 125 Ст 90 ПЕВП 110.7 16 

  
(между Максим Горки + 
Петко Д. Петков) 125 Е 90 ПЕВП 70.7 13 

  
(между Панайот Хитов + Сан 
Стефано) 125 Ст 90 ПЕВП 234.8 16 

  
(между Петко Д. Петков + пл. 
Свобода) 125 Е 90 ПЕВП 166.8 15 

  
(между Райко Даскалов + 
Максим Горки) 125 Е 90 ПЕВП 147.3 16 

  
(между Сан Стефано + Алеко 
Константинов) 125 Ст 90 ПЕВП 66.7 13 

  (между Панайот Хитов + Сан 546 Е 500 СФ. 214.9 214.9 13 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

Стефано) ЧУГУН 
43 Охрид 150 Е 125 ПЕВП 146.8 146.8 19 
44 Димитър Петков 80 Е 90 ПЕВП 113.5 113.5 19 
45 Бачо Киро 80 Е 90 ПЕВП 165.1 165.1 18 
46 Цанко Церковски 80 Е 90 ПЕВП 39.0 39.0 18 
47 Даскал Димитър Попов 60 Е 90 ПЕВП 86.5 166.5 13 

   60 Е 90 ПЕВП 80.0 13 
48 Захари Стоянов 80 Е 90 ПЕВП 167.8 

752.7 

13 

 
(между Ген. Колев + Стоян 
Михайловски) 80 Е 90 ПЕВП 237.4 16 

 
(между Любен Каравелов + 
Марица) 80 Е 90 ПЕВП 70.0 13 

 (между Марица + без име) 80 Е 90 ПЕВП 58.4 16 
 (между без име + Ген. Колев) 80 Е 90 ПЕВП 41.2 16 

 
(между Сан Стефано + Любен 
Каравелов) 80 Е 90 ПЕВП 177.9 13 

49 Иван Вазов 100 Е 90 ПЕВП 50.1 

502.9 

13 
    100 Е 90 ПЕВП 47.5 13 
    100 Е 90 ПЕВП 66.0 13 
    100 Е 90 ПЕВП 65.8 13 
    100 Е 90 ПЕВП 66.1 13 
    100 Е 90 ПЕВП 57.1 13 
    100 Е 90 ПЕВП 150.3 13 

50 Цар Калоян 80 Е 90 ПЕВП 188.3 338.2 12 
   80 Е 90 ПЕВП 149.9 12 

51 Руен 80 Е 90 ПЕВП 111.0 111.0 16 
 Охрид 60 Е 90 ПЕВП 104.6 

205.6 
13 

   60 Е 90 ПЕВП 38.7 13 
   60 Е 90 ПЕВП 62.3 9 

52 Еделваис 80 Е 90 ПЕВП 56.0 56.0 13 
53 Алеко Константинов 80 Е 90 ПЕВП 105.8 105.8 13 
54 Люляк (близо до) 60 Е 90 ПЕВП 78.4 78.4 13 
55 Райко Даскалов 80 Е 90 ПЕВП 75.4 182.4 16 

   80 Е 90 ПЕВП 107.0 15 
56 Максим Горки 125 Е 90 ПЕВП 66.7 

333.3 

16 

  
(между Славянска + Стоян 
Михайловски) 125 Е 90 ПЕВП 24.8 16 

  
(между Стоян Михайловски + 
Св. Св. Кирил и Методий) 125 Е 90 ПЕВП 57.7 16 

  
(между Св. Св. Кирил и 
Методий + България) 125 Е 90 ПЕВП 184.1 15 

57 Петко Д. Петков 80 Е 90 ПЕВП 66.5 66.5 15 
58 Стоян Михайловски 80 Е 90 ПЕВП 135.7 

376.3 
16 

   80 Е 90 ПЕВП 217.8 16 
   80 Е 90 ПЕВП 22.8 16 

59 Ангел Кънчев 60 Е 90 ПЕВП 72.5 72.5 13 
60 Марица 80 Е 90 ПЕВП 77.9 77.9 16 

61 
без име (близо до Захари 
Стоянов + Марица) 60 Е 90 ПЕВП 61.5 61.5 16 

62 Кап. Андреев 80 Е 90 ПЕВП 178.6 178.6 16 
63 Майор Векилски 80 Е 90 ПЕВП 137.7 137.7 16 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   

64 Ален Мак 80 Е 90 ПЕВП 36.0 94.9 16 
   80 Е 90 ПЕВП 58.9 16 

65 Райко Цонков 80 Е 90 ПЕВП 66.3 194.7 16 
   80 Е 90 ПЕВП 128.4 16 

66 
без име (близо до Ален Мак + 
Райко Цонков) 80 Е 90 ПЕВП 97.6 97.6 16 

67 Колю Фичето 80 Е 90 ПЕВП 90.9 166.1 20 
   80 Е 90 ПЕВП 75.2 20 

68 
Ильо воивода (между 
Славянска + Райна Княгиня) 80 Е 90 ПЕВП 95.5 184.5 19 

   80 Е 90 ПЕВП 89.0 20 
69 Райна Княгиня 125 Е 90 ПЕВП 107.6 107.6 19 
70 Ген. Скобелев 125 Е 90 ПЕВП 45.0 

194.2 
19 

   125 Е 90 ПЕВП 40.8 19 
   125 Е 90 ПЕВП 108.4 19 

71 
без име (близо до Вардар + 
Ген. Гурко) 80 Е 90 ПЕВП 98.4 98.4 19 

72 Перущица 80 Е 90 ПЕВП 65.0 65.0 19 
73 Батак 80 Е 90 ПЕВП 102.2 102.2 19 
74 Ген. Цимерман 60 Е 90 ПЕВП 186.9 186.9 19 
75 Пере Тошев 125 Е 90 ПЕВП 94.6 

341.4 
19 

   125 Е 90 ПЕВП 160.9 19 
   80 Е 90 ПЕВП 85.9 19 

76 Полк. Калотинов 125 Е 90 ПЕВП 136.6 136.6 19 
77 Княз Дондуков 80 Е 90 ПЕВП 75.4 

344.1 
19 

   80 Е 90 ПЕВП 151.5 19 
   80 Е 90 ПЕВП 117.2 19 

78 Ерма 80 Е 90 ПЕВП 64.5 64.5 19 
79 Брегалница 2" Ст 90 ПЕВП 171.6 171.6 20 
80 Струма 80 Е 90 ПЕВП 233.8 414.6 20 

   80 Е 90 ПЕВП 180.8 20 
81 Арда 80 Е 90 ПЕВП 121.6 298.0 20 

   60 Е 90 ПЕВП 176.4 20 
82 Волга 80 Е 90 ПЕВП 96.8 

413.9 

20 
    80 Е 90 ПЕВП 154.6 20 
    80 Е 90 ПЕВП 41.9 20 
    80 Е 90 ПЕВП 62.7 20 
    80 Е 90 ПЕВП 57.9 20 

83 Иван Хадживълков 80 Е 90 ПЕВП 96.8 96.8 20 

84 
без име (близо до Волга + 
Суха река) 80 Е 90 ПЕВП 87.2 87.2 20 

85 Янтра 80 Е 90 ПЕВП 132.2 132.2 20 
86 Петко Р. Славейков 1 1/4"   90 ПЕВП 69.9 

404.6 

19 
   80 Е 90 ПЕВП 68.4 19 
   60 Е 90 ПЕВП 91.9 20 
   80 Е 90 ПЕВП 174.4 19 

87 Ген. Гурко  80 Е 90 ПЕВП 102.2 102.2 19 
88 Изгрев 60 Е 90 ПЕВП 90.0 90.0 20 
89 Иларион Макариополски 80 Е 90 ПЕВП 64.4 

425.4 
14 

   80 Е 90 ПЕВП 64.8 14 
   80 Е 90 ПЕВП 75.4 14 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   
    80 Е 90 ПЕВП 116.7 14 
    80 Е 90 ПЕВП 104.1 14 
    200 Е 160 ПЕВП 63.7 63.7 14 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 60.8 60.8 14 

90 

Иван Рилски (между Иларион 
Макариополски + Отец 
Паисий) 80 Е 90 ПЕВП 144.3 

321.3 
14 

  
(между Люлебургаз + Бул. 
Русия) 80 Е 90 ПЕВП 125.6 18 

  
(между Отец Паисий + Бул. 
Русия) 80 Е 90 ПЕВП 51.4 14 

  

(между Иларион 
Макариополски + Отец 
Паисий) 150 Е 110 ПЕВП 144.1 144.1 14 

  

(между Иларион 
Макариополски + Отец 
Паисий) 546 Е 500 

СФ. 
ЧУГУН 151.5 151.5 14 

100 Одрин 80 Е 90 ПЕВП 103.7 103.7 14 
101 Странджа 80 Е 90 ПЕВП 65.5 123.5 17 

   80 Е 90 ПЕВП 58.0 17 
102 Боримечка 100 Е 90 ПЕВП 175.2 175.2 18 
103 Люлебургаз 80 Е 90 ПЕВП 104.2 

391.6 

17 
   80 Е 90 ПЕВП 156.6 18 
   80 Е 90 ПЕВП 79.7 17 
   80 Е 90 ПЕВП 51.1 18 

104 
Кв. ИЗГРЕВ (успоредно на 
Агликина поляна - север) 80 Е 90 ПЕВП 338.7 338.7 8-2 

105 Плиска  80 Е 90 ПЕВП 91.3 91.3 18 
106 Кубадин 2"   90 ПЕВП 63.2 159.5 18 

   125 Е 90 ПЕВП 96.3 14 

107 
без име (близо до Гоце 
Делчев) 80 Е 90 ПЕВП 109.1 109.1 24 

108 Ковачевци 80 Е 90 ПЕВП 71.6 71.6 17 
109 Добро поле 80 Е 90 ПЕВП 86.4 86.4 17 
110 без име 100 Е 90 ПЕВП 78.9 78.9 17 
111 Опълченска 80 Е 90 ПЕВП 85.9 

633.9 

18 
   80 Е 90 ПЕВП 142.6 18 
   80 Е 90 ПЕВП 64.3 18 
   80 Е 90 ПЕВП 64.5 18 
   80 Е 90 ПЕВП 73.5 17 
   80 Е 90 ПЕВП 28.2 17 
   80 Е 90 ПЕВП 66.2 17 
   80 Е 90 ПЕВП 108.7 17 

112 Баба Парашкева 80 Е 90 ПЕВП 67.5 

385.3 

18 
   80 Е 90 ПЕВП 70.4 18 
   80 Е 90 ПЕВП 42.6 17 
   80 Е 90 ПЕВП 47.1 17 
   80 Е 90 ПЕВП 72.4 17 
   80 Е 90 ПЕВП 85.3 18 

113 Надежда 80 Е 90 ПЕВП 107.5 190.1 17 
   80 Е 90 ПЕВП 82.6 17 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   
 Аврора 80 Е 90 ПЕВП 116.4 

464.5 

18 

114 
(между Ген. Попов + Бойчо 
Огнянов) 80 Е 90 ПЕВП 126.9 17 

 
(между Опълченска + Баба 
Парашкева) 80 Е 90 ПЕВП 79.3 18 

 
(между Баба Парашкева + 
Ген. Попов) 80 Е 90 ПЕВП 141.9 18 

115 Божур 80 Е 90 ПЕВП 108.8 168.3 18 
   80 Е 90 ПЕВП 59.5 18 

116 Чайка 80 Е 90 ПЕВП 94.3 

348.1 

18 
   80 Е 90 ПЕВП 126.1 18 
   80 Е 90 ПЕВП 82.5 18 
   80 Е 90 ПЕВП 45.2 18 

117 Черно море 125 Е 90 ПЕВП 79.3 

369.3 

18 

  
(между Опълченска + 
Преслав) 125 Е 90 ПЕВП 10.3 18 

  
(между Опълченска + 
Преслав) 125 Е 90 ПЕВП 133.5 18 

  (между Преслав + Гривица) 125 Е 90 ПЕВП 80.1 18 

  
(между Гривица + Ген. 
Попов) 125 Е 90 ПЕВП 66.1 18 

118 Преслав 100 Е 90 ПЕВП 81.8 81.8 18 
119 Гривица 80 Е 90 ПЕВП 114.4 

324.3 

18 
   80 Е 90 ПЕВП 83.9 18 
   80 Е 90 ПЕВП 40.1 18 
   80 Е 90 ПЕВП 85.9 18 

120 Дуранкулак 80 Е 90 ПЕВП 103.4 
286.8 

24 
   80 Е 90 ПЕВП 75.3 24 
   80 Е 90 ПЕВП 108.1 23 

121 Липите 80 Е 90 ПЕВП 121.7 226.5 24 
   80 Е 90 ПЕВП 104.8 23 

122 Тополите 80 Е 90 ПЕВП 54.7 

345.5 

24 
   100 Е 90 ПЕВП 81.4 24 
   100 Е 90 ПЕВП 145.0 24 
   100 Е 90 ПЕВП 64.4 24 

123 
без име (между Гривица + 
Липите) 60 Е 90 ПЕВП 121.5 121.5 18 

124 Възход 100 Е 90 ПЕВП 127.9 127.9 24 

125 
без име (близо до Тополите + 
Ген Попов) 80 Е 90 ПЕВП 80.3 109.8 24 

  
без име (близо до Тополите + 
Ген Попов) 80 Е 90 ПЕВП 29.5 24 

126 Първомайска 80 Е 90 ПЕВП 140.0 

263.6 

24 
   80 Е 90 ПЕВП 54.9 24 
   80 Е 90 ПЕВП 51.4 24 
   80 Е 90 ПЕВП 17.3 24 

127 Спартак 80 Е 90 ПЕВП 193.9 349.9 24 
 Спартак 80 Е 90 ПЕВП 156.0 24 

128 Гоце Делчев 80 Е 90 ПЕВП 113.0 113.0 24 
129 Ивайло 80 Е 90 ПЕВП 109.8 228.0 24 

   80 Е 90 ПЕВП 118.2 24 
130 Арда 150 Е 125 ПЕВП 117.8 180.6 24 
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No. Улица Диаметър Материал Диаметър Материал Единична Обща Част 
    съществуващ съществуващ нов нов дължина дължина   
    [мм]   [мм]   [м] [м]   
   150 Е 125 ПЕВП 62.8 24 
   80 Е 90 ПЕВП 148.8 148.8 25 

131 Кокиче 150 Е 125 ПЕВП 193.2 193.2 25 

132 

Бул. Добруджа-(От бул.3-ти 
март – Двор бивши казарми-
ул.Свещеник 
П.Атанасов,ул.Леярска,до 
Кв.Рилци 125 Е 90 ПЕВП 240.3 240.3 3 

    125 Е 300 
СФ. 

ЧУГУН 410.0 

2 858.8 

3 

    200 Е 300 
СФ. 

ЧУГУН 831.7 4 

    300 Е 300 
СФ. 

ЧУГУН 615.5 4 

  южно от Бул. Добруджа 300 Е 300 
СФ. 

ЧУГУН 501.0 5 

  южно от Бул. Добруджа 300 Ст 300 
СФ. 

ЧУГУН 500.6 6 
133 между Тимок + Екзарх Антим 80 Е 90 ПЕВП 125.8 125.8 14 
134 Силистра 100 Е 90 ПЕВП 224.6 418.6 6 

    60 Е 90 ПЕВП 194.0 6 
135 Сава Огнянов 80 Е 90 ПЕВП 74.3 143.8 7 

    80 Е 90 ПЕВП 69.5 7 
136 Драва 60 Е 90 ПЕВП 97.5 143.8 8 

   60 Е 90 ПЕВП 46.3 7 
137 Четник Никола Алексиев 80 Е 90 ПЕВП 84.2 84.2 7 
138 Крайовски договор 60 Е 90 ПЕВП 123.8 

463.3 
7 

   60 Е 90 ПЕВП 102.8 7 
   60 Е 90 ПЕВП 236.7 6 

139 Панайот Станчев 80 Е 90 ПЕВП 117.7 
365.1 

8 
   80 Е 90 ПЕВП 128.5 8 
   80 Е 90 ПЕВП 118.9 8 

140 Петър Опълченеца  108 Ст 90 ПЕВП 106.8 

312.0 

7 
   108 Ст 90 ПЕВП 75.5 11 
   108 Ст 90 ПЕВП 69.0 11 
   108 Ст 90 ПЕВП 60.7 7 

141 Богдан 150 Е 125 ПЕВП 68.7 156.6 7 
    150 Е 125 ПЕВП 87.9 7 
    80 Е 90 ПЕВП 96.8 96.8 7 

142 Вежен 80 Е 90 ПЕВП 104.3 

491.7 

11 
    80 Е 90 ПЕВП 84.4 11 
    80 Е 90 ПЕВП 116.3 7 
    80 Е 90 ПЕВП 84.7 7 
    80 Е 90 ПЕВП 102.0 7 

 
143 Ген. Столетов 60 Е 90 ПЕВП 91.9 

694.0 

7 
    60 Е 90 ПЕВП 94.8 7 
    60 Е 90 ПЕВП 121.1 7 
    60 Е 90 ПЕВП 84.8 7 
    60 Е 90 ПЕВП 107.3 11 
    60 Е 90 ПЕВП 108.2 11 
    80 Е 90 ПЕВП 85.9 11 
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144 Велико Търново 80 Е 90 ПЕВП 271.8 

929.9 

7 
    80 Е 90 ПЕВП 113.9 11 

    80 Е 90 ПЕВП 107.0 11 
    80 Е 90 ПЕВП 84.9 11 
    80 Е 90 ПЕВП 85.7 11 
    80 Е 90 ПЕВП 90.7 11 
    80 Е 90 ПЕВП 175.9 11 

    546 Е 500 
СФ. 

ЧУГУН 193.1 193.1 11 
145 близо до Крайовски договор 60 Е 90 ПЕВП 52.6 52.6 6 
146 Цар Иван Шишман 80 Е 90 ПЕВП 70.1 

587.5 

11 
    80 Е 90 ПЕВП 61.5 11 
    80 Е 90 ПЕВП 71.7 11 
    80 Е 90 ПЕВП 70.2 11 
    80 Е 90 ПЕВП 61.6 12 
    80 Е 90 ПЕВП 103.3 11 
    80 Е 90 ПЕВП 149.1 12 

147 Баба Тонка 100 Е 90 ПЕВП 184.3 

459.4 

11 
    100 Е 90 ПЕВП 71.0 11 
    100 Е 90 ПЕВП 59.0 11 
    100 Е 90 ПЕВП 71.8 11 
    100 Е 90 ПЕВП 73.3 11 

148 Вида Димитрова 100 Е 90 ПЕВП 230.0 

1021.8 

11 
   100 Е 90 ПЕВП 131.8 11 
   100 Е 90 ПЕВП 70.9 11 
   100 Е 90 ПЕВП 71.3 11 
   100 Е 90 ПЕВП 51.3 11 
   100 Е 90 ПЕВП 21.3 11 

 
(между Карвуна + Кочо 
Честименски) 100 Е 90 ПЕВП 370.1 29 

 
(между Кочо Честименски + 
Поп Богомил) 100 Е 90 ПЕВП 75.1 29 

149 Карвуна 125 Е 90 ПЕВП 253.1 253.1 11 
150 Копривщица 80 Е 90 ПЕВП 259.4 259.4 11 
151 Бузлуджа 100 Е 90 ПЕВП 201.7 

255.2 
14 

   100 Е 90 ПЕВП 53.5 14 
152 Стоил войвода 80 Е 90 ПЕВП 218.2 

336.3 
14 

   80 Е 90 ПЕВП 57.4 14 
   80 Е 90 ПЕВП 60.7 14 

153 
Александър Кръстев (между 
Бузлуджа + Вихър) 100 Е 90 ПЕВП 224.3 

428.3 
14 

  (близо до Отец Паисий) 60 Е 90 ПЕВП 125.3 14 

  
(близо до Софроний 
Врачански) 80 Е 90 ПЕВП 78.7 14 

154 Генерал Адютант К. Манзей  100 Е 90 ПЕВП 209.0 209.0 14 
155 Кубрат 80 Е 90 ПЕВП 55.9 

170.9 
14 

   80 Е 90 ПЕВП 63.4 14 
   80 Е 90 ПЕВП 51.6 14 

156 Дора Габе 60 Е 90 ПЕВП 50.1 50.1 13 
157 Борис Стефанов 125 Е 90 ПЕВП 79.6 79.6 26 
158 без име (ДРУЖБА-3) 150 Е 125 ПЕВП 465.7 465.7 26 
159 Росица 100 Е 90 ПЕВП 27.9 239.6 21 

    100 Е 90 ПЕВП 75.4 21 
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    80 Е 90 ПЕВП 136.3 21 
    250 Е 200 ПЕВП 63.6 

134.9 
21 

    250 Е 200 ПЕВП 71.3 21 
160 Балкан 80 Е 90 ПЕВП 205.2 

398.4 
21 

   80 Е 90 ПЕВП 116.7 21 
   80 Е 90 ПЕВП 76.5 21 

161 Иван Георгиев 80 Е 90 ПЕВП 293.1 293.1 21 
162 Михайл Андреев 100 Е 90 ПЕВП 181.3 181.3 21 
163 Средна гора 80 Е 90 ПЕВП 246.6 246.6 21 
164 Ропотамо 80 Е 90 ПЕВП 220.1 

437.7 
21 

   2 1/2" Ст 90 ПЕВП 103.9 21 
   80 Е 90 ПЕВП 113.7 21 

165 Суха река 60 Е 90 ПЕВП 82.7 

280.6 

26 
    125 Е 90 ПЕВП 62.2 26 
    125 Е 90 ПЕВП 64.0 20 
    125 Е 90 ПЕВП 71.7 20 
    150 Е 125 ПЕВП 98.9 

402.7 
20 

    150 Е 125 ПЕВП 216.1 20 
    150 Е 125 ПЕВП 87.7 20 

166 Синчец 80 Е 90 ПЕВП 60.8 
131.8 

21 
   80 Е 90 ПЕВП 71.0 20 

167 Ком 1"   90 ПЕВП 59.7 

219.5 

21 
   1"   90 ПЕВП 60.5 21 
   1"   90 ПЕВП 53.3 21 
   1"   90 ПЕВП 46.0 21 

168 Устрем 80 Е 90 ПЕВП 142.4 142.4 21 
169 Река Чая 100 Е 90 ПЕВП 140.0 

220.5 
26 

   100 Е 90 ПЕВП 80.5 26 
170 Никола Петков 300 Е 250 ПЕВП 305.5 

1 108.7 

26 
   300 Е 250 ПЕВП 48.6 26 
   300 Е 250 ПЕВП 125.5 26 
    300 Е 250 ПЕВП 223.7 26 
    300 Е 250 ПЕВП 405.4 25 

171 Русалка 100 Е 90 ПЕВП 136.9 136.9 28 
172 СТРОИТЕЛ - изток 250 Е 200 ПЕВП 99.3 

358.6 
22 

    250 Е 200 ПЕВП 57.7 22 
    250 Е 200 ПЕВП 201.6 22 

173 СТРОИТЕЛ - север 150 Е 125 ПЕВП 304.2 
515.8 

22 
    150 Е 125 ПЕВП 161.6 22 
    150 Е 125 ПЕВП 50.0 22 

174 СТРОИТЕЛ - запад 250 Е 200 ПЕВП 141.9 
230.9 

22 
   250 Е 200 ПЕВП 89.0 22 

175 СТРОИТЕЛ - юг 200 Е 160 ПЕВП 138.1 241.6 22 
   200 Е 160 ПЕВП 103.5 22 

176 СТРОИТЕЛ – сгради 2,3,4,72 250 Е 200 ПЕВП 127.0 127.0 22 

177 
СТРОИТЕЛ – сгради 67, 68, 
69 150 Е 125 ПЕВП 281.0 281.0 22 

178 
СТРОИТЕЛ – сгради 13, 14, 
15, 28, 29, 70 150 Е 125 ПЕВП 317.9 317.9 22 

179 СТРОИТЕЛ 300 Е 250 ПЕВП 69.2 
139.2 

22 
   300 Е 250 ПЕВП 70.0 22 

180 
СТРОИТЕЛ – Детска 
градина Зорница 150 Е 125 ПЕВП 82.0 155.4 22 
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   150 Е 125 ПЕВП 73.4 22 
181 СТРОИТЕЛ 100 Е 90 ПЕВП 44.6 44.6 22 

 СТРОИТЕЛ – сгради 13,47 250 Е 200 ПЕВП 136.1 136.1 22 
182 Купен (близо до Теменуга) 80 Е 90 ПЕВП 152.3 152.3 27 
183 Опълченец Димитър Ковачев 250 Е 200 ПЕВП 171.6 

853.6 

28 
   250 Е 200 ПЕВП 188.4 28 
   250 Е 200 ПЕВП 180.2 23 
   250 Е 200 ПЕВП 185.4 22 
   250 Е 200 ПЕВП 128.0 22 

184 Боряна 150 Е 90 ПЕВП 106.4 

1 114.8 

22 
   80 Е 90 ПЕВП 106.9 22 
   100 Е 90 ПЕВП 185.8 22 
   80 Е 90 ПЕВП 185.9 22 
    80 Е 90 ПЕВП 181.4 23 
    80 Е 90 ПЕВП 74.4 23 
    80 Е 90 ПЕВП 96.7 23 
    80 Е 90 ПЕВП 177.3 23 

185 Бойчо Огнянов 100 Е 90 ПЕВП 90.1 

794.3 

22 
    100 Е 90 ПЕВП 182.1 23 
    100 Е 90 ПЕВП 174.8 23 
    100 Е 90 ПЕВП 67.4 23 
    100 Е 90 ПЕВП 110.0 23 
    100 Е 90 ПЕВП 169.9 23 

186 Трапезица 80 Е 90 ПЕВП 181.4 181.4 22 
187 Бяла река 125 Е 90 ПЕВП 164.2 164.2 23 
188 без име 60 Е 90 ПЕВП 128.1 128.1 28 
189 Самарско знаме 100 Е 90 ПЕВП 149.6 

329.9 
23 

   100 Е 90 ПЕВП 180.3 23 
190 Каменица 200 Е 160 ПЕВП 157.8 

448.9 

17 
   200 Е 160 ПЕВП 197.8 22 
   200 Е 160 ПЕВП 57.6 17 
   200 Е 160 ПЕВП 35.7 22 
   100 Е 90 ПЕВП 100.2 

403.1 

22 
   125 Е 90 ПЕВП 130.8 27 
   100 Е 90 ПЕВП 70.2 22 
   100 Е 90 ПЕВП 69.5 22 
   100 Е 90 ПЕВП 32.4 22 
   300 Е 250 ПЕВП 136.2 

196.2 
27 

   300 Е 250 ПЕВП 60.0 27 
191 Емона 150 Е 125 ПЕВП 269.8 269.8 27 

   200 Е 160 ПЕВП 228.4 228.4 23 
   80 Е 90 ПЕВП 228.4 228.4 23 

192 Боровина 80 Е 90 ПЕВП 76.3 
185.5 

23 
   80 Е 90 ПЕВП 109.2 23 

193 Златен клас 80 Е 90 ПЕВП 96.3 96.3 23 
194 Ясна поляна 150 Е 125 ПЕВП 138.0 206.8 28 

   150 Е 125 ПЕВП 68.8 28 
   100 Е 90 ПЕВП 62.4 

285.3 
23 

   100 Е 90 ПЕВП 80.0 23 
   100 Е 90 ПЕВП 142.9 23 

195 Иван Кършовски 125 Е 110 ПЕВП 329.0 329.0 10 
 Орфей 100 Е 90 ПЕВП 168.7 362.1 28 

196   100 Е 90 ПЕВП 81.8 24 
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   100 Е 90 ПЕВП 73.3 24 
   100 Е 90 ПЕВП 38.3 28 
   200 Е 160 ПЕВП 107.9 

253.7 

24 
   200 Е 160 ПЕВП 38.5 28 
   200 Е 160 ПЕВП 73.3 24 
   200 Е 160 ПЕВП 34.0 28 

197 Тракия 80 Е 90 ПЕВП 131.8 
192.8 

8-2 
 Тракия 80 Е 90 ПЕВП 61.0 8-2 

198 Река Девня 80 Е 90 ПЕВП 131.5 131.5 8-2 
199 Малина 80 Е 90 ПЕВП 132.2 132.2 8-2 
200 Виолета 80 Е 90 ПЕВП 131.8 131.8 8-2 
201 Хризантема 80 Е 90 ПЕВП 131.3 131.3 8-2 
202 Калина 80 Е 90 ПЕВП 113.1 

306.3 
8-2 

    80 Е 90 ПЕВП 62.3 8-2 
    80 Е 90 ПЕВП 130.9 8-2 

203 Роза 80 Е 90 ПЕВП 109.6 240.1 27 
    80 Е 90 ПЕВП 130.5 27 

204 Ружа 100 Е 90 ПЕВП 140.7 
274.6 

27 
    100 Е 90 ПЕВП 133.9 27 

205 Детелина 80 Е 90 ПЕВП 74.2 

471.2 

8-2 
    80 Е 90 ПЕВП 61.7 27 
    80 Е 90 ПЕВП 56.3 27 
    80 Е 90 ПЕВП 68.4 8-2 
    80 Е 90 ПЕВП 68.3 8-2 
    80 Е 90 ПЕВП 69.3 8-2 
    80 Е 90 ПЕВП 73.0 8-2 

206 
без име (близо до Хан 
Тервел) 80 Е 90 ПЕВП 43.7 43.7 11 

207 Поп Богомил 100 Е 125 ПЕВП 196.7 196.7 29 
208 Калиакра 300 Е 250 ПЕВП 83.0 83.0 29 

209 
от бул."Трети март"-
Св.П.Атанасов до Леарната 300 Е 300 

СФ.Чугун 
 1200 1200  

210 
ул. "Ст.Стамболов" от 
"Дружба 4" до ул."Н.Петков" 300 Е 280 ПЕВП 300 300  

211 
ул."Оп.Д.Ковачев" от 
"Добруджа" до "Орфей" 300 Е  ПЕВП 500 500  

212 
ул. "Поп Богомил" от "25 
септември" до "В.Димитрова 80 Е  ПЕВП 850 850  

213 ул."Оборище" 60,125 Е 110 ПЕВП 756 756  
214 ул."Загоре" 80 Е 110 ПЕВП 415 415  
215 ул. Лом в ЖК"Изгрев" няма  90 ПЕВП 150 150  

216 
водопроводи в ЖК" 
Добротица"     3100 3100  

 
Общата дължина на водопроводите за подмяна възлиза на около 78 км.  
Подмяна на сградни отклонения- Поради огромния брой аварии по сградните 
отклонения се препоръчва те да се подменят заедно с водопроводите от разпределителната 
мрежа. Предвидени за подмяна сградни отклонения – 12 525 броя. 
Изключване на кладенчовите полета Шабла/Македонка и Богдан- След реализацията 
на предложените мерки от Етап 1 (допустими и недопустими),общото средноденонощно 
необходимо водно количество ще намалее от 50 769 m³/d на 33 724 m³/d. Това значително 
намаление позволява да се изключи водоснабдяването от кладенчовите полета 
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Шабла/Македонка и Богдан по отношение на средната потребност от вода за 
водоснабдителната система на Добрич.  
Редуциращи вентили за налягане- В резултат на хидравлично изчисление са необходими 
33 допълнителни редуциращи вентила за налягане, за да се гарантира максимално 
водоснабдително налягане от 6 бара в по-голямата част от водоснабдявания район. 
Недопустими мерки – Етап 1 
Мерките, които не са определени като допустими мерки в съответствие с указанията на 
ОПОС, са недопустими мерки, както следва: 
- Разширение на водопроводите от разпределителната мрежа 
- Разширение на СВО 
- Подмяна на водопроводи от ВиК Добрич по време на новия водопровод – разширение 

към кв.Рилци 
- Апаратура за измерване на водния дебит 

С оглед увеличаване степента на свързаност и подобрение на хидравличните условия, е 
необходимо в различни райони на гр.Добрич да се разшири водоразпределителната 
мрежа. Общата дължина на водопроводите за подмяна възлиза на около 3.5 км. 
Подмяната на водопроводи става наложителна поради изграждането на нов водопровод от 
гр.Добрич към Рилци по хидравлични причини като напор и скорост. 
Препоръчва се измерването на водния дебит да става с електромагнитна измервателна 
система.  
 
Добиване на вода 
1.) Изключване на Батово - Консултантът препоръчва изключването на Батово и 
водоснабдяване в обратна посока за Бранище и Плачи дол (от водоснабдителната система 
на Добрич) като Алтернатива  2. Поради тази причина трябва да се изгради шахта с кран 
за затваряне на водопроводната система.. 
2.) Рехабилитация на вододайни зони - След изключването на група кладенци Батово, 24 
кладенци все още ще останат в експлоатация за водоснабдителната система на Добрич.  
За подобряване на състоянието в точките за добиване на вода е необходимо изграждането 
на контролни шахти при сондажите, за да се предпази водовземното съоръжение 
/сондажа/ срещу вандализъм, повърхностни води и климатични условия. 
Тъй като няма наличен анализ на състоянието на сондажите, рехабилитационни мерки за 
сондажните кладенци или пробиване на нови кладенци /на същото място/ не се 
предвиждат. 

 
Таблица 8        Мерки за добиване на вода  

Мерки Техническо описание Основна обосновка 
Количество и 

местоположение 

Изграждане на 
контролни шахти в 
сондажи и 
надфилтърни 
тръбни наставки 

Изграждане на нови подземни 
шахти в сондажи вместо бетон 
или сглобяеми елементи, с 
ревизионен отвор с възможност 
за заключване, желязна скоба-
степенка и вентилация 
(повдигането на помпи с 
автокран на ВиК става възможно) 
 
Инсталиране на водомери, СК, 
манометри 
Изграждане на нови надфилтърни 

Защита срещу климатични 
условия и вандализъм 
 
По-малко разходи за 
експлоатация и поддръжка 
 
Висока сигурност на 
водоснабдяването 
 
По-добри функции за 
контролиране качеството на 
водата 

Приморци:     10 бр. 
Плачи дол:      3 бр. 
Стрелбище:     3 бр. 
Минково:         4 бр. 
Алмалии:         1 бр. 
Одринци:       3 бр. 
 
ОБЩО:         24 бр 
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тръбни наставки По-добро качество на 
водата  

 
Помпени станции - Предвижда се закупуване и инсталиране на две хоризонтални помпи 
в сухото помещение на резервоар "5км голям". 
Тези помпи са необходими, тъй като посоката на потока при водопроводното съединение 
Батово-Добрич е обърната. Алтернатива 2 разглежда водоснабдяването от Добрич 
(резервоар "5км голям") в посока Батово, за да снабдява селата Бранище и Плачи дол. 
Останалите села, свързани с тръбата Батово-Добрич, като Одърци, Соколник, Славеево и 
Пчелино все още се снабдяват с питейна вода от кладенците Батово. 
Втората мярка е затварянето на помпената станция Богдан, тъй като полето с 
кладенци Богдан също ще бъде затворено. 

 Отвеждане на отпадъчни води 
Като цяло трябва да се отбележи, че с наличните средства не могат да се разрешат всички 
проблеми на канализационната мрежа в Добрич и затова проектът се съсредоточава върху 
рехабилитацията на части от главния колектор и Колектор IV  на Етап 1. Освен това се 
предлага разширяване на канализационната мрежа, както и разширяване и рехабилитация 
на помпените станции и дъждопреливниците.  
Въпреки това третостепенната мрежа, свързана с главния колектор и второстепенните 
колектори, не се взема под внимание. Този подход ще гарантира, че главният колектор ще 
осигурява достатъчна хидравлична проводимост, за да се намали наводняването на 
прилежащи имоти и да се отвеждат събраните отпадъчни води към ГПСОВ. 
Рехабилитацията на второстепенната и третостепенната канализационна мрежа трябва да 
започне след реализацията на този проект. Следователно този проект трябва да се счита за 
първата стъпка от подобряването на събирателните способности на канализационната 
мрежа в Добрич. 

 
Канализационната мрежа на Добрич страда от висока инфилтрация. Чрез рехабилитация 
на части от главния колектор и Колектор IV степента на инфилтрация в канализационната 
мрежа не може да бъде значително намалена, тъй като в този проект няма да се извърши 
подмяна на  канализационната мрежа на голяма площ. 
Рехабилитация на 4,6 км от канализационната мрежа, за да се намали инфилтрационния 
отток към ГПСОВ и да се сложи край на преливането на дъждопреливниците при сухи 
условия.  
Рехабилитация на две съществуващи помпени станции, за да се гарантира 
оперативната ефективност и намаляването на разходите за експлоатация. Съществуващата 
помпена станция Иглика трябва да се разшири, за да поеме увеличеният отток следствие 
рехабилитационната мярка на Колектор IV. 
Рехабилитация на части от главния колектор.  Рехабилитацията ще започне при  
Дъждопреливник 12 на Кубадин, включително отливен канал за отвеждане на излишната 
смесена отпадъчна вода към Добричка река. Следващият участък до Дъждопреливник 1 
„Училище” ще следва съществуващото трасе. Трасето ще бъде изместено частично, за да 
се избегне използването на частна собственост. Дъждопреливник 1 „Училище”, 
включително облекчителен колектор, също ще бъде рехабилитиран. След 
Дъждопреливник 1  „Училище” използваните диаметри са DN 1600 до DN 2000. 
Рехабилитацията ще приключи при Дъждопреливник 4 „Стара ПСОВ”, където главният 
колектор ще бъде свързан със съществуващия довеждащ тръбопровод DN 2000 към 
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ПСОВ. Дъждопреливник 4 „Стара ПСОВ” също трябва да бъде рехабилитиран. Общо 
рехабилитираната дължина на главния колектор ще бъде 1,1 км.  
Рехабилитацията на главния колектор е от първостепенно значение, тъй като всички 
второстепенни колектори, свързани с него, ще работят правилно, само ако главният 
колектор е с достатъчна хидравлична проводимост. 
Рехабилитация на Колектор IV. Понастоящем Колектор IV е свързан с главния колектор 
чрез мост за тръбопроводи. Поради недостатъчния хидравличен наклон отпадъчните води, 
отвеждани от Колектор IV, създават ефект на обратен поток на водите  и наводняват бул. 
„Русия”. За да се избегне наводняването, в ревизионния отвор на моста за тръбопроводи в 
горното течение е пробит отвор и отпадъчните води се изхвърлят непречистени в 
Добричка река. За да се сложи край на тази неблагоприятна ситуация, се предлага 
Колектор IV да бъде рехабилитиран и свързан с ПС Иглика. ПС Иглика ще изпомпва 
отпадъчните води до Колектор VIII. Пред ПС Иглика трябва да се изгради нов 
Дъждопреливник 13 „Иглика”, който да отвежда излишната смесена вода към Добричка 
река. Общата дължина за рехабилитация ще бъде 2,0 км и ще се използват диаметри от DN 
900 до DN 1600. Съществуващият мост за тръбопроводи няма да се използва повече. 
 

Следващите инвестиционни компоненти, които ще бъдат описани, ще се 
реализират на Етап 2 след 2013 г. Те са свързани с рехабилитацията на второстепенните 
колектори и на останалите части от главния колектор.  Те също ще намалят 
инфилтрационния отток към ПСОВ. Все пак трябва да се отбележи, че инфилтрационният 
отток ще бъде намален главно чрез рехабилитацията на водопроводната мрежа, която е 
главният източник на инфилтрация. 

 
Електромеханичното оборудване на ПС Свежест и Югоизток е износено. 

Поради тази причина предложението включва подмяна на електромеханичното 
оборудване, за да се гарантира оперативна ефективност и спестяване на разходи за 
енергия чрез инсталиране на модерна техника. 

 
Рехабилитацията на останалата част от главния колектор ще започне при 

ревизионна шахта DOB-130 близо до моста на пътя за Варна. Използваният диаметър е 
DN 1000. В точката на заустване на Колектор II новият Дъждопреливник  11 по бул.Русия 
включително отливен канал ще се монтира, за да се намали размерът на следващите 
тръби. След Дъждопреливник 11 на бул.Русия използваният диаметър се променя на DN 
1400 и се увеличава до DN 1800 докато се достигне Дъждопреливник 12 на ул.Кубадин. В 
този участък трасето на главния колектор ще се измести, за да се избегне преминаване 
през частни имоти. 

 
Колектор I трябва да се рехабилитира от началото в западната част до 

точката на заустване отвор на главния колектор. Общата дължина за рехабилитация ще 
бъде 3,3 км, а използваните диаметри са DN 400 до DN 1600. Дъждопреливник „Трети 
март 3”, който се намира по пътя на потока, също ще бъде рехабилитиран. Не е 
необходима подмяна на съответния разтоварващ колектор. 

 
Дължината за рехабилитация на Колектор II ще бъде 1,2 км като се изискват 

диаметри DN 1000 и DN 1200. Колектор II се намира в южната част на Добрич и ще бъде 
свързан към главния колектор. 
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Колектор III се намира в и обслужва центъра на Добрич. Общата дължина за рехабилитация ще 
бъде 1,4 км като ще се използват диаметри DN 400 до DN 1200. 
 
Успоредно с Колектор III ще се рехабилитира и Колектор V. Той е дълъг 1,2 км като 
инсталираните диаметри ще бъдат DN 600 до DN 1200. 
Колектор VI също обслужва центъра на Добрич. Рехабилитираната дължина ще бъде 0,9 
км и ще се използва диаметър DN 600. 
 
На запад от централната гара се намира Колектор VII. Дължината за рехабилитация ще 
бъде 1,5 км, а положените диаметри ще са DN 1000 и DN 1200. 
 
Колектор XI отвежда битови отпадъчни води от жилищната зона Балик към главния 
колектор. Този водосборен район се обслужва от разделна система и страда от висока 
степен на инфилтрация. Колектор XI осигурява тръбопровод с DN 800, който от 
хидравлична гледна точка е достатъчен за отвеждане на битовите отпадъчни води. 
Следователно Колектор XI трябва да се рехабилитира тръба в тръба. Понастоящем 
няколко ревизионни шахти са покрити със строителни отпадъци и трябва да се направят 
достъпни. Предлагат се общо 2,1 км за рехабилитация тръба в тръба. 
 
Канализацията на ул. „Маргарита” в жилищна зона Балик трябва да се рехабилитира, тъй 
като е разбита и причинява замърсяване на околната среда. Общо 0,2 км DN 250 трябва да 
бъдат подменени. 
 
Канализацията по ул. „Независимост” от ул. „Любен Каравелов” до бул. „25-ти 
септември” трябва да се рехабилитира, тъй като е в лошо състояние. Тя също е разбита и 
ще бъде подменена с тръба DN 1000. Общата дължина ще бъде 0,6 км. 
 
Дъждопреливникът на ул. „Гоце Делчев 2” работи при сухи условия. Поради тази причина 
входящата канализация трябва да се подмени, а дъждопреливникът трябва да се оразмери 
наново, включително съответния отливен канал, за да се избегне бъдещото изхвърляне на 
отпадъчни води в околната среда. Общо трябва да се инсталират 0,5 км DN 300 и DN 1000. 
 
Общо са предложени осен разширения на канализационната мрежа. Целта е да се увеличи 
степента на свързаност. Всички разширения на канализационната мрежа са планирани 
като разделна канализационна система и ще се изграждат само тръбите от мрежата за 
отпадъчни води. Изхвърлянето на дъждовни води ще се осигурява по друг начин. 
 
Разширението на канализационната мрежа Добротица се намира в южната част на Добрич. 
Планира се изграждането на нова жилищна зона. Разширението на канализационната 
мрежа ще гарантира правилно събиране на отпадъчните води. Ще бъдат положени 1,6 км 
DN 300. 
 
В източната част на Добрич ще се реализира разширението на канализационната мрежа 
Дружба. Инвестиционният компонент ще свързва жилищна зона с Колектор XI. 
Разширението включва 0,7 км DN 400. 
 
Разширението на канализационна мрежа Север също е необходимо за увеличаване на 
степента на свързаност. Общо са необходими 1,8 км DN 300. 
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По бул. „Добричка епопея” канализационната мрежа от бул. „Дружба” и ул. „Кирил и 
Методи” също ще бъде разширена. Общата дължина ще бъде 0,6 км DN 400. 
 
Канализационната мрежа трябва да се разшири и по ул. „Разлог” и ул. „Вежен”. 
Инвестиционният компонент също ще увеличи степента на свързаност. Ще включва 0,3 
км DN 300. 
 
Разширението на канализационната мрежа Запад ще свързва западната част на града с 
ПСОВ. Ще включва 1,3 км DN 300. Разширението ще бъде свързано с Колектор I. 
 
В югозападната част на Добрич населението ще бъде свързано към ПСОВ чрез 
предложената мярка. Общо 0,6 км DN 300 ще гарантират правилно събиране на 
отпадъчните води. Разширението ще бъде свързано с Колектор Ia. 
 
Южното разширение на канализационната мрежа ще започне при южната граница на град 
Добрич. Трасето ще следва пътя към Варна в посока север. Общо 2,4 км с DN 300 ще 
бъдат положени и свързани с разширението на канализационната мрежа в Добротица. 
 
Колектори VIII и „Промишлен” се намират в северната част на Добрич. И двата колектора 
обслужват зони със сравнително ниска степен на инфилтрация. Въпреки това и двата 
колектора са с недостатъчен размер от хидравлична гледна точка. Колектор VIII трябва да 
се рехабилитира с диаметър DN 1000 до DN 1400 и дължина от 2,1 км. Съответният 
дъждопреливник „Колектор VIII 6”, включително разтоварващ колектор, също трябва да 
се рехабилитира. Колектор „Промишлен” е дълъг 1,8 км като използваните диаметри 
трябва да са DN 1600 до DN 1800. Съответният дъждопреливник 5 „Промишлен”, 
включително отливен канал, също изисква рехабилитация. 
 
Разширението на канализационната мрежа в Рилци е от особено значение за Община 
Пловдив. Понастоящем там живеят около 1600 жители, поради което жилищна зона Рилци 
има свойствата на агломерация. Ето защо не подлежи на финансиране по тази програма. 
 
Поради топографските обстоятелства събраните отпадъчни води от разширението на 
канализационната мрежа Север трябва да се изпомпват. Поради тази причина 
изграждането на помпена станция Север е от особено значение за предложението. 
 
В бъдеще събраните отпадъчни води в жилищната зона Рилци също трябва да се 
изпомпват към съществуващата канализационна мрежа на Добрич. Въпреки това 
строителството трябва да се започне на по-късен етап след 2013 г. 
 

 Пречистване на отпадъчни води 
        Концепцията за реконструкцията на ГПСОВ Добрич следва настоящата 
инфраструктура и технологиите за пречистване. Съществуващите съоръжения ще се 
използват за максимално намаляване на инвестиционните разходи. Съществуващото 
механично и електротехническо оборудване е почти напълно износено. Повечето части на 
съществуващите строителни съоръжения могат да се използват още време и се нуждаят 
само от настройване и рехабилитация. 
       Съществуващата технология за пречистване ще се експлоатира както до сега. 
Необходима е само оптимизация и реконструкция на някои технологични възли. 
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Пречистването на отпадъчни води се гарантира от механичен и биологичен етап. 
Необходимата технология за достатъчно стабилизиране  на утайката и оползотворяване на 
газ ще бъде възстановен.  
          Технологична схема на ПСОВ Добрич след реконструкция и разширение и 
ситуацията са дадени в приложение. 

 

 
 
Фигура 3 Технологична схема на ПСОВ Добрич след рехабилитация и 

разширение  
 
 

Входящият поток постъпва по гравитационен път в ПСОВ, а височината на входната 
конструкция на ГПСОВ е достатъчна за цялата технологична линия за пречистване на 
отпадъчните води. Следователно не се налага изпомпване на входящия поток. 
Механичното пречистване ще представлява едностъпално  прецеждане с фини решетки, 
последвано от отделяне на пясък и ситен чакъл с аерирани пясъкозадържатели. Крайната 
стъпка от механичното пречистване ще бъде първичното утаяване. 
Биологичното пречистване е предназначено за отстраняване на въглерод.  
Първата стъпка от биологичното пречистване ще бъдат басейни за активна утайка, където 
ще се извършват процеси на нитрификация и денитрификация. Съществуващите 
биобасейни биха могли да бъдат експлоатирани все още, но се нуждаят от рехабилитация 
на бетона и подмяна на съществуващото техническо оборудване. Обемът на двата 
биобасейна e много по-голям от необходимото, но двата биобасейна ще бъдат необходими 
като резервни. Оразмеряването показва, че един басейн има достатъчен обем за 
необходимия процес, но реконструкция на само един биобасейн в двукоридорната система 
не е възможно, базирайки се на съществуващата информация. Главната причина е, че по 
статични причини двата коридора трябва да имат еднакво водно ниво. Крайната стъпка от 
биологичния процес ще бъде вторичното утаяване. 
Третирането на утайката се състои от четири стъпки.  Предварителният утайкоупрътнител 
ще увеличи концентрацията на сухо вещество в излишната утайка. След това излишната 
утайка с по-висока концентрация ще се смесва с първичната утайка и ще се стабилизира в 
анаеробни изгниватели. Стабилизираната утайка преминава през уплътнител за 
последващо сгъстяване. Освен увеличаването на концентрацията на сухо вещество, 
устройството за последващо сгъстяване ще действа и като резервоар за съхранение преди 
обезводняването на утайката. Обезводняването на утайката е крайната стъпка от 
третирането на утайката и намалява обема на утайката за последващо третиране като 
увеличава съдържанието на сухо вещество в утайката. 
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По време на анаеробната стабилизация на утайката ( изгниване ) ще се образува биогаз, 
който съдържа голямо количество метан. Газът ще се използва в когенератор за съвместно 
производство на топлина и електроенергия. Произвежданата топлина ще се използва за 
повишаване на температурата на утайката преди навлизането й в анаеробните 
изгниватели. Произведеното електричество ще се използва за процеса на третиране и води 
до намаляване на закупуваната електроенергия. 
 

 
 

Фигура 4 Технологична схема на ПСОВ Добрич след 
рехабилитация и разширение  
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 1. Решетки; 2. Аерирани пясъкозадържатели; 3. Първични утаители; 4. Възуходувна 
сграда; 5.  Биобасейни; 6. Вторични утаители;7. Калоуплътнители; 8. Сграда за 
третиране на утайката; 9. Анаеробни Изгниватели; 10. Газхолдер; 11. Електростанция 

Фигура 5 Ситуационен план на ПСОВ Добрич след рехабилитация и 
разширение 

Основни технологични процеси. Капацитет на ГПСОВ  
 Механично пречистване на отпадъчни води 

Подмяна на вход - Входният савак е напълно износен и трябва да бъде подменен. Освен 
това е необходимо реконструиране на аварийния преливник пред ГПСОВ Добрич и 
инсталация на регулируем преливник. Ще се монтира уред за пробовземане. 
 Рехабилитиране на решетките - Съществуващата система от решетки се състои от 
четири линии, две от които са снабдени с груби и фини решетки. За рехабилитираното на 
решетките е проектирана система с две линии с фини решетки с автоматично почистване. 
Една от свободните линии се използва за байпас вариант, а втората ще се напълни с пясък 
и бетон. Новите фини решетки ще са с по-малко разстояние между клетките (10 мм), за да 
се гарантира по-добро отстраняване на груби и обемисти вещества в отпадъчните води. По 
този начин се предпазват последващите съоръжения за пречистване. 
Изграждане на нова сграда за системата с решетки. Поради по-големите щети по 
съществуващата сграда за решетки,  системата с решетки ще бъде поместена в 
новопостроена сграда. Новата сграда ще включва всички необходими съоръжения за 
филтриране, включително филтриращи преси, контейнер за филтрирани елементи и 
необходимото електромеханично оборудване. Сградата трябва да бъде със следните 
минимални размери: Дължина= 23.00 м; Ширина= 6.00 м; Височина= 5.00 м. Ще се 
осигури необходимата вентилация.  
Аерирани пясъкозадържатели – 2 резервоара Новото аерирано отстраняване на пясък е 
проектирано като резервоарна система с две линии с автоматично почистване и 
маслозадържател. Съоръжението позволява отстраняването на минерални вещества от 
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отпадъчните води и предотвратява утаяването в последващите съоръжения за пречистване 
и намалява износването на техническите устройства (например помпи).  
Рехабилитация на първични утаители- ГСОВ Добрич има два първични утаителя. 
Електромеханичното им оборудване е износено и трябва да се подмени. В тази връзка са 
необходими строителни работи за рехабилитация, особено за ръбовете на утаителите и 
съоръженията за движение на калочистачите.  
Помпена станция за първична утайка  с шахта за събиране и една помпа в малка сграда. 
Съществуващата сграда може да се използва и в бъдеще и се нуждае само от малко 
рехабилитация на бетонните работи. Помпата трябва да се подмени с две нови помпи – 
една за експлоатация и една за резервна.  
 

 Биологично третиране на отпадъчните води 
Реконструкция на 2 биобасейна, които са предназначени за отстраняване на въглеродни 
съединения. Всеки има три коридора, свързани в една линия. Състоянието на бетонните 
стени и на другите структури е лошо. Аерацията се извършва пневматично през 
галванизирани тръби. Цялата система за аерация е износена и трябва да бъде подменена. 
Въздуходувна станция- ГПСОВ Добрич има общо 4 въздуходувки, всяка от които е с 
електрически двигател с мощност от 320 kW или 260 kW. Възуходувките са в 
експлоатация от пускането на ГПСОВ. В сравнение с модерните възуходувки 
ефективността е ниска. За бъдещата експлоатация на ГПСОВ се препоръчва 
съществуващите възуходувки да бъдат подменени с нови с по-голяма ефективност и по-
ниска мощност.  
Вторичен утаител- ГПСОВ Добрич има три вторични утаители. Бетонните части са в 
добро състояние и се нуждаят само от рехабилитация на ръбовете. Електромеханичното 
оборудване до голяма степен е износено и не може да се използва в бъдеще. 
Съществуващите вторични утаители ще бъдат рехабилитирани, реконструирани и 
преоборудвани. 
Помпена станция за рециркулираща утайка- с 4 шнекови помпи. Поради голямата 
мощност на всяка помпа, през по-голямата част от годината работи само една помпа. Тази 
мощност и липсата на регулиране на помпите води до минимална гъвкавост на системата 
за активна утайка. Специфичните условия са добри и помпите работят при наличието само 
на няколко по-малки проблема. 
Изход- Изходният канал е в добро състояние. Само съществуващият измервател на потока 
трябва да се премести в посока към вторичните утаители. Тази мярка е необходима, за да 
може измерването да е независимо от нивото на водата в Суха река. 
 
 Третиране на утайката 

Сграда за третиране на утайката и оползотворяване на газ- За третиране на утайката 
в ГПСОВ Добрич има общо две съществуващи сгради. Една от тях е предназначена за 
помпена станция за анаеробните изгниватели, а втората сграда се използва като 
нагревателна станция. Поради новата концепция за третиране на утайката ще се построи 
нова сграда. 
Първичен калоуплътнител - ГПСОВ Добрич има два гравитационни калоуплътнителя на 
утайка, които се използват като първични калоуплътнители преди неизползваните по 
предназначение анаеробните изгниватели. Първичната и излишната утайка се отвеждат 
към калоуплътнителите. Първичната утайка може да премине директно към смесителната 
камера преди анаеробните изгниватели. Конкретното състояние на калоуплътнителите е 
добро като е необходимо да се извърши рехабилитация само на ръбовете. 
Съществуващото електромеханично оборудване е износено. 
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Анаеробни изгниватели-  ГПСОВ Добрич има общо 3 анаеробни изгниватела, които не се 
използват за стабилизиране на утайката. Един от тези три изгнивателя се използва за 
съхранение на утайката преди отвеждането й към изсушителните полета. Другите два 
изгнивателя са извън експлоатация. Състоянието на бетона на изгнивателите е добро, но 
цялото електро-механично оборудване е износено.След възникване на сходни проблеми в 
миналото стабилизирането на такъв тип анаеробни изгниватели е било спряно в България. 
Поради съмнения, относно безопасността старите изгниватели и придружителни 
съоръжения не трябва да се реконструират. Следователно се препоръчва съществуващите 
съоръжения да се изключат, тъй като не могат да гарантират безопасна експлоатация. 
След това трябва да се изградят нови анаеробни изгниватели за утайка, включително 
бетонна конструкция, подходящо оборудване и инфраструктура. 
Вторичен калоуплътнител - ще се използва за сгъстяване на стабилизираната утайка 
след анаеробните изгниватели и като резервоар за складиране преди механично 
обезводняването на утайката. Един от описаните по-горе съществуващи калоуплътнители 
ще се използва като вторичен калоуплътнител и ще бъде снабден със същото оборудване 
като първичния калоуплътнител, само че вместо преграда ще бъдат инсталирани две 
бъркалки. Следователно не е необходима рехабилитация на върховете. 
Подмяна на газхолдер и газова горелка - ГПСОВ Добрич има два резервоара за 
складиране на газ и една горелка. Тези съоръжения са напълно износени и трябва да бъдат 
подменени. 
Когенератори – 2 бр.- Голямо внимание се обръща на ефективното използване на 
произведения биогаз. Често срещана форма на рециклиране на енергия е двигателят с 
вътрешно горене /т.е. газов двигател/ в комбинация с електро генератор, за да може 
едновременно да генерира електричество и полезна топлина в така наречен Ко-генератор. 
Ще бъдат инсталирани два когенератора, които ще произвеждат около 50% от разхода на 
електричество на ГПСОВ. За спешни случаи се предвижда инсталиране на газов бойлер за 
нагряване на утайката. Всички инсталации са поместени в сградата за третиране на 
утайката.  
Диспечерско управление и събиране на данни SCADA- Почти всички процеси в ГПСОВ 
Добрич ще бъдат оборудвани с нови машини със собствени контролни устройства. Освен 
това всяка стъпка от процесите ще бъде снабдена с контролен панел на място. Всички 
необходими измерватели трябва да се инсталират и свържат към съответната система за 
управление.  
Трансформаторна и Разпределителна Станция- Цялата съществуваща електроцентрала 
и износена и устройствата трябва да бъдат подменени. В тази връзка са необходими 
бетонови работи за сградата. 
 
Капацитет на ГПСОВ  
112000 еж по БПК5(краен етап) в т.ч. 83193 екв. жители  население – 74,3% и 28807 еж 
промишленост – 25,7% 
 
Инвестиционните мерки по проекта за подобряване на водоснабдителната мрежа в 
Добрич са разделени на следните два етапа за реализиране:  
Етап 1: до 2013;  
Етап 2  2014 до 2038 
Тези етапи са избрани със съдействието на МОСВ, Община Добрич и ВиК Добрич 
съгласно „Методологията и подхода за избиране на проекти по приоритетна ос 1 на 
Оперативна програма Околна среда 2007-2013” от ноември 2009 г. 
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Основния фокус на проекта е намалението на огромните водни загуби в 
разпределителната мрежа, както и намалението на консумацията на електроенергия и 
разходите за експлоатация и поддръжка. Последното може да се постигне чрез 
изключване на следните кладенчови полета Шабла/Македонка и Батово и затварянето на 
Богдан. Целта е да се постигне ефективна и икономична експлоатация на водопроводната 
мрежа и съоръженията от ВиК Добрич.  
 
В Етап 1 (2011-2013) основния фокус на проекта е да се изключи водоснабдителната 
система от кладенчовите полета на Шабла/Македонка и Богдан. Това ще се постигне 
посредством подмяна на водопроводи и сградни водопроводни отклонения. Предвиждат 
се и допълнителни мерки. 
 

2.  Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение 
      Инвестиционното предложение осигурява предотвратяване на здравния риск за 
населението в района от директно заустване в приемника на непречистени отпадъчни 
води.  
      Реализацията на ИП ще допринесе за постигането на целите на редица европейски, 
национални и регионални програми и стратегии. Най-важните са: 
- Европейската Рамкова Директива 2000/60/ЕС за водите – начало на фундаментална 
реформа в управлението на водите и законодателството на Европейската Общност. Тя има 
практическо значение за водната индустрия, бизнеса,земеделието, местните специалисти, 
нестопанските организации и редица други стопански и нестопански единици, имащи 
пряко отношение към водната среда. Устойчивото използване на водите и опазването на 
екосистемите са в основата на създадената чрез Директивата “рамка” от общи подходи, 
задачи, принципи, дефиниции и фундаментални мерки. Други важни подкрепящи я 
документи са: 
- Решение 2001/2455/ЕС, регламентиращо списъка с приоритетни вещества и допълващо 
Директива 2000/60/ЕС;  
- Директива 91/271/ЕЕС, регламентираща показателите, на които трябва да отговарят 
пречиствателните станции за отпадъчни води от населени места. По-късно тя е ревизирана 
с Директива 98/15/ЕЕС; 
       Крайната цел е до 2015 година в страните-членки да се постигне “добро състояние” 
на водите. Отговорността за това носят главно компетентните органи на местно, 
басейново, национално и регионално ниво. 
 
- Приоритет 1 и Приоритет 4 от Националната Стратегическа Референтна Рамка 

(НСРР) поставят като стратегическа цел подобряването на базисната инфраструктура 
и подкрепата на балансираното териториално развитие. 

- „Националната стратегия по околна среда 2005–2014 г” цели подобряване на 
качеството на живот на населението чрез осигуряване на здравословна и благоприятна 
среда и запазване на богатото природно наследство на основата на устойчиво 
управление на околната среда. По-конкретно, настоящият проект ще допринесе за 
постигането на Стратегическа цел 1: Осигуряване на добро качество и достатъчно 
количество вода за всякакви цели, чрез завършване на инфраструктурата за събиране и 
пречистване на отпадъчни води и намаляване на риска от наличието на опасни 
вещества във водни обекти, включително в подземни води. 
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- Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република 
България до 2015 г., а именно „Цел № 2: Опазване и подобряване състоянието на 
повърхностните и подземните води”. В допълнение, бъдещият инвестиционен проект 
ще допринесе за изпълнение на заложените в рамките на гореспоменатата Цел №2 
индикатори за прогрес, а именно: „Увеличаване броя на водните тела с добро качество 
на водите” и „Увеличаване дела на отпадъчните води от населени места с над 2000 
е.ж., които преминават през канализационните мрежи и се третират от ГПСОВ.” 

- „Националната стратегия за управление и развитие на водния сектор 2004– 2015 г.” 
очертава основните проблеми на водния сектор, които са характерни и за целевото 
населено място  

- „Регионален план за развитие на северозападен район за планиране - 2007-2013 
година” идентифицира основните проблеми на екологичния сектор в региона. 
изпълнението на бъдещия инвестиционен проект попада в рамките на мярка 5.1.2 
„Осигуряване на непрекъснато водоснабдяване на населението с питейна вода с добри 
качества” и мярка 5.1.3 „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадни води” от 
Специфична цел 5.1. „Развитие на екологична инфраструктура – ВиК мрежи, 
енергийни мрежи, третиране на отпадъците” на Приоритет 5 „Екологизация на средата 
и устойчиво градско развитие” от Стратегическа цел 2 „Мобилизирана и повишаване 
на качеството на човешкия потенциал и достигане на европейски стандарти на заетост 
и жизнена среда”. 

- Национална стратегия за управление и развитие на ВиК сектора, а именно 
допринасяне за постигането на нейната основна цел: „Подобряване управлението на 
сектора водоснабдяване и канализация и повишаване качеството на ВиК услугите като 
се предложат комплексни мерки за постигането им”. В допълнение, бъдещият 
инвестиционен проект ще допринесе за изпълнение на заложената в рамките на 
гореспоменатата програма Цел 4: „Подобряване на качеството на ВиК услугите и 
достигане до нивата и стандартите на тези услуги в страните от Европейския съюз.” 

- Оперативна програма „Околна Среда” съдейства за реализирането на приоритетите, 
набелязани в отделните стратегически документи и подобряване на околната среда 
чрез опазване на биологичното разнообразие.  

- Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни води, в съответствие с 
Директива 2000/60/ЕС и с целите на директива на съвета 91/271/ЕЕС за пречистване на 
битови отпадъчни води, насочена към опазване и подобряване на водите в страната.  

- Националната програма за развитие на селските райони 2007-2013 г Създаване на 
условия с високо качество за живот на обитателите и предотвратява здравния риск за 
населението в района, което е в съответствие с третата стратегическа цел.  
Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за 
заетост в селските райони и първа подцел, която ще бъде постигната чрез подкрепа 
за инвестиции за подобряване на основните услуги за местните хора и инвестиции в 
селската инфраструктура. 

 
      Стратегически общински планове за развитие 
      Общинските планове за развитие е основният документ, определящ стратегическите 
цели и приоритети  на общинската политика, разработен съгласно изискванията на Закона 
за регионалното развитие и съобразен с Националната стратегия за регионално развитие 
на Република България за периода 2005-2015 година. Планът е отправна точка за 
насочване на усилията на общинското ръководство и всички заинтересовани страни в 
общината за постигане на целите на това развитие и за превръщане на стратегическото 
планиране в основен действащ инструмент за развитие на общината. 
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      Стратегия за развитие на област Добрич 2005 – 2015 г., а именно Мярка 1.1.2 
„Развитие на водопредаваща, водопреносна и канализационна мрежа” от Поднаправление 
1.1 „Развитие на транспорта и другите елементи на техническата инфраструктура, с оглед 
създаването на по-благоприятни условия за растеж в икономиката” на Приоритет 1: 
„Развитие и модернизация на инфраструктура, допринасяща за засилване на регионалната 
конкуретоспособност”. 

Общински план за развитие на община Добрич 2007-2013 г.: 
Приоритет 2 - Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща 
условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и 
местоживеене  
 Цел 2: Подобряване на инженерната инфраструктура, рехабилитация на 
уличната настилка и благоустройство на жилищните квартали. 
Мярка 2: Рехабилитация  на водопроводната мрежа и подобряване на 
водоснабдяването. 
Интервенции: 

-    Цялостна реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа; 
-   Организиране на кампании за  контрол и пестене на водата 

Мярка 3: Обновяване и осъвременяване на канализацията и пречиствателните 
съоръжения за отпадъчни води, отговарящи на стандартите на ЕС. 
- Интервенции: 
-  Реконструкция и рехабилитация на съществуващата канализационната мрежа;   
- Доизграждане на канализационната мрежа в районите без канализация;     
- Модернизация на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води;  

 
       Ефект от Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – 
Фаза І за кандидатстване за финансиране от Кохезионния Фонд по програма 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1 по Процедура с 
референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата  за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.  
          Ефектът, който предвижда проекта е включването на всички жители  на община 
Добрич в една обща канализационна мрежа, която да осигурява законно и 
природосъобразно заустване на целия обем на отпадъчни води от агломерцията, 
пречистени в реконструираната ГПСОВ. Мерките ще помогнат България да постигне 
съответствие с европейското законодателство в областта на околната среда, по-специално 
по отношение на директивите за питейната вода и директивите за пречистване на 
градските отпадъчни води, транспонирани в нашето законодателство. По този начин ще се 
допринесе за изпълнение на основните им цели.  

Социално икономически цели 
Обща цел: С оглед на подобряването на качеството на живот общата цел е да се 

създаде устойчива система на канализационните и водоснабдителни мрежи в град Добрич, 
като същевременно с бъдещото обновяване на съществуващата ГПСОВ да се осигури 
дългосрочна устойчивост на тези системи така, че да могат да отговарят на изискванията 
на законодателството на ЕС и на РБългария отнасящи се до опазване на околната среда и 
водите. 

В средносрочен план проектът цели засилване на конкурентноспособността на 
икономиката с оглед постигане на висок и устойчив растеж и паралелно с това постигане 
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на развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и 
социална интеграция.  

- Подобряване на качеството на живот на населението в общината, чрез 
осигуряване на здравословна и благоприятна среда и запазване на богатото 
природно наследство на основата на устойчиво развитие.  

- Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в община Добрич;  

- Настоящият проект ще способства и за постигане на главната стратегическа цел 
на ОПОС - подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда 
и развитие на екологичната инфраструктура, която от своя страна допринася и за 
постигане на приоритета на Общността за кохезионната политика 2007-2013 г.: 
повишаване на привлекателността на регионите и градовете на държавите 
членки, чрез подобряване на достъпността, осигуряване на адекватно 
качество и ниво на услугите и опазване на техния екологичен потенциал.  
Постигнатите резултати ще допринесат за засилване на единството между 

опазването на околната среда и растежа, в съответствие със Стратегическите 
насоки на ЕО. 

Конкретни цели:  
-  намаляване на загубите на вода по водопроводната мрежа; 
- повишаване дела на населението, включено към канализационната мрежа на 
страната в съответствие с Директива 91/27/EEC; 
- да способства за подобряване на защитата на почвите;  
- да съдейства за опазване на биоразнообразието и защита на природата; 
- да съдейства за постигането на съответствие със законодателството на ЕС за 
опазване на околната среда посредством осигуряване на екологосъобразно заустване 
на битовите отпадъчни води; 
- да помогне за осигуряването на комфорта и здравословното пребиваване на 
населението и гостите и на територията на общината; 
- да изключи възможността от разпространение на патогени микроорганизми и 
образуване на неприятни миризми. 
- Да се увеличи процента на тириторията обхваната от канализационните мрежи в 
град Добрич; 
- Да се опазят повърхностните  и подземните води от замърсяване;   
- Осигуряването на качественото изпълнение на настоящия инвестиционен проект 
ще допринесе за изпълнение на поетите от Република България ангажименти по време 
на преговорния процес за членство в Европейския съюз по отношение на водния 
сектор, по-специално във връзка с изпълнение на изискванията на директива 91/271/ЕС 
за населени места над 10 000 еквивалентни жители, което изисква обезпечаване на 
населението с канализационни мрежи, включително изграждане на пречиствателни 
станции за отпадъчни води (ПСОВ) в съответните агломерации, едно от които е 
община Добрич. 
- В резултат от изпълнението на проекта като косвен ефект ще се явява и 
допълнително събрания опит и изграждането на административния капацитет на 
община Добрич за изпълнение на проекти в сектор „Околна среда”, както и на други 
проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове на Европейския съюз. 
- В допълнение, ще се популяризира и финансовата подкрепа от Европейския съюз в 
рамките на община Добрич, чрез предвидените дейности за информация и публичност. 
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3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план 
дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното 
предложение  

 Обектът на Инвестиционното предложение е в пряка връзка със съществуващите: 
- Водоснабдителната система на гр. Добрич  
- Канализационната система на гр. Добрич и съоръженията към нея.  
- Пречиствателната станция за отпадъчни води - ГПСОВ Добрич- съществуваща 

Част от обектите на ИП са предвидени за реализация в Общинския план за развитие 
на Община Добрич 2007-2013 г. и Регионалния план за развитие на Северо източен район 
2007-2013 г. 
 

4.    Подробна информация за разгледани алтернативи 
      Разгледани са възможните алтернативи на техническите решения като след 
прецизен проектантски анализ и технико икономическа оценка е направена обосновка и е 
предложена най- рационалната алтернатива. 
          
        Нулева Алтернатива  
       Да не се реализира Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Добрич.   
        Алтернатива 0:  
- Няма да се извършва предложената рехабилитация на съществуващите В и К мрежи и 

съоръжения.  
- При тази алтернатива няма промяна в условията на съществуващата децентрализирана 

система за водоснабдяване на община Добрич.Системата за водоснабдяване се 
захранва както от централизираните групи кладенци в Добрич (Богдан, Алмалии / 
Одринци и Приморци), така и от децентрализираните групи кладенци 
(Шабла/Македонка, Батово). Ще съществуват големите загуби на питейна вода и 
високите разходи за доставянето й.  

- Ще продължи да се засилва инфилтрацията и ще се увеличават течовете на 
непречистена вода. Нама да бъдат отвеждани и ефективно пречиствани всички 
отпадъчни води от гр. Добрич  в ГПСОВ.  

- ГПСОВ няма да работи ефективно и утайката ще бъде нестабилизирана 
- Ще се създават условия за здравен риск за населението в района и околната среда. 
- Нама да се създадат условия за устойчиво развитие на екосистемите  и 

биоразнообразието в района и респективно гарантиране опазването на ЗЗ „ Суха река.” 
- В предпроектното проучване са разгледани и оценени различни алтернативни 

възможности като се предлага най рационалната след експертна оценка.  
 
    Алтернативните възможности 

 Алтернативи за водоснабдяването Алтернатива 1: Закриване на 4 дълбоки кладенеца 
Затварянето на следните дълбоки кладенци се разглежда като Алтернатива 1:Одринци; 
Плачи дол; Минково; ПриморциНяма промяна в общата система за водоснабдяване за гр. 
Добрич, а именно общата децентрализирана система за водоснабдяването на Добрич 
остава.Децентрализираната система за водоснабдяване на Добрич остава, като се има 
предвид, че само четири дълбоки кладенеца ще бъдат затворени.  
Със затварянето на гореспоменатите дълбоки кладенци, оперативните разходи ще 
намалеят, тъй като изпомпването на сурова вода от дълбоководна височина е отстранено. 
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Необходимото водно количество за гр. Добрич през 2023 година се очаква да бъде 274.4 
l/s . Трябва да се гарантира, че това водно количество ще бъде осигурено от системата за 
водоснабдяване след промените по Алтернатива  1. В таблицата по-долу са включени 
съответните количества вода за водоразпределителната система на Добрич (без дебита на 
4-те дълбоки кладенеца). 
 

Таблица 9         Дебит /Разпределителна мрежа/ - Алтернатива 1;   
 
 

*: базирайки се на водното количество (2007), посочено в Генералния план 
Средното необходимо водно количество през 2038 в размер на 180.7 л/с се покрива като 
цяло от дебита по Алтернатива  1. За случаите на годишно върхово водопотребление, 
трябва да се разгледа един допълнителен фактор. Годишният максимум се определя на 50 
% като коефициентът на денонощна неравномерност е 1.5 от водопотреблението. За 
загубите на вода, върховото водопотребление се изчислява с допълнителен  коефициент от 
10 %. Върховото необходимо водно количество се изчислява, както следва: 1.5*160.25 l/s 
+ 1.1*114.15 l/s = 365.94 l/s Следователно върховото водопотребление от 365.94 l/s ще 
бъде осигурено от дебита по Алтернатива  1 през 2023 г. Поради факта, че водата от 
Шабла / Македонка се довежда на 62.46 km (съответно 39.49 km до резервоара "5 кm 
голям", се препоръчва ограничаване (или изоставяне) на този водоизточник, с оглед на 
намаленото необходимо водно количество през 2023 г. Това се препоръчва да бъде 
реализирано на фона на намаляване на разходите за експлоатация и поддръжка чрез 
премахване на дългите разстояния на изпомпване. 
Алтернатива 2: Затваряне на системата за водоснабдяване Богдан за град Добрич, 
отделяне на системата за водоснабдяване Батово (водоснабдяване на селата около Батово 
от централната система за водоснабдяване Добрич), изключване на системата за 
водоснабдяване Шабла за град Добрич. Съществуващата децентрализирана система за 
водоснабдяване на Добрич е превърната в централизирана система за водоснабдяване чрез 
прилагане на следните мерки: Затваряне на водоснабдителна система Богдан за гр. Добрич 
/след 2023 г./; Отделяне на системата за водоснабдяване  Батово /след 2023 г./; 
Изключване на системата за водоснабдяване Шабла/Македонка за град Добрич /след 2023  
Основните характеристики на изключените/отделени системи са включени в таблицата 
по-долу; посоченият "дебит" е водното количество, което се довежда във 
водоразпределителната мрежа. 
 

Таблица 10            Прекъсване на децентрализираните 
водоснабдителни системи 
Наименование на 
групата кладенци 

Разстояние до свързания 
резервоар [km] 

Дебит 
[л/с] 

Богдан 4,11 2,2 
Батово 12,78 51,3 

Група кладенци 
Водно количество 

/Разпределителна мрежа/[l/s] 
2007 2023* 

Одринци 40,1 35,7 
Алмалии 16,7 16,7 
група Приморци 309,2 244,8 
Богдан 2,2 2,2 
Батово 51,3 51,3 
Шабла/Македонка  170,4 170,4 
Общо  589,9 521,1 
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Шабла/Македонка  62,46/39,49 170,4 
Общо, изключване на децентрализирани 
водоснабдителни системи 

223,9 

*: базирайки се на водното количество (2007), посочено в Генералния план 
т.е. дебитът се променя, както е посочено в таблицата по-долу. 
 
Таблица 11         Дебит /Разпределителна мрежа/- Алтернатива  2  

Група кладенци 
Дебит 

/Разпределителна мрежа/[л/с] 
2007 2023* 

Одринци 40,1 40,1 
Алмалии 16,7 16,7 
група Приморци 309,2 309,2 
Богдан 2,2 0 
Батово 51,3 -4,7 
Шабла/Македонка  170,4 0 
Общо  589,9 361,3 

*: базирайки се на водното количество (2007), посочено в Генералния план 
 
За случаите на годишно върхово водопотребление, трябва да се разгледа един 
допълнителен фактор. Годишният пик /върхово водопотребление/ се определя с определя 
с 50 % като коефициент на денонощна неравномерност 1.5 от водопотреблението. За 
загубите на вода, пикът /върховото водопотребление/ се изчислява с допълнителен 
коефициент от 10 %. Върховото необходимо водно количество се изчислява, както следва: 
1.5*160.25 l/s + 1.1*114.15 l/s = 365.94 l/s 
 

Таблица 12            Преценка на алтернативите  
 
Алтернатива Описание Предимства Недостатъци Подбор 

0 Съществуваща система Без строителни 
разходи 

Много високи разходи за 
експлоатация и поддръжка 
(дълги разстояния на 
изпомпване, големи 
височини на изпомпване) 

Не. 

1 Затваряне на 4 (дълбоки) кладенеца 
Ниски 
строителни 
разходи 

Високи разходи за 
експлоатация и поддръжка 
(дълги разстояния на 
изпомпване) 

Да. 

2 

Централизирана система за 
водоснабдяване (изключване на 
външните системи за 
водоснабдяване на гр. Добрич) 

Ниски разходи 
за експлоатация 
и поддръжка 
(къси разстояния 
на изпомпване) 

Високи строителни 
разходи Да. 

 
Благодарение на намаляването на загубите, вследствие на което намалява необходимото 
водно количество през 2023 г., Алтернатива  0 е с по-големи стойности. Освен това, 
разходите за изпомпване на вода на големи височини са извън мащабите. Поради това 
Алтернатива  0 се отхвърля и Алтернативи   1 и 2 са разгледани допълнително. 
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 Алтернативи за канализацията 

Възможни алтернативи за събиране на отпадъчни води, представени в Генералния план, 
са посочени по-долу: 

- Рехабилитация на повредените участъци чрез подмяна  
- Рехабилитация на засегнатите участъчи чрез методи като тръба в тръба  
- Разширяване на съществуващата мрежа чрез въвеждането на разделна канализационна 

система 
Общо описание на алтернативите за отводнителната система в централна градска 
част Могат да бъдат осъществени две различни системи за отвеждане на отпадъчни 
води. Докато смесената канализационна система е предназначена за отвеждане на 
отпадъчни води и дъждовна вода в една канализационна тръба, отделната система 
използва два различни тръбопровода за пренасяне на отпадъчни води и дъждовна 
вода. 
При смесените канализационни системи каналите са по-големи от каналите за 
отпадъчни води на разделна система, тъй като дъждовните води също трябва да бъдат 
транспортирани. Все пак, отделен тръбопровод за дъждовните води е необходим, 
главно със същите размери като при смесената система. По време на обилни валежи 
хидравличният капацитет на мрежата е достигнат. Освен това пречиствателните 
съоръжения за битови отпадъчни води не са в състояние да се справят с промените на 
потоците и товарите. Затова преливниците трябва да бъдат интегрирани в 
канализационната система, разтоварвайки смесени отпадъчни води, надхвърляйки 
хидравличния капацитет на канализационната мрежа. 

       Разделната система се състои от двойна тръбна система, като тръбопроводите 
често са разположени паралелно. По-голямата тръба за дъждовна вода се поставя над 
по-малката канализационна тръба. С приемането на тази стратегия, в случай на течове, 
канализационната вода не се процежда в тръбата за дъждовна вода и по този начин във 
водоприемника. 
Различните системи за отводняване могат да се сравняват, както следва: 
 

Таблица 13        Предимства и недостатъци на смесената 
канализационна система 

 

Предимства Недостатъци 
Само една тръба трябва да се постави в 
изкопа 

Заустване на смесени отпадъчни води в получения воден 
обект по време на обилни валежи (преливници) 

Промиване на всички тръби по време 
на валежи 

Проблеми с утаяването поради ниската скорост на 
потока по време на сухи климатични условия (големи 
размери/нисък поток) 

Незаконни/ неправилни връзки 
(отпадни води/дъждовна вода) не са 
възможни 

Ниска концентрация на отпадъчни води при ПСОВ 
(биологично пречистване), причинена от дъждовна вода 

Събиране и третиране на дъждовна 
вода от замърсените площи или пътни 
участъци с висока интензивност 
 

По-високи разходи за пречистване и оперативни разходи 
за пречистване на отпадъчни води в случай на валежни 
събития 

По-ниски разходи за експлоатация и 
поддръжка на мрежата 

 



 49 

Таблица 14        Предимства и недостатъци на разделните 
канализационни системи  

 
Канализационната система на Добрич е проектирана и изградена предимно като смесена 
система. Общата дължина се равнява на 210 km, включително 23 km колектори на 
дъждовна вода. Общата дължина на смесената мрежа, която ще бъде се заменена от 
разделна система (156 км) е равна на общата дължина (210 км) намалена със 
съществуващата разделна система (46 км) и довеждащият колектор с номинален диаметър 
DN 2000 (8 км), който не е обхванат от анализа. 
Алтернатива 1 - разделна система - изисква замяна на 156 km смесена канализационна 
система срещу 312 km разделна система. Разходите за подмяна се равняват на 106 млн. 
евро. Значителни разходи от 28 млн. Евро са създадени от разделянето на сградните 
отклонения. Всяко съществуващо сградно отклонение трябва да бъде отделено, за да се 
гарантира, че дъждовната вода от покриви и павирани настилки е свързана с 
канализацията за дъждовна вода и източниците на отпадъчни води са свързани с 
Завишените човешки и материални изисквания трябва също да бъдат отчетени, докато 
административните разходи се приема да бъдат същите, като за алтернативна за смесена 
система. 
Алтернатива 2 - смесена система - предполага, че третостепенната канализационна 
мрежа, която не попада в обхвата на проекта ще бъде заменена след 2013 година. Така 
общите разходи за подмяна, включително замените, които ще се извършват по проекта, се 
изчисляват на 61 млн. евро, което може да се направи в срок от 10 години. 
В сравнение с Алтернатива 1 за разделна система, са взети под внимание намалените 
разходите за персонал и материали. 
Разходите за електроенергия не са отчетени, защото те са еднакви и при двете 
алтернативи. 
 

Таблица 15        Финансовите критерии  
Финансов критерий 

 
 
 
 

Максимална 
тежест 

 

Алтернатива 1 
Разделна система 

Алтернатива 2 
смесена система 

Стойност  Стойност  

[%] [млн. 
ЕВРО] [%] [млн. ЕВРО] [%] 

ННС 50 84,4 14,6 49,4 50 

Тежест на 
финансовите критерии 50  14,6  50 

 
От финансова гледна точка Алтернатива 2 - смесена система - е за предпочитане. 

Предимства Недостатъци 
Не се налага построяване на 
преливници за дъждовна вода (без 
инвестиции и разходи за експлоатация 
/ поддръжка) 

Ако не е възможно заустването дъждовните води в 
канавки, следва да бъдат положени две тръби (по-високи 
инвестиции и разходи за поддръжка и експлоатация  

Постоянни условия на приток (потоци 
и товари) към ПСОВ и по тази 
причина няма оперативни проблеми 
за процеса на биологично третиране 

Трябва да се предотвратят незаконни и неправилни 
връзки (отпадъчни води в системата за дъждовна вода и 
обратно)  

 Ограничени пространства за съхранение на отпадъчни 
води в случай на аварии 

 Не се третира дъждовна вода 
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Препоръчва се да се запази  смесената система за централна градска част 
Разделните  канализационни системи осигуряват постоянно натоварване и потоци към 
пречиствателните станции. Това дава възможност за адекватно биологично третиране и 
предотвратява изпускането на отпадъчни води в приемни водни обекти. Разделните 
системи се препоръчват за нови канализационни мрежи. 
Канализационната мрежа на Община Добрич се състои главно от смесена система. Тя не 
трябва да се заменя с разделна система. Разширението на канализационната мрежа следва 
да бъде осъществено чрез прилагане на разделна система. 
Таблиците по-долу обобщават препоръчваните критерии за избор на канализационна 
система. 

 
Таблица 16        Препоръка за отводнителната система  

Местен сценарий Препоръчвана отводнителна система 

Ново строителство на мрежата Разделна система 

Съществуваща смесена система 
- уплътняване на мрежата 
- разширяване на мрежата 

 
Смесена система 
Разделна система 

 
 Пречистване на отпадъчните води и третиране на утайката 

Общи положения. 
Разглеждат се следните общи алтернативи: 

- Подмяна на цялата ПСОВ и използване на процес с активна утайка 
- Реконструкция и разширение на съществуващата пречиствателна станция с 

активна утайка и анаеробно стабилизиране на утайката 
- Реконструкция и разширение на съществуващата пречиствателна станция с 

активна утайка и аеробна стабилизация на утайката 
- Реконструкция и разширение на съществуващата ПСОВ с циклични реактори 

(SBR) и анаеробно стабилизиране на утайката 
- Реконструкция и разширение на съществуващата ПСОВ с мембранен процес 
- Подмяна на цялата ПСОВ с пенлива езерна система. 
- Подмяна на съществуващите биобасейни с капещи филтри 

Като се вземат предвид недостатъците и предимствата, системите с активна утайка. 
Системата с активна утайка и анаеробно стабилизиране на утайката може да се изпълни 
посредством две различни решения за биобасейните. Първото решение се основава на 
рехабилитация на съществуващите биобасейни. Главното предимство е, че тези басейни са 
вече интегрирани в системата. Недостатъците са в неблагоприятния обем на двата басейна 
за отстраняване на въглерод и лошото състояние на бетона на съществуващите басейни. 
Второто решение за система с активна утайка с анаеробно стабилизиране на утайката 
може да се реализира чрез построяване на два нови биобасейни с оптимален обем.  
Следните три алтернативи ще бъдат разгледани по-нататък: 
Направена е в следващата стъпка технико- икономическа оценка на следните 3 
алтернативни решения  

- Алтернатива 1- Система от активни утайки със съществуващите биобасейни и 
анаеробно стабилизиране на утайките (Алтернатива 1) Процес с активна утайка чрез 

рехабилитация на съществуващите биобасейни и с анаеробно стабилизиране на 
утайката. Процесът на пречистване ще се извършва както в съществуващата ГПСОВ,  
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но с реконструкция и рехабилитация се постига оптимизация на технологичния процес, 
увеличаване на пречиствателния ефект за сметка на приемливи експлоатационни разходи. По- 
голяма част от съществуващите съоръжения могат да се използват (Съществуващи 
биобасейни след рехабилитацията на бетона и подмяна на съществуващото 
техническо оборудване и др.). Предвижда се анаеробна стабилизация на утайката, 
използване на произведения метан газ и механично обезводняване. 

- Алтернатива 2 - Система от активни утайки с нови биобасейни и  анаеробно 
стабилизиране на утайките – Разликата с Алтернатива 1 е изграждане на нови биобасейни 
. 

- Алтернатива 3 Система от активни утайки и аеробна стабилизация на утайката  
 
Таблица 17        Резултати от техническата оценка за трите 

алтернативи   
 

 
благоприятна (75%); 
++ = значително благоприятна (100%) 
 

Технически критерии 
макс. 

тежест 
% 

Алтернатива  1 Алтернатива  2 Алтернатива  3 
Класиране % Класиране % Класиране % 

1. Процес 20 12.50 11.25 12.50 
крайно качество на 
отточната вода 5 - 1.25 - 5 - 1.25 
стабилност на процеса 5 + 3.75 + 5 + 3.75 
чувствителност към 
токсични вещества 5 o 2.50 o 5 o 2.50 
възможност за разширение 5 ++ 5,00 + 5 ++ 5,00 
2. Експлоатация 10 7.50 7.50 10.00 
Необходимост от работна 
ръка 5 + 3.75 + 5 + 3.75 
изисквано ниво на 
квалифициран персонал 5 + 3.75 + 5 + 3.75 

3. Околна среда 10 9 9 1 
емисия на шум / мирис  2 o 1.00 o 2 o 1.00 
потребление/производство 
на енергия 8 ++ 8.00 ++ 8 ++ 8.00 

4. Приемане 10 5.00 5.00 5.00 
Възможност за местно 
производство на оборудване 5 o 2.50 o 5 o 2.50 
подходящи местни 
строителни фирми 5 o 2.50 o 5 o 2.50 
Тежест на техническите 
критерии 50 34.00 32.75 28.50 
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Таблица 18        Резултати от техническата и финансовата оценка на трите 
алтернативи            

 
 

 

Решението с най-висок рейтинг е Алтернатива 1, последвана от Алтернатива 2 и най-лош 
рейтинг дава Алтернатива 3. Алтернатива 2 е с най-висок рейтинг във финансовите 
критерии, но само с пренебрежимо по- ниски разходи в сравнение с Алтернативи 1 и 2. 
Алтернатива 1 е с по-високи предимства по технически критерии и е в размер на 1,25 
процента по-добра от Алтернатива 2. Алтернатива 3 и по двата критерия е на последна 
позиция и няма реални предимства в сравнение с двете други алтернативи. 

 
Въз основа на резултатите от техническата и финансова оценка е препоръчително да се 
реализира система с активна утайка със съществуващите биобасейни и  анаеробно 
стабилизиране на утайките и използването на газ за реконструкция и разширение на 
пречиствателна станция Добрич. 

5. Местоположение на инвестиционното предложение /населено място, община, 
квартал, парцел, собственост, близост до или засягане на защитени територии, 
очаквано трансгранично въздействие/ 

          Инвестиционното намерение обхваща населеното място гр. Добрич в частта  за 
доизграждане на водопроводната и канализационната им системи.  
         Водните системи и съоръженията към тях, предмет на инвестиционното намерение 
са разположени в урбанизираната територия на град Добрич в регулационните граници на 
гр. Добрич и община Добрич,  ЕКАТТЕ 72624. 
          Площадката на ГПСОВ Добрич е разположена в имот № 000084 в землището на с. 
Врачанци, Община Добричка, Област Добрич ЕКАТТЕ 12262, в имот, собственост на 
Държавен поземлен фонд, с площ – 99,679 дка. /Прил. - скица/.  
         ГПСОВ Добрич е съществуваща и в се предлага реконструкция, модернизация и 
разширение на някои технологични възли със цел  осигуряване   пречистване на всички 
отпадъчни води от гр. Добрич до необходимите изисквания на Разрешителното за 
заустване.  
 Строителните работи ще се извършват на съществуващата площадка. Теренът е 
антропогенно повлиян. Капацитетът на реконстроираната ГПСОВ Добрич не надхвърля 
капацитетът по водно количество и БПК5, предвидени в първоначалния проект на 
съществуващата ГПСОВ Добрич. 
         Съседните на площадката на станцията имоти, които в частност могат да бъдат 
засегнати от реализацията на ИП са:  
       Граници на имота и съседи : 
ПИ № 018001 – Нива                             на Община Добричка 
ПИ № 000172 – Залесена територия    на МЗГ- Държавно лесничейство 
ПИ № 000016 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000079 – Местен път                  на Община Добричка 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община Добричка 

критерии макс. тежест Алтернати
ва  1 

Алтернати
ва  2 

Алтернати
ва  3 

Тежест на техническите 
критерии 50.00 34.00 32.75 28.50 
Тежест на финансовите 
критерии 50.00 48.25 48.25 50.00 
Тежест общо 100.00 82.25 81.00 78.50 
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ПИ № 000179 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000174 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000088 – Водно течение             на МЗГ - ХМС 
ПИ № 000111 – Пасище, мера               на Община  Добричка 

Обектите, предмет на ИП са разположени извън границите на защитени територии и не 
засягат елементи на Националната екологична мрежа.      

Инвестиционното предложение обхваща самите населени мяста в частите за 
доизграждане на водопроводните и канализационните им системи и не попада в границите 
на защитени зони. 
  Площадката  на ГПСОВ Добрич е разположена извън границите на защитените зони 
по „Натура 2000” и защитени територии в добруджанското плато.  
       Речната мрежа е добре развита и е представена от суходолия с временен отток в 
посока юг - север. Водоприемник на пречистените в ГПСОВ отпадъчни води, съгласно 
Разрешителното за ползване на воден обект е р. Добричка. 
       Река Добричка е десен приток на Река Суха . 
       Река Суха води началото си южно от село Изгрев на около 1400 м. от „Чаталчешма”, в 
коритото на реката има постоянен отток само в горното течение, влива се в р. Дунав близо 
до езерото Октина – Румъния.  Речната и мрежа е асиметрична. 
       Река Добричка води началото си от северозападния  край  на село Драганово (Воисил) 
от извор чешма и е десен приток на р. Суха река, с устие близо до село Балик, има три по-
големи притока в района на град Добрич, които оформят самостоятелни течения в посока 
юг-север. През по-голямата част от годината са пресъхнали. Речната мрежа е добре 
развита и оформя суходолия.  
     Обектите на ИП не попадат в границите на защитени територии, защитени зони и 
защитени обелти.  
      Най- близко разположените до ИП защитените зони  са ЗЗ BG 0002048 „ Суха  река ” 
по Директивата 79/409/ЕЕС за защита на птиците, която припокрива и ЗЗ „Суха река”,  с 
код  BG0000107 по директивата 92/43/EEC -за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна  

. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НА ПРОЕКТА 

6. Описание на основните процеси. Капацитет. 
Същността на ИП е :  

- Реконструкция и разширение на водопроводната мрежа и на канализационната система и 
съоръженията към тях с оглед подобряване на условията на живот в съответствие със 
съвременните стандарти. 
- Осигуряването на вода в достатъчно количество и с добри качества, отговарящи на 
всички нормативни изисквания   на  население около  100 000. души . 
-  Капацитетът на ГПСОВ Добрич е с достатъчен капацитет  и може да осигури ефективно 
пречистване на цялото количество, формирани  отпадъчни води  транспортирани до нея., а 
сл;ед реконструкцията на някои технологични възли ще се гарантира ефективно 
пречистване на всички отпадъчни води и стабилизиране на генерираните в процеса на 
пречистване утайки.  
     По БПК5 – 112 000 екв. жители  в т.ч. 83193 еж. от население (74.3%) и 28807 еж от 
промишлените предпричтия (25,7%). 

7. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура. 
 Промяна на съществуващата пътна инфраструктура не се налага. 
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8. Програма за дейностите, включително строителство, експлоатация и фазите 
на закриване, възстановяване и последващо ползване. 

 Рехабилитацията и разширението на водопроводната мрежа и канализационната 
мрежа и съоръженията към тях и съоръженията , включени в реконструкцията на ГПСОВ  
ще се изпълнява по определен график. Ще се изготви подробен график за извършване на 
отделните видове работи, който ще бъде съгласуван с компетентните органи и 
възможностите за финансиране. 

9.  Предлагани методи на строителство; 
            Строителството на водопроводните, канализационните мрежи и съоръжения към 
тях ще бъде изпълнявано по “монолитен” и “сглобяем” способ с най-съвременни 
строителни материали. Ще се използват най-ефективните топло- и хидроизолации. 
Съоръжения ще се изпълнят с добра хидроизолация. 

10.  Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и 
експлоатацията: 

       Не се предвижда използване на водни ресурси при реализация на обектите на ИП. 
ГПСОВ е съществуваща и е водоснабдена и електрифицирана . 

         При експлоатация на ИП за питейна вода от населението се използва воден ресурс 
18 530 814 м3/год.(2007 г). Водите във водоносните хоризонти многократно надвишава 
консумираната вода от населението в момента и прогнозираната в бъдеще. 

   По време на строителството  ще са необходими следните суровини и материали: 
пясък, кофраж, бетон, армировка. тухлена зидария, дограма, бои, лакове, тръбопроводи, 
специализирано оборудване и др. 
        За нормалната работа на пречиствателната станция са необходими следните суровини 
и материали: 
- Ел енергия, Питейна вода,  СаО – хидратна вар за обеззаразяване на отпадъците ( битови 
отпадъци и отпадъци от решетките, ще се прецизира и възможността за постваруване при 
необходимост на механично обезводнената стабилизирана утайка), полиелектролит за 
конденциониране на утайката, хидравлични масла за оборудването. 
        Количествата на суровините и спомагателните материали (реагенти и др.) ще се 
уточнят в следващите фази на проектиране. 

11.  Отпадъци, които се очаква да се генерират 
       Генерираните отпадъци се класифицират съгласно Наредба № 3 за класификация на 
отпадъците/01.04.2004 г., ДВ бр.44/25.05.2004 г., издадена от министъра на МОСВ и 
министъра на МЗ. 

   Преди започване реализацията на реконструкцията и модернизацията на  
съществуващата ГПСОВ Добрич ще се изготви актуализирана Програма за управление на 
отпадъците.  

При почистване на терените и площадката на ГПСОВ и подмяна на оборудването за да 
се реализира реконструкцията ще се генерират сравнително големи количества  метални 
отпадъци от амортизирано оборудване (код17 04 07 – смеси от метали), което ще се 
предава на лицензирана фирма.  Ще се наложи почистване на площадката, отсичане на 
дървесна и храстова растителност и т.н.  Ще се генерират неопасни отпадъци : отпадъци с 
код 20 02 01 – биоразградими отпадъци от паркове и градини, 20.01.02 почва, камъни; 
20.02.03. други биоразградими отпадъци. Тези отпадъци ще се депонират на депото за 
неопасни отпадъци на населеното място. Генерираните строителни отпадъци при 
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разрушаване на съоръжения, канали и др. (код 17.01.01. бетон; код 17.01.02  - тухли; код 
17.01.03 – керемиди,плочи, фаянсови изделия) ще се транспортират до определеното от 
общината място.  

На площадката са натрупани утайки от предишна дейност на ГПСОВ Добрич, когато в 
колектора са включвани производствено замърсени отпадъчни води в много по- голямо 
количество със специфични замърсявания, които са допринесли натрупаните утайки. 
Утайката е класифицирана като неопасна по отношение съдържанието на метали и др. 
вредни химични вещества, но не е достатъчно стабилизирана (приложени са протоколи от 
анализите на утайката от ъществуващата ГПСОВ Добрич). . 
В следващата фаза на проектиране ще бъдат определени количествата на генерираните 

отпадъци (металното оборудване,строителни отпадъци,опасни натрупани отпадъци и др.). 
Възложителят ще сключи договор с лицензирани фирми за транспортиране, използване, 
регенериране, обезвреждане  или депониране на генерираните отпадъци.  
 

При новото строителство на обектите, включени в интегрирания воден проект се 
очаква да се  генерират строителни отпадъци – земни маси, строителни отпадъци, 
отпадъци от опаковки и др.  

  При строителство на обекта – Очаква се формиране предимно на битови и 
строителни отпадъци в процес на строителството – земни маси, строителни отпадъци, 
отпадъци от опаковки и др.  

Битови отпадъци, генерирани от работниците при строителство на обекта около 25-30 
- души през най - натоварения период (код 20 03 01) - количество около 10 м3 за целия 
строителен период . Ще се събират в контейнери или стандартни кофи, ще се поръсват с 
хлорна вар за обеззаразяване и ще се депонират на ДТБО на населеното място. 

За работниците се предвижда в участъците където ще се извършват строителните 
работи да се поставят химически тоалетни.  

Строителни отпадъци: бетон и др.строителни материали (с кодове 17 01 01, 17 01 02, 
17 01 03). Предвидено е събирането им на обекта и извозване на депо в клетка за 
строителни отпадъци. Голяма част от строителните отпадъци, ще се използва при 
строителството на обектите ( вертикална планировка, настилки, запълване на нарушени 
терени и др.). 

      Очаквано количество генерирани строителни отпадъци по време на строителство ще 
се определи в следващи фази на проектиране. 

      Земните маси ще се използват също за вертикална планировка, а излишните земни 
маси ще се депонират на определените от Общината места. Изкопните земни маси ще се 
използват основно при изпълнение на обратните насипи и вертикалната планировка на 
обектите.. Натрошените строителни отпадъци могат да бъдат използване и за запълване 
съществуващите нарушение на терена и др. Земните маси ще бъдат използвани през време 
на строителството за подравняване и рекултивация на терени и подобряване настилки на 
пътни отклонения, площадки, алеи и др. Неизползваните земни маси, ще се извозват на 
депо посочено от Общината. Земните маси могат да се използват за рекултивация, за 
нарушени терени в района.  

       Строителните отпадъци от гр. Добрич , които ще се генерират в процеса на 
реализация на ИП. Ще се депонират на Депо за строителни отпадъци         
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       Неопасни (производствени) отпадъци - Металните отпадъци от кофражи и крепежи, 
арматура и армирана мрежа ( 17.04.05) ще се събират на площадки за временно 
съхраняване от строителната фирма и ще се предават на физически или юридически лица, 
притежаващи разрешение за дейността, включваща събиране, транспортиране, временно 
съхраняване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, в съответствие с чл. 37 от 
ЗУО. Отпадъците от опаковки на материали(неопасни отпадъци) дървесен материал, 
хартиени опаковки, пластмасови опаковки и др., също ще се предават на лицензирани 
фирми за обезвреждане(рециклиране). 

   Опасни отпадъци - излезли от употреба осветителни тела (20.01.21*), изтощени 
акумулатори( 16.06.01*), опаковки от бои и лакове, съдържащи опасни вещества( 
15.01.10*), отработени машинни масла( 13.01.10*) – ще се предават от строителната 
фирма на лицензирана фирма за обезвреждане. 

       При експлоатация на обекта  
Битови отпадъци: По време на експлоатация ще се генерират смесени битови отпадъци 
(код 20 03 01) от експлоатационния персонал . Ще се събират в контейнери или 
стандартни кофи, ще се поръсват с хлорна вар за обеззаразяване и ще се депонират на 
ДТБО. Очаквано количество около 10-20 м3/год 
Строителни отпадъци от провеждане на ремонтни работи.  
 Производствени неопасни отпадъци 
* При ефективен контрол и управление на реконструираната ГПСОВ ще се спазват 
условията за протичане на технологичните процеси при оптимални условия, като ще се 
следят и показателите на входящите води както на общия поток на вход ГПСОВ, така и на 
водите от отделните емитери (производствени предприятия формиращи замърсени води), 
за да не се допуска  наднормено замърсяване със специфични замърсители. 
 
Очакваните отпадъци при експлоатация на пречиствателната станция: 
В пречиствателната станция за отпадъчни води от населението и промишлеността на гр. 
Добрич (битови отпадъчни води и промишлени отпадъчни води, които отговарят на 
изискванията на Наредба № 7 за заустване на оромишлени отпадъчни води в 
канализацията на населените места)   се генерират отпадъци от решетка (код 19 08 01), 
отпадъци от пясъкозадържателя (код 19 08 02)  и стабилизирани  утайки (код 19 08 05)..  

Уловените от решетки отпадъци - максимално изчисленото им количество е около 500 
м3/год. Ще се събират в контейнери, ще се поръсват с вар или хлорна вар за дезинфекция и 
ще се  транспортират и депонират заедно с битовите отпадъци.Ще се депонират на ДТБО, 
заедно с твърдите битови отпадъци.  
Отпадъци от пясъкозадържателя – (код 19 08 02 ) – промитият пясък ще се  
транспортира  и депонира  на депо за неопасни отпадъци на населеното място, като се 
използва за запръстяване – около  1000. м3/год. Ще се депонират на ДТБО, заедно с 
твърдите битови отпадъци.  
- Обезводнени стабилизирани утайки - Ще се извозват периодично на депо. Излишните  

активни утайки (код 19 08 05) ще са анеробно стабилизирани и механично обезводнени 
и ще се извозват на депото за депониране на отпадъците от населеното място. При 
тестването им се очаква да отговарят на нормативните изисквания за използването им 
за наторяване, рекултивация на нарушени терени и др. 

       Утайка, генерирана в процеса на пречистване на отпадъчните води анаеробно 
стабилизирана (съгласно приоритетно избрания вариант ) и механично обезводнена 
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утайка (код 19 08 05 ) – сухо вещество 28%- 30 %   вл.70 - 72% около  19,3 т /ден – 16,48 
м3/ден около 6000  м3/год. , при вл.60-  65% обема на утайката ще се намали.  
         Ще се изготви и съгласува  с компетентните органи Програма за управление на 
утайката от ГПСОВ. 
 
        Опасни отпадъци - излезли от употреба осветителни тела(20.01.21*), изтощени 
акумулатори( 16.06.01*), опаковки от бои и лакове, съдържащи опасни вещества( 
15.01.10*), отработени машинни масла( 13.01.10*) – Временно ще се съхраняват на 
площадката на ГПСОВ, съгласно нормативните изисквания ще се предават на 
лицензирана фирма за обезвреждане. 
 

12. Информация за разгледани мерки за намаляване отрицателните въздействия 
върху околната среда 

   Инвестиционното предложение съдържа необходимите мерки за недопускане на   
здравен риск и замърсяване на околната среда. По-значимите от тях са както следва: 
- Компонент въздух: През време на строителство Използване на строителна и 
транспортна техника, при която да са сведени до минимум вредните емисии и т.н През 
време на експлоатация при спазване на предложените мерки и ефективен контрол и 
управление не се очаква наднормено замърсяване на околната среда. 
- Компонент води – ИП е екологосъобразно решение за свеждане до минимум 
отрицателните въздействия върху околната среда, респективно върху компонент 
„води”. Всички предложени мерки ще сведат до минимум влиянието върху компонент 
„ води”. Позитивното въздействие върху водите ще допринесе за повишаване 
самопречиствателната способност на водното тяло и устойчиво развитие на водната 
екосистема  в района. 
- Компонент почви: Няма източници на замърсяване на почвата Хумустният пласт 
отделен при строителството, ще се използва по предназначение за обратна засипка или 
за оформяне на новосъздадените тревни площи; Хумусът ще се използва 100%. При 
извършване на изкопните работи почти цялата земната маса ще се използва за 
вертикална планировка и за оформяне на терена.  
- Отпадъци: Ефективен контрол и управление на отпадъците. Изготвяне на 
актуализирана Програма за управление на отпадъците. Събиране и своевременно 
извозване на отпадъците . 
- Растителност: При изграждане на нови участъци от водопроводната и 
канализационната система трябва да се внимава за дърветата, разположени по 
протежение на улиците. Възможно е допълнително озеленяване на терените около 
съоръженията с подходящи видове растителност, включващи всички свободни площи. 
Реализация на залесителен пояс. Новозасадените видове трябва да са съобразени с 
биологичните изисквания на отделния вид, почвени и климатични условия на района. 
Тревните и дървесни формации в съседство няма да бъдат нарушени от реализацията 
на инвестиционното намерение.   
- Ландшафт: Съществуващият ландшафт няма да бъде променен. Ще се предвиди 
озеленяване. Предвижда се прилагане на ефективен план на управление на 
територията, гарантиращ спазване на строги изисквания по отношение поддръжката на 
зелените площи и растенията на терените. Предвидените мероприятия за 
възстановяване на нарушенията по време на строителството, удачното ландшафтно 
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оформяне на терена ще допринесат за по-бързото му самовъзстановяване и 
приобщаване към околния ландшафт; 

 

13.  Други дейности, свързани с инвестиционното предложение 
 Необходими дейности: 

- Изготвяне  на План  за действие при аварийни ситуации. 
- Изготвяне  на  План  за собствен мониторинг. 
- Изготвяне  на  Програма за управление на отпадъците. 
- Рехабилитация и реконструкция на водопровопдната мрежа. 
- Изграждане на канализационните колектори, предвидени за допълнително 
включване в ГПСОВ и довеждащи колектори до ГПСОВ. 
- Свързване на всички канализационни колектори в града с ГПСОВ 
 

14.  Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното 
предложение. 

 При реализиране на проекта ще бъде необходимо издаването на всички 
съгласувателни документи, свързани със строителството и експлоатацията на обектите, 
изисквани от българското законодателство. 
           Съгласно ЗУО (чл.12) е необходимо фирмата да притежава разрешение, издадено по 
реда на чл. 37. 
             При необходимост от изключване на някои съоръжения при аварийни ситуации, 
свързани с ремонтни дейности, което би довело до влошаване на показателите на изход 
ГПСОВ, да се направи необходимото съгласуване с РИОСВ Варна . 
 Периодична актуализация на разрешителното за заустване.  

15. Замърсяване и дисконфорт на околната среда. 
При спазване на всички предложени мерки по време на строителството и 

експлоатацията на обектите на ИП не се очаква замърсяване и дискомфорт на околната 
среда.  

Реализацията на инвестиционното предложение предлага завишено качество на 
живот на населението на трите населени места.  

Не се очакват негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда и 
върху факторите, които й въздействат. 

Отпадъците, които ще се получават в процеса на строително-монтажните работи  и 
по време на експлоатацията на ПСОВ ще бъдат третирани в съответствие със ЗУО (обн. 
ДВ бр. 86/30.09.2003 г.) и съответните нормативни актове. 

По време на изграждане на   тръбопроводи и съоръжения ще отпадне само тревната 
покривка на местата определени за строителство. 

Реализирането на инвестиционното намерение няма да предизвика увеличаване на 
съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на 
растителния и животински свят в района.  

При строителството и експлоатацията на обекта не се допуска засилване на 
ерозионни и свлачищни процеси в района. 

Изземането, съхраняването и оползотворяването на хумуса от площите засегнати 
от строителството, се извършва по установения ред. 

Не се очаква въздействие върху защитени природни територии.  
Не се очакват промени в типът ландшафт . 
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Необходимо е стриктно спазване на хигиената на работа, своевременно почистване 
на замърсени участъци с битови и строителни отпадъци, възстановяване на нарушените от 
строителството терени за временно ползване, изпълняване на ландшафтно оформяне там 
където е необходимо.  

16. Риск от инциденти. Идентифициране на рисковите фактори за увреждане на 
здравето на хората 

        По време на изграждане на обекта - Изграждането на обекта е свързано с 
изпълнение на земни работи, строителни работи, монтаж на съоръжения, транспорт на 
тежки транспортни машини и др. Строителните, монтажните и транспортни работи ще са 
свързани с: шумово въздействие; локално замърсяване с отработени газове; запрашаване 
на средата; отравяния (при работа с дизелово гориво, асфалтови смеси и др.); вибрации 
(при работа на строителните машини и тежкотоварна транспортна техника). 

Рисковите фактори, допринасящи за увреждане на здравето при изграждането на 
обекта са следните: 

- Замърсяване на атмосферния въздух и на работната среда с завишени концентрации 
прах и на атмосферния въздух с ауспухни газове. При контрол на състоянието на 
машините и МПС може това отрицателно въздействие да се сведе до минимум.  

- Допълнително шумово натоварване.  
- Опасност от злополуки и аварии,  
- Риск за здравето на работещите при неспазване на изискванията на Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и неговите поднормативни актове. 
- Неподходящо депониране на строителните и други видове отпадъци. 
- Замърсяване на почвата и подземните води на терасата на реката с нефтопродукти от 

горива и смазочни моторни и машинни масла, при аварийни разливи, което при 
ефективен контрол не се очаква.  

 
Необходимо е:  

- Да се предвидят места за почивка на работещите на открито и на изложените на 
наднормени нива на производствен шум. 

-  Да се обърне внимание на работата с бензини, трансформаторни масла, асфалтови 
смеси, бои и лакове и др. 

- На обекта да се зареди специална аптечка за оказване на първа помощ. 
- Задължително е санитарно-техническо инструктиране за спазване на определени 

санитарно-хигиенни правила.  
- Задължителен е специализиран инструктаж и защитно облекло.  

Предвидени са мерки за недопускане на риск от наднормено замърсяване с вредни 
емисии (прах, вредни газови емисии и др.) от недобре поддържана строителна и 
транспортна техника. 

    По време на експлоатация на обектите на ИП 
- Експлоатацията на обектите е свързана със строг контрол и управление на водния 

цикъл с завишено ниво на автоматизация и ще има постоянен експлоатационния 
персонал, който ще бъде добре инструктиран 

- Ще бъдат осигурени необходимите условия за труд и почивка на обслужващия 
персонал. При извършване на ремонтни работи няма да има въздействие от шум, 
вибрации или електромагнитни лъчения. Потенциалният здравен риск обаче е налице 
при системно неспазване на правилата за хигиена и безопасност на труд 



 60 

- Предвидени са мерки при извършване на ремонтни работи за недопускане на риск от 
наднормено замърсяване с вредни емисии (прах, вредни газови емисии и др.от недобре 
поддържана строителна и транспортна техника). 

- При предвидените технически решения  не се очаква риск от залпово замърсяване на 
повърхностните и подземните води в района . 

- През време на експлоатация стриктно ще се спазват предвидените мерки. 
- Ще бъде актуализиран периодично План за действие при аварийни ситуации и 

природни бедствия. 
      При строг контрол и управление на строителството и експлоатацията на обектите на 
ИП при спазване на всички инструкции и строг контрол и управление на процесите и 
качеството на работната среда риск от инциденти, които да увреждат околната среда не 
се очаква, респективно не се очакват неблагоприятни въздействия върху здравето на 
работещите на обекта и населението в района.  
 

III. Местоположение на инвестиционното предложение 
 

1. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното 
предложение, даващи информация за физическите, природните и 
антропогенните характеристики, както и за разположените в близост 
елементи от Националната екологична мрежа. 
 

             Приложен  е към информацията картен материал. 
 

2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към засегнатите 
площи от ИП. 

          Инвестиционното намерение обхваща населените място в частта им  за 
доизграждане на водопроводната и канализационната им системи и са разположени в 
регулационните граници на гр. Добрич.  Трасета на участъци и площадката на ГПСОВ 
вече са антропогенно повлияни. Не се засягат земеделски земи, а и  съседни земеделски 
земи няма да бъдат засегнати. Приетите решения са с минимално отрицателно 
въздействие върху прилежащите терени. Имотите в съседство няма да бъдат засегнати 
през време на строителство и експлоатация на обекта. 

 
3. Земеползване, съобразно одобрени планове  
Предвидените с проекта строителство и монтаж на оборудване ще се извършат в  

рамките на отредените участъци, където ще се полагат новите тръбопроводи, връзки, 
отклонения и др. съоръжения. Разширението  и реконструкцията на ГПСОВ ще се 
извършва в рамките на съществуващата площадка. 

 
4. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени 

зони, санитарно-охранителни зони и др. Национална екологична мрежа 
С реализирането на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване и 

дискомфорт на околната среда. Не се засягат защитени територии и обекти. В терените, 
където ще се извършват строителни дейностине са установени защитени видове 
растителност. Участъците са разположени извън границите на СОЗ на водовземни 
съоръжения,  няма източници на минерални води за лечебни, профилактични и хигиенни 
нужди. Изграждането и експлоатацията на обектите на ИП няма да бъде свързано с 
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опасности от замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти, тежки метали, 
устойчиви органични вещества (POP’s), битови отпадъчни води и битови отпадъци.  

  В непосредствена близост до местата на реализация на обектите на ИП няма 
защитени обекти, санитарно-охранителни зони около водоизточници и урбанизираните 
територии не попадат в границите на Защитените зони.   Като се вземе предвид дейността 
на обектите на ИП и при спазване на всички мерки не се очаква негативно въздействие 
върху защитените зони.  Реализацията на ИП е с коствено позитивно действието, тъй като 
в реконструираната ГПСОВ Добрич ще се пречистват всички води от града до 
необходимите изисквания за заустване в р. Добричка, приемник ІІ категория. 
Реализацията на ИП е с позитивно въздействие върху водните тела и ЗЗ «Суха река» и има 
принос за устойчивото развитие на водната екосистема . Ще се предотврати и здравния 
риск за населението в района.  

      
      4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси. 

За изграждането на обектите на ИП се ползват сравнително неголеми количества 
вода и строителни материали ( минимални количества вода, сравнително малки 
количества строителни материали, сравнително неголеми количества електроенергия). 
При проектирането са спазени изискванията за рационално използване на земята, по-добра 
организация на строителството, ограничаване и минимално увреждане на ландшафта. 

Не се очакват отклонения във физиологичното развитие на растителният и 
животински свят. При изграждането на обекта въздействието върху растителността и 
животинския свят ще бъде незначително.  

 
5. Подробна информация за разгледани алтернативи за местоположение. 
 В проекта не се разглеждат алтернативи по местоположение. 

       За инвестиционното намерение е уведомено населението на община Добрич и с. 
Врачанци. Няма постъпили възражения против инвестиционното предложение . 

 

IV.  Характеристика на потенциалното въздействие, вследствие реализация на  
инвестиционното предложение. (кратко описание на възможните въздействия, 
вследствие реализацията на инвестиционното предложение): 
 

1. Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материални 
активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, 
ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното 
разнообразие и неговите елементи и защитени територии на единични и 
групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от 
естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и 
техните местонахождения, рисковите енергийни източници – шумове, 
вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми. 
 Реализацията на ИП има категорично положително въздействие върху околната 

среда в района.  
В момента част от отпадъчни води от населението и промишлените предприятия в 

гр. Добрич са непречистени и се заустват или директно в приемника или се събират в 
попивни дворни ями, което създава предпоставка за замърсяване на почвите, подземните и 
повърхностни води и е здравен риск за населението в района.  

Доизграждането на участъци от канализационната система и отвеждане на цялото 
количество отпадъчни води  до ГПСОВ Добрич ще осигурят поддържане на необходимите 
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параметри на повърхностните води, още повече, че се предвижда достигане на качества на 
водата за удовлетворяване на изискванията на екологичното законодателство. 
Постигането на достатъчно ефективно пречистване на всички отпадъчните води от гр. 
Добрич осигурява чистота на водите в приемника, което прави регионално значението на 
инвестиционното предложение. Рехабилитацията, реконструкция и разширение на 
определените участъци от водопроводната мрежа с цел намаляване на загубите и 
гарантирантиране  водоснабдяването на населението на гр. Добрич с достатъчно 
количество качествена вода за питейно битови нужди. 

Реализацията на ИП би имало категорично положително влияние върху 
параметрите на околната среда в района. 

Освен това  в ЗЗ «Суха река» , Осигуряването на чист повърхностен поток освен за 
запазване здравето на хората и осигуряване на добра среда на живот има значение и за 
устойчиво развитие на биоразнообразието в района на този речния участък в ЗЗ «Суха 
река»  

 
 
Характеристики на потенциалното въздействие. 
Възможните по-важни въздействия на ИП са както следва: 
  
Въздействие върху хората и тяхното здраве  
 ИП няма отрицателно въздействие върху хората и компонентите на околната 

среда, напротив въздействието е позитивно по отношение на водната екосистема и ще се 
предотврати всякакъв здравен риск за населението в района. ИП не се очаква да окаже 
негативно въздействие върху защитените територии и защитените зони.  

  
Очаквани ефекти върху здравето на населението и обслужващия персонал след 

реализиране на инвестиционното намерение 
ИП е един екологосъобразен проект и няма отрицателно въздействие върху хората 

и компонентите на околната среда.  
    Очакваният ефект  върху здравето на населението в района след реализиране на ИП 
е създаване на условия за високо качество на околна среда и високо качество на живот на 
населението в района. 

Съществуващи зони/обекти със специфичен хигиенно-охранителен  статут 
Местата от площадката на Съществуващата ГПСОВ, където ще се извършва ново 

строителство е предвидено там където е необходимо да бъде подходящо подравнена, ще 
се предвиди  подходящо озеленяване и в определени участъци  реализация на залесителен 
пояс. 

След извършване на строителните работи, свързани с дейностите по 
реконструкцията на водопроводната и канализационната системи и съоръженията към тях 
са предвидени мерки за почистване на тези участъци, извозване от строителната фирма на 
получените отпадъци до определените за тази цел места и и подходящо възстановяване на 
терена. 

Санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници за питейно-битово 
водоснабдяване – Терените на обектите на ИП не са разположена в границите на СОЗ на 
водовземни съоръжения. В района няма източници на минерални води за лечебни, 
профилактични и хигиенни нужди. Изграждането и експлоатацията на обектите на 
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инвестиционното предложение при изпълнение на предвидените мерки няма да бъдат 
свързани с опасности от замърсяване на почвата и подземните води с нефтопродукти, 
тежки метали, устойчиви органични вещества, замърсени битови отпадъчни води и битови 
отпадъци. 

 
Здравен риск: Битовите отпадъчни води са носители на причинители на 

инфекциозни заболявания, като тиф, тетанус и др. Осигуряване на транспортирането на 
всички отпадъчни  води от населението и промишлените предприятия на гр. Добрич до 
ГПСОВ, гарантира хигиенното състояние на водоприемника, дезинфекцията на 
пречистените отпадъчни води ще ограничи възможността за разпространяване на 
епидемии. Потенциална опасност от замърсяване на околната среда крият отпадъците, 
задържани от решетките, и утайките. Ще се предвиди ефективно управление на 
отпадъците, което ще гарантира своевременното им извозване по предназначение. 

 
 
 
Възможните по-важни въздействия на ИП са: 
 
Атмосферен въздух:  

          По време на строителството- Въздействието на емисиите от отработени газове от 
двигатели с вътрешно горене на строителната и транспортна техника, прах при земно-
насипни и изкопни работи ще е отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно 
въздействие, временно, краткотрайно и обратимо и ще обхваща границите на местата, 
където се извършват строителни работи. Влиянието на ИП върху околната среда е 
приемливо в локални мащаби. Вредните имисии са минимални и не са заплаха за 
човешкото здраве. Въздействието ще бъде слабо сведено до минимум, отговарящо на 
изискванията, пряко, незначително, с локален обхват. 

        По време на експлоатация- Въздействието на емисиите от моторните средства на 
обслужващия персонал и извозването на отпадъците при извършване периодично на 
ремонтни работи и на отпадъците и утайките от ГПСОВ ще бъде слабо, пряко, 
отрицателно, ще обхваща границите на участъците, на които се реализират ремонтните 
работи   ИП  – приемливо в локални мащаби. Влияние от други източници – не се очаква. 
Неорганизирани емисии на аерозоли на отпадъчни води и летливите органични 
съединения, отделящи се по "пътя на водите" и "пътя на утайките" в ГПСОВ Добрия ще 
имат минимално локално въздействие. (Технологичните процеси в пречиствателните 
съоръжения за биологично пречистване са аеробни, с високо ниво на нитрификация, а 
стабилизация на утайката се извършва в затворени съоръжения метантанкове, а 
отделеният биогаз ще се използва,  механичното обезводняване на утайката се извършва в 
сграда), така че не се очаква отделяне на аерозоли и неприятни миризми, които негативно 
да влияят на атмосферния въздух в района. Въздействието ще бъде слабо сведено до 
минимум, отговарящо на изискванията, пряко, незначително, с локален обхват. 
При аварийни ситуации - Въздействието по време на аварийни ситуации ще е 
отрицателно, пряко, без вторично и кумулативно въздействие, краткотрайно и обратимо и 
ще обхваща само района на възникналата авария - в локални мащаби. Не се очаква 
генериране на значително количество вредни газови емисии в атмосферата.  

Не се очаква аварийно замърсяване на околната среда при аварии в отделни участъци и 
ГПСОВ, тъй като повреди в авариралите участъци и оборудването се отстраняват при 
професионално и постоянно поддържане от оператора на съоръженията.  
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Въздействие върху земни недра. Геоложка среда и подземни води 
Върху геоложката среда  
Строителните дейности – изкопи и насипи, свързани с реализацията на 

инвестиционното намерение ще засегнат и механично ще нарушат  приповърхностния 
слой на геоложката среда, изграждащ терена в обсега на набелязаните участъци. Освен от 
механично нарушаване, геоложката среда потенциално е застрашена и от замърсяването й 
със строителни отпадъци, евентуални разливи на нефтени продукти от строителната 
техника и моторните превозни средства при неспазване на условието (Необходимо е да не 
се допуска работа на неизправна техника). Въздействието върху геоложката среда ще се 
упражнява само по време на строителните работи, което е обективно неизбежно. По 
обхват се ограничава в границите на обекта и непосредство около него. Оценява се като 
незначително. Изграждането на съоръженията на ИП е свързано с провеждането на 
изкопни и насипни работи. Последните ще се засегнат и механично ще нарушат  
приповърхностния слой на геоложката среда, изграждащ терена в обсега на набелязаните 
участъци.  

По време на строителство се очаква въздействие постоянно, необратимо и  в 
сравнително неголям мащаб, но обективно неизбежно.  При спазване на предложените 
мерки негативното въздействие ще се свежда до минимум. 

Не се очаква значимо въздействие върху геоложката среда и земните недра по време на 
експлоатацията на обектите на ИП. Въздействието върху геоложката среда ще включва 
натоварването на терените участъците, където периодично ще се извъшват ремонтни 
работи. Това антропогенно въздействие ще бъде постоянно, дълготрайно, необратимо и 
неизбежно. По обхват се ограничава в обсега на територията на обектите на ИП и  около 
тях. Оценява се като незначително. Въздействие върху околната среда може да оказва  
депонирането и извозването на отпадъците, но при спазване на предложените мерки 
негативното въздействие ще се свежда до минимум. 

Възможни въздействия, получени в резултат от аварии - Въздействие върху 
геоложката среда и земните недра е възможно в резултат на аварийни ситуации в 
канализационната и водопроводна системи и съоръженията към тях,  природни бедствия – 
земетресения, наводнения и др. 

Върху подземните води - Въздействието върху подземните води при реализацията на 
ИП ще се изрази в инфилтриране на замърсители в подземните  води, генерирани при 
изпълнение на строителните работи. То ще бъде отрицателно, пряко, временно, 
краткотрайно и обратимо, с ограничен териториален обхват (в обсега на изкопите и 
фундаментите и на терен около тях). Оценява се като незначително. Тръбопроводи, шахти 
и др. съоръжения е задължително да се изпълняват от материали и използване на 
качествена изолация и да са абсолютно водоплътни, с цел недопускане  инфилтрация на 
замърсители в подземните води.  

Не се очаква негативно въздействие върху режима и качеството на подземните води по 
време на строителството и експлоатация на ИП при строг контрол и управление на 
строителните работи и спазване на всички предвидени мерки за свеждане до минимум 
въздействието върху подземните води. При правилно съхранение и своевременно 
извозване на отпадъците, недопускане на изтичане на непречистени отпадъчни води в 
почвата замърсяване на подземните води и почвите не е възможно. 

Възможни въздействия, получени в резултат от аварии 
Въздействия върху земните недра и подземните води са възможни в резултат на 

природни бедствия (земетресения, наводнения, щормове и др.), аварии в изградената 
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водопроводна и канализационна мрежа, както и разливане на нефтопродукти или други 
опасни вещества и материали при транспортни и други произшествия; 

Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни и необратими, с обхват 
на територията на обекта и при вземане своевременно на предвидените мерки могат да се 
сведат до минимум. 

Въздействие върху земните недра и подземните води от ИП, предимно от ГПСОВ е 
възможно в резултат на: 

- При случайни аварийни ситуации в комуникациите. 
- При случайни аварийни разливи на нефтопродукти (локални и ограничени).  
 Тези евентуални въздействия са отрицателни, преки, временни, краткотрайни с локален 

обхват и при вземане  на предвидените мерки могат да не се допускат или да бъдат 
сведени до минимум. 

 
Повърхностни води: Преминаващата в близост до гр. Добрич и с. Врачанци  р. 

Добринишка, е приемник на пречистените отпадъчни води. Качествата на пречистените 
отпадъчни води ще отговарят на изискванията на Наредба № 6 за емисионни норми за 
допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във 
водни обекти и условията на разрешителното за заустване. При нормална експлоатация на 
обектите на ИП, включително  и ГПСОВ ще се подобри качеството на водите в приемника 
след мястото на заустването и ще се предотврати здравния риск за населението в района. 
Технологичната схема на пречистване след реконструкцията на ГПСОВ е съвременна, на 
високо технологично ниво и ГПСОВ има капацитета да поеме и пречиства цялото 
количество отпадъчни води от населението и промишлеността на гр. Добрич и в 
переспектива ниво 2040 г., което е гаранция за достигане на изискванията за емисионни 
норми. 

Въздействието върху повърхностните води по време на строителството ще бъде 
пряко, краткотрайно, незначително. 

По време на експлоатация на ИП, въздействието върху повърхностните води ще бъде 
пряко, кумулативно, дълготрайно и при ефективна експлоатация – значително позитивно 
въздействие върху екосистемата на водния обект.  

В следващите фази на проектиране се предвижда изготвяне на План при аварийни 
ситуации, който ще периодично ще се актуализира.  

При строг контрол и ефективно управление на водния цикъл на гр. Добрич, включен в 
интегрираният проект не се очакват аварийни ситуации, които да окажат значимо залпово 
замърсяване  на водите в приемника и негативно въздействие ще бъде  пряко, 
краткотрайно, без кумулативен ефект.  

 
Въздействие върху земи и почви 
Реализирането на ИП е свързано с изземване на хумусния хоризонт на петната за 

строителство. Изкопаните земни маси ще се използват за обратно засипване, както и за 
оформяне на терена след приключване на строителните работи. По време на извършване 
на строителните работи е необходимо разделно депониране на отнетия хумус от 
останалата земна маса, неговото съхраняване и последващо използване по 
предназначение. Всички временни подходи до терена, както и временни площадки ще 
бъдат рекултивирани и възстановени. 

По време на строителството се очаква физическо нарушаване на почвите в района на 
инвестиционното намерение от изкопни и строителни работи. Това нарушение е 
краткотрайно и необратимо във времето. Освен това се очаква и нарушение върху земите 
и почвите чрез уплътняване без физическо нарушение от движението на тежките 
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земекопни и товарни машини. Колкото това движение е по-добре регулирано и 
контролирано, толкова въздействието по този начин ще бъде по-малко. 

Замърсяване на прилежащите почви се очаква от изкопни работи, транспорт на 
изкопаната маса и на съоръженията на обекта, от строителни дейности. Това може да се 
избегне чрез оросяване на транспортните пътища и извозване на изкопаната маса чрез 
покрити платформи на камионите. 

По време на експлоатацията 
При нормална експлоатация на обектите на ИП замърсяването и утъпкването на земите 

и почвите ще бъде постоянно и кумулативно, но незначително. 
Въздействието върху почвите ще бъде пряко. 
Необходимо е разделно изземване и депониране на хумусния пласт от сравнително 

малка площ, което ще наложи създаването на временни депа (на самия терен) за 
съхраняване до последващото му използване по предназначение. 

 
Въздействие върху растителен, животински свят и защитени територии  
 Реализацията на обектите, включени в ИП води до ново строителство на канализация в 

урбанизираната територия на населеното място и на някои участъци ще се изпълни 
озеленяване и благоустрояване на определени терени. Реконструкцията на ГПСОВ ще се 
извърши на същесвуващата площадка и след завършване на строителните работи също се 
предвиждат рекултивационни дейности.  

 При изграждането на съоръженията, въздействието върху растителността и 
животинския свят ще бъде незначително - не се очаква негативно въздействие върху 
представителите на фауната. 

  В периода на строителството влиянието на ИП е свързано с преместване малки 
количества земни маси, някъде ликвидиране на зелената покривка и по-бавно движещите 
се представители на животинския свят, транспорт и съхраняване отпадъци от 
строителството, което е свързано с утъпкване на наличната растителност; съпътстващ 
работните дейности характерен шум и вибрации или смущаване нормалния жизнен ритъм 
на съществуващият в района животински свят, който е малко верочтно да съществува в 
урбанизираните територии. 

По отношение режима на Защитените територии и защитени зони не се очаква 
негативно въздействие.. 

В периода на експлоатация негативно въздействие върху растителността и режимите на 
защитените територии и защитените зони като цяло не се очаква. Запазват се настъпилите 
промени в характерния флористичен и фаунистичен комплекс чрез промяна на 
съществуващата растителност и повишаване количеството на представителите на фауната 
с повишена поносимост към антропогенното присъствие. По отношение режима на 
Защитените територии и защитените зони не се очаква влияние. 

Вид на въздействието – дълготрайно  
Обхват на въздействието: в границите на инвестиционното намерение . 
Степен и сложност на въздействието – в границите на допустим минимум; 
Вероятност на проява на въздействието – малка в аварийни ситуации; 
Продължителност, честота и обратимост на въздействието – до преодоляване 

аварийната ситуация и преодоляване своевременно на негативни щети. 
Въздействие върху ландшафта 
Не се очаква   въздействие върху ландшафта в района в резултат на реализирането на 

инвестиционното предложение. Ще се запази характерния за района ландшафт.. 
Въздействие върху културно наследство 
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Предвидените с проекта строително-монтажни работи ще се реализират в рамките на 
урбанизираните територии и на площадката на съществуващата ГПСОВ Добрич и в тези 
участъци не е известно наличие на архитектурни, исторически и археологични паметници 
в подлежащата на оценка област. 

 
Въздействие на фактор “отпадъци” върху околната среда 
По време на строителството – въздействието ще бъде краткотрайно, с локален 

характер  
След реализация на инвестиционното предложение не се очаква негативно въздействие 

на отпадъците генерирани на обекта върху компонентите на околната среда при: 
-   Ефективното управление на отпадъците  
- Спазване изискванията за опазване на околната среда, съобразно действащото 

законодателство 
-  Стриктно спазване на Програмата за управление на отпадъците  
-  Провеждане на технологичния процес в ГПСОВ при оптимални условия за 

стабилизация на утайката, уплътняването депонирането или използването й по 
предназначение.  

  Ще се изготви Програма за управление на утайката от ГПСОВ Добрич след 
реконструкцията и модернизацията й и стабилизираната механично обезводнена утайка 
ще се депонира или използва по предназначение. В проекта са направени предложения за 
последващото й третиране, но са необходими допълнителни проучвания за реализация на 
направените предложения и в следващи фази на проектиране ще се направят технико 
икономически разчети и избор на най- рационално приложим вариант 

 
Въздействие на фактор “опасни вещества” върху околната среда-  
Използването на опасни вещества през време на строителство и експлоатация на 

обектите, включени в реализация на ИП ще бъде сведено до минимум и под строг 
контрол, като ще бъдат спазени всички изисквания на действащото законодателство. При 
спазване на всички инструкции за работа с опасни вещества през време на строителство и 
експлоатация на обектите на ИП не се очаква негативно влияние върху околната среда и 
здравето на хората в района и работещите на обектите. 

    
   Въздействие на фактор “шум” върху околната среда 
    По време на строителство - Въздействието е пряко, временно само за периода на 

строителство и се отнася предимно за работната среда. При използване на изправна 
съвременна техника и в светълата част на деня шумовото натоварване ще се сведе до 
възможния минимум. Въздействието е пряко, постоянно, изискващо мерки за 
ограничаване (включително ограничаване на разпространението на шум), но в 
сравнително кратък период на въздействие(само при строителство на дадения участък). 

     По време на експлоатация – Не се очаква шумово натоварване Въздействие може да 
има само при извършване на ремонтни работи или при аварийни ситуации.  

    
2.  Въздействие върху Националната екологична мрежа  

 Не се очаква негативно въздействие на инвестиционното предложение върху защитените 
територии в района, както и върху защитени зоните. Инвестиционното предложение 
обхваща самите населени мяста в частите за доизграждане на водопроводните и 
канализационните, а площадката на ГПСОВ е вече антропогенно повлияна и не попада в 
границите на  ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0002048 за опазване на видовете птици и ЗЗ 
„Суха река”,  с код  BG 0000107 за опазване на местообитанията на видовете и не се 
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очаква да окаже каквито и да било отрицателни въздействия на територията, която 
обхваща ЗЗ. 
 Реализацията на ИП има позитивно въздействие за устойчиво то развитие на водната 
екосистема в р. Суха река.. 

 
3.  Вид на въздействието - Краткотрайно – по време на строителството (шумово 

натоварване). Пряко - при реализирането на инвестиционното предложение, част от 
тревната покривка на свободните площи на ГПСОВ ще отпадне. Дълготрайно 
позитивно въздействие върху водната екосистема. Недопускане на здравен риск за 
населението в района. 

4.  Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени 
места и др. - локално шумово въздействие само по време на строителство и то 
периодично, краткотрайно гр. Добрич и с. Врачанци. Позитивно въздействие върху 
населението на гр. Добрич и района. 

 
5.  Вероятност на поява на въздействието - шумово въздействие само по време на 

строителство и то периодично, краткотрайно. 
 

6.  Продължителност, честота и обратимост на въздействието – шумовото  
натоварване ще бъде краткотрайно в периода на строителството в дневните часове. 
Предвидени са всички необходими мерки, свързани с предотвратяване, намаляване 
или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда. 
Реализацията на инвестиционното предложение има категорично положително 
постоянно въздействие върху околната среда в района. Реализацията на ИП ще 
осигури поддържане на необходимите параметри на повърхностните води, като се 
предвижда достигане на качества на водата за удовлетворяване на нормативните 
изисквания. Постигането на достатъчно ефективно пречистване на отпадъчните 
води осигурява в известна степен чистота на водите в приемника. Подобряването 
качествата на водата ще бъде предпоставка за обогатяване на биоразнообразието в 
района. Осигуряването на чист повърхностен поток има значение и за запазване 
здравето на хората и осигуряване на добра среда на живот. Изпълнението на 
строителството ще доведе до временно локално и краткотрайно запрашаване на 
въздуха, като при предприемане на необходимите мерки ще се сведе до минимум, а 
с приключването му ще се преустанови и негативното въздействие. 

Реализацията на ИП е свързана с формиране на отпадъци от пречиствателните 
съоръжения, фиксирани в Наредба № 3 за класификация на отпадъците/01.04.2004 г., ДВ 
бр.44/25.05.2004 г., издадена от министъра на МОСВ и министъра на МЗ. Точните 
характеристики на отпадъците и следователно начина им на третиране, както и промените 
в техните количества, ще е предмет на проектирането и съпътстващите го документи. Ще 
бъде  изготвена и периодично актуализирана Програмата за управление на отпадъците, 
генерирани на обекта. 

Като цяло, ИП  има категорично положително влияние върху параметрите на околната 
среда в района. Негативното въздействието на обектите на ИП върху отделните 
компоненти на околната среда по време на строителство и експлоатация е минимално и 
няма трансграничен характер. 

 
7.  Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, 

свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните 
отрицателни въздействия върху околната среда. 
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Описание на мерките, предвидени да предотвратят, намалят или където е 
възможно, да прекратят значителните отрицателни въздействия върху околната 
среда и план за изпълнението на тези мерки 

ИП на Обща Добрич включва: 
- Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич: 

- Строителство на нови сгради и съоръжения на свободни от застрояване 
площи; 
- Строителство на нови сгради и съоръжения на мястото на съществуващи 
такива; 
- Демонтаж на съществуващо ел.механично оборудване и монтаж на ново в 
съществуващи сгради; 
- Демонтаж на съществуващо и монтаж на ново оборудване в съоръжения; 
- Изграждане на нови комуникации; 
- Изграждане на нови площадкови пътни връзки и тротоари; 
- Възстановяване на вертикалната планировка около новите сгради и 
съоръжения; 
- Възстановяване на озеленяването около новите сгради и съоръжения. 
- Строително-монтажните работи трябва да се извършат в строга 
последователност без ГПСОВ да се изключва. Предложените мерки 
предполагат наличие на средства за цялостна реконструкция и модернизация на 
ГПСОВ, която да се извърши едноетапно. 

 
- Реконструкция, модернизация и разширение на водопроводните  мрежи и 

канализационните мрежи и съоръженията към тях на гр. Добрич Община Добрич 
град Област Добричка.  

     Събиране и довеждане на всички отпадъчни води от населението и промишлеността 
на гр. Добрич до ГПСОВ Добрич и пречистването им до необходимите изисквания.  

     Предложените мерки предполагат наличие на средства за цялостната реализация на 
обектите на ИП.  

     Изпълнението на мерките, които се предлагат за намаляване, ограничаване и 
недопускане на негативно влияние на обекта върху компонентите на околната среда може 
да се раздели на три фази: 
- Фаза “Проектиране” за обекта. 
- Фаза “Строителство” на обекта. 
- Фаза”Експлоатация” на обекта. 
 

Фаза “Проектиране”: 
    При започване на проектирането Възложителят разработва “Задание за проектиране”, в 
което се включва изискванията към проекта. 
- Изготвяне на график за времетраенето и последователността на строително-монтажните 

работи. 
- Определяне на места за временно депониране на земни маси и строителни отпадъци в 

границите на площадката на ГПСОВ. 
- Изготвяне проект за  допълнително озеленяване и благоустрояване на площадката. 

Допълнителното  залесяването се извършва с типичните за района дървесни видове.  
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                                                 Фаза “Строителство”  
По време на строително-монтажните работи (СМР), отговорни функции имат 

ръководствата на строителството на отделните обекти,  свързани с : 
- Реконструкция, модернизация  и разширение на ГПСОВ Добрич  
- Рехабилитация, модернизация  и разширение на участъци от водопроводната 

мрежа на гр. Добрич и съоръженията към нея.. 
-Рехабилитация, модернизация  и разширение на участъци от канализационната 

мрежа на гр. Добрич и съоръженията към нея. 
Възложителят упражнява непрекъснат контрол за изпълнението на проектите и 

качеството на строително-монтажните работи. По време на строителството на отделните 
обекти ще се обърне особено внимание на: 

- Всяко изключване или претоварване на съоръжение в ПСОВ,  предварително да 
бъде съгласувано с компетентния орган БДДР и РИОСВ Варна. 

- Всички работници да бъдат инструктирани да спазват изискванията за БХТПБ и 
да изпълняват само дейности, за които имат подходяща квалификация. 

- Строителните машини да се поддържат в изправност. 

- Отнетият хумус да се складира на място, незаето от строителна дейност и след 
приключване на строителните работи да се връща за рекултивация. 

- Да се определят терени за депониране на излишните количества земни маси. 
След приключване на строителните работи да се заличат временните депа за 
земни маси и да се възстановят максимално нарушенията в и по границите на 
терена.  

- Съоръженията към водопроводната система, канализационната състема и 
ГПСОВ  се изпълняват от водонепропусклив бетон  с хидроизолация с оглед 
недопускане на течове. 

- Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ. 

 
Фаза “Експлоатация”: 

- При въвеждането в експлоатация на съоръжения на новите участъци от 
водопроводната мрежа  и съоръженията към тях Възложителят предава на 
експлоатационния персонал инструкции за експлоатация. 

-  При въвеждането в експлоатация на съоръжения на новите участъци от 
канализационната  мрежа  и съоръженията към тях Възложителят предава на 
експлоатационния персонал инструкции за експлоатация. 

- При въвеждането в експлоатация на новите съоръжения на ГПСОВ Добрич 
Възложителят предава на персонала: 

- Подробни инструкции за експлоатация на съоръженията и инструкции по БХТПБ.  
- Актуализиран План за собствен мониторинг. 
- Актуализиран План за действие при аварийни ситуации. 
- Актуализирана Програма за управление на отпадъците. 
- Актуализирана Програма за управление на формираната в процеса на пречистване 

в ГПСОВ утайка. 
  Назначеният  експлоатационен персонал задължително ще е обучаван за дейността, 

която ще извършва, и инструктиран за средствата за лична защита. 
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               По време на експлоатацията на ПСОВ е необходимо: 
- Да се осъществява строг контрол на технологичните процеси в ПСОВ при пречистване 

на отпадъчните води и стабилизацията на утайките, като утайките своевременно се 
отстраняват от системата на пречистване на водите. 

- Ел.механичното оборудване да се поддържа в изправност. 
- Отпадъците да се събират на определени за целта места и своевременно да се 

транспортират до ДНО. 
- Да се изготви актуализация на Програма за управление на отпадъците 
- Да се изготви актуализация на Програма за управление на формираните утайки в 

ГПСОВ Добрич.  
- Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на първа медицинска помощ. 

 

Планът за изпълнение на предложените мерки. 

                                                                                                          
 Таблица№ 1.  

№ Мерки Период (фаза)  
на изпълнение 

Резултат 

 1. Атмосферен въздух   
1.1  Да се поддържат в изправност строителната и 

транспортна техника. Двигателите с вътрешно 
горене на строителната техника и товарните МПС 
да се поддържат в изправност за да не се допуска 
увеличаването на емисите на вредни вещества от 
аспуховите газове. 

СМР, Е Опазване на въздуха и  здравето на 
работещите  и населението в района на 
извършване на строителните работи.  
Намаляване на вредните газове в 
атмосферата и свеждане до минимум 
негативното влияние върху атмoсферния 
въздух в района. 

1.2 Да не се допуска извънгабаритно товарене на земни 
маси и баластра на товарни МПС. Разпиляването на 
тези материали, след разтрошаване и смачкване в 
последствие стават източници на неорганизирани 
емисии на прах 

СМР- По време 
на товарни 
работи 

Опазване на въздуха, почвите и  здравето 
на работещите  и населението в района. 

1.3. Строително монтажните  работи, свързани с 
рехабилитация и изграждане на линейни участъци  
и съоръжения към водопроводната и 
канализационна мрежи да се извършват под строг 
контрол за изпълнение на съоръженията, 
хидроизолацията, последващото засипване  и 
управление на генерираните отпадъци . 

СМР и ремонтни 
работи при Е 
 

Опазване на атм. въздух в района 

1.4 По време на строителните  работи използване на 
оросителна (подвижна) инсталация за 
потискане на прахоотделянето при съответните 
операции (товаро-разтоварни, изкопни, насипни и 
др.). 

СМР и ремонтни 
работи при Е 

Намаляване запрашването на 
атмосферния въздух; 
Предпазване от разпиляване на отпадъци. 

1.5 Складовите площи за насипни строителни 
материали (основно пясък) и строителните 
отпадъци  при сухо и ветровито време следва да 
бъдат омокряни за да се намалят праховите емисии. 

СМР-При 
съответната 
метеорологична  
обстановка 

Опазване на въздуха и  здравето на 
работещите  и населението в района. 
Намаляване запрашаването на атм. въздух 

1.6 Автосамосфалите да са с бризенти при транспорт на 
изкопана земна маса, строителни материали,  
строителни отпадъци и др.  

СМР Предпазване от разпиляване на материали 
и отпадъци. Опазване на въздуха и  
здравето на работещите  и населението в 
района. Намаляване запрашаването на 
атм. въздух 
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1.7 Непосредствено след приключване на строителните 
работи, участъците на изграждане на 
водопроводната и канализационна мрежа и 
складовите площи за насипни строителни 
материали следва да бъдат грижливо почистени 

Непосредствено 
след 
приключване на 
СМР и ремонтни 
работи при Е 

Опазване на въздуха, 
Управление на отпадъците., 

1.8 Уплътняване на работния режим на строителните 
и транспортни машини и недопускане работа на 
двигателите извън работен режим и др. 

СМР,З Намаляване на вредните газове в 
атмосферата. Опазване на въздуха  и 
здравето на работещите  и населението в 
района. 

1.9 Строг контрол и ефективно управление на  
технологичните процеси  в ГПСОВ. Своевременно 
отстраняване на утайките. 

Е Опазване на атм. въздух в района на 
ПСОВ. Недопускане образуване на 
неприятни миризми. Осигуряване 
качествена работна среда за работещите 
на обекта. 

1.10 Да се засади растителност за залесителен пояс на 
площадката на ГПСОВ 

П, СМР 
 

Осигуряване на високо качество на 
околна и работна среда. 

1.11 Използване на нискосеристо дизелово гориво СМР, Намаляване на вредните газове в 
атмосферата.  

1.12 Да се прецизира възможността за покриване в 
сграда с подходяща вентилация  на решетките  в 
механичното стъпало. 

СМР, Свеждане до  минимум на вредните  
 газове в атмосферата.  

2. Повърхностни и подземни води    
2.1 Бетоновите съоръжения на водопроводната система 

,  на канализационна система и ПСОВ да се 
проектират и изпълнят с водоплътен бетон с оглед 
недопускане на течове. 

П, С Недопускане на течове. Опазване на 
почви и подз. води от замърсяване. 

2.2 Да се упражнява строг контрол и провежда 
ефективно управление на технологичните процеси 
при пречистване на отпадъчните води и 
стабилизацията на утайките.  Поддържане в 
изправност на оборудването Постигане на 
параметри на изход ГПСОВ, отговарящи на  
разрешителното за заустване. Осигурява се 
ефективна работа на ПСОВ по пътя на водите и 
утайките. Спазват се всички нормативни 
изисквания. 

Е Опазване на водите във водното тяло , 
устойчиво развитие на водната 
екосистема, предотвратяване на здравен 
риск за населението в района и 
работещите на обекта.  

2.3 Ел.механичното оборудване да се поддържа в 
изправност 

Е добра работа на ПСОВ, оптимално 
управление на процесите и оптимално 
пречистване на отпадъчните води. 

2.4 Да се предвиди специална площадка за 
използваната строителна техника по начин 
недопускащ замърсяване на повърхностни и 
подземни води с нефтопродукти. 

П, СМР Недопускане замърсяване с 
нефтопродукти на почви и води 

2.5 Да се разработи инструкция за експлоатация на 
използваната техника и да се контролира  нейното 
прилагане за опазване компонентите на околната 
среда  

П, СМР, Е  Ограничаване на рисковете за човешкото 
здраве и компонентите на околната среда. 

2.6 Да не се допуска заустване на непречистени до 
необходимите изисквания отпадъчни води  във 
водното тяло. 

П, СМР, Е Опазване на водите в приемника, 
свеждане до минимум негативното 
влияние на обекта върху околната среда и 
предотвратяване на  здравен риск за 
работещи на обекта и население в района. 

2.7 Да се предвиди график за ревизия на системите и 
съоръженията на ГПСОВ 

П, СМР, Е свеждане до минимум негативното 
влияние на обекта върху отделните 
компоненти на околната среда 
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2.8 Спазване на всички условия определени в 
Разрешително за заустване на отпадъчните води от 
БДДР. 

П, СМР, Е Опазване на водите в приемника, 

2.9 Да не се допуска замърсяване на водите във 
водното тяло. 

СМР,Е Свеждане до минимално въздействие на 
обекта  върху водите и биоразнообразието 
в района . Предотвратяване на здравен 
риск за населението в района. 

2.10 Да се изготви Актуализация на План за собствен 
мониторинг, да се съгласува с компетентния орган  
и да се актуализира периодично. 

П, СМР, Е Осигуряване на ефективна работа на 
ГПСОВ. Опазване на пов.води във 
водното тяло. 

2.11 Да се изготви Актуализация на План при аварийни 
ситуации  , да се съгласува с компетентния орган  и 
да се актуализира периодично. 

П, СМР, Е Осигуряване опазването на околната 
среда в района 

2.12 Да се изготви Програма за управление на утайките, 
формирани на ГПСОВ , да се съгласува с 
компетентния орган  и да се актуализира 
периодично 

П, СМР, Е Осигуряване на ефективна работа на 
ГПСОВ. Опазване на пов.води във 
водното тяло. 

2.13 Строг контрол на заустваните в Градската 
канализация води от отделни предприятия. Контрол 
на работата на ЛПСОВ. Всички ЛПСОВ да се 
поддържат в изправност и да не се допускат 
аварийни изпускания в ГК на наднормено залпово 
замърсяване (КМУ, Отаители, филтри и др.) 

Е Осигуряване на ефективна работа на 
ГПСОВ Опазване на пов.води във 
водното тяло . Генериране на утайки в 
ГПСОВ, които могат да се използват в 
земеделието. 

2.14 Да не се допуска замърсяване на водите в периода 
на строителство и експлоатация на отделните 
обекти. 

СМР,Е Свеждане до минимално въздействие на 
обекта  върху водите . 

2.15 При строителство на отделните подобекти да се 
инсталират химически тоалетни 

СМР Опазване на водите и почвите от 
замърсяване. 

2.16 Да се предвиди специална площадка за 
използваната строителна техника по начин 
недопускащ замърсяване на повърхностни и 
подземни води с нефтопродукти. 

П, СМР,З Недопускане замърсяване с 
нефтопродукти на почви и води 

2.17 Да се разработи инструкция за експлоатация на 
използваната техника и да се контролира  нейното 
прилагане за опазване компонентите на околната 
среда  

П, СМР, Е,З  Ограничаване на рисковете за човешкото 
здраве и компонентите на околната среда. 

2.18 качествено изпълнение на строителните работи и 
възстановяване на терена около новопостроените 
съоръжения; 

СМР  Предпазване на подземните води от 
замърсяване 

2.19 оборудване на специална площадка за временно 
съхраняване на генерираните отпадъци; 

СМР  Предпазване на подземните води от 
замърсяване 

2.20 поддържане в изправност на изградените сгради и 
съоръжения; 

Е Предпазване на подземните води от 
замърсяване 

2.21 Всички аварийни и байпасни връзки за заустване на 
непречистени отпадъчни води ще бъдат 
пломбирани и ползването им ще става с 
разрешение, след уведомяване на контролиращия 
орган при условията на чл.126 от Закона за 
водите/ЗВ.  При аварийни случаи ще се 
предприемат  необходимите мерки, в съответствие 
с изискванията на  чл. 131 от ЗВ. 

Е Опазване на повърхностните води  

3. Земни недра    
3.1 Инженерно- геоложки и хидрогеоложки 

проучвания и изследвания където е необходимо 
П Получаване на данни за обосновани 

проектни решения за опазване на земните 
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недра и подземните води. 
3.2. Да се спазват изискванията за степента на 

сеизмичност на района. 
П,  

4. Земи и почви   
4.1  Отнетият хумус да се складира и след приключване 

на строителните работи да се връща за 
рекултивация. Хумусът, да бъде складиран отделно 
от другите земни маси 

П,СМР Запазване на почвения слой. 

4.2 Използване на част от изкопаната пръст за обратен 
насип и оформяне нарушенията от строителството и 
използван при рекултивацията на обектите 

П,СМР Рекултивация на нарушените терени 

4.3 Рекултивация на засегнатата от 
строителството територия, заличаване на временните 
площадки и депа за земни маси и възстановяване на 
нарушената почвена и растителна покривка. 

П,СМР Възстановяване на нарушената почвена 
покривка и ландшафт в района. 

4.4 Да не се допуска земни маси да попадат във 
Канализацията и водното тяло. 

П,СМР Предпазване от замърсяване  на 
повърхностните и подземни води 

4.5 Укрепване на нарушените терени и предвиж- 
дане на противоерозионни мероприятия. 

П,СМР Избегване на нежелани ерозионни 
процеси свличания и запазване на 
характерната за района растителност. 

4.6 озеленяване на свободните пространства с 
подходяща растителност 

П,СМР Спазване на нормативните изисквания. 

5. Биоразнообразие.Защитени  еритории.   
5.1 Максимално запазване на съществуващата 

растителност.  
П,СМР,Е Свеждане до минимум въздействието на 

обекта върху биоразнообразието в района. 
5.2 Реализацията на допълнителни  работи на 

залесителния  пояс да се извършва с типичните за 
района дървесни видове.  

П, СМР Позитивно влияние върху растителен и 
животински свят Ще се избегнат 
нежелани ерозионни процеси както и 
проблеми след залесяване. 

5.3 Да се осигури добра поддръжка на зелените площи 
– тревни и дървесно-храстови групи и масиви. 

С,Е Опазват се земите и почвите и 
автентичния ландшафт. 

5.4 Рекултивацията на нарушени терени от депонирани  
излишни земни маси да се извърши по проект 
ръководен от ландшафтен архитект 

С Опазване и приобщаване след 
възстановяване обекта към заобикалящия 
го терен. 

5.5 Целево запазване на съществуващите дървесни 
видове. 

С, Е Запазване на горското насаждение както и 
други представителни дървесно-храстови 
видове 

5.6 Да се предвидят първоначални грижи за 
растителността до нейното укрепване и 
приспособяване към растителни условия.  

Е,З Запазване на биоразнообразието в района. 

5.7 Строителните работи по възможност да се извършват 
извън периодите на размножаване на фауната 
(пролетта и първата половина на лятото;) 

СМР,З Свеждане до минимално въздействие на 
обекта  върху животинския свят в района.. 

5.8 Да се прецизира възможносттс за подобряване на 
залесителния пояс в ГПСОВ и да се създадат, където е 
възможно залесителни пояси на пътищата, които се 
ползват опт ГПСОВ (предимно до депото за отпадъци, 
утайки и др.) 

  

6 Ландшафт    
6.1 Подходящо архитектурно оформление на видимата 

част от  съоръженията  
П, СМР Приобщаване към околния ландшафт. 

6.2 На територията на съоръженията да се разработи 
ландшафтно устройствен проект.  

П, СМР Приобщаване към околния ландшафт. 

6.3 След приключване на строителството да се П, СМР и при Приобщаване към околния ландшафт. 
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предприемат мерки за смекчаване на 
въздействието- възстановяване на нарушените земи 
и оформяне с растителност там където е 
необходимо- терените на свободните площи около 
съоръженията със цел включване на обекта към 
околната среда 

ремонтни  
работи 

6.4 Строго да се спазва работната програма и 
санитарно хигиенните изисквания за обекти от 
такъв тип. 

П, СМР, Е при 
ремонтни  
работи 

Приобщаване към околния ландшафт. 

6.5 Паралелно и след строителната фаза е необходимо 
да се вземат мерки за възстановяване на 
нарушените терени както и оформянето им с 
подходяща растителност. Предприемането на 
подходящи мерки за противоерозийни 
мероприятия, рекултивация на горния пласт, както 
и максимално запазване на съседните парцели, 
удачното използване на растителността ще смекчат 
промяната на пейзажа и изкуственото въвеждането 
на такава ландшафтна доминанта в локалния 
промишлен ландшафт . 

П, СМР,Е при 
ремонтни  
работи 

Приобщаване към околния ландшафт. 

7 Отпадъци   
7.1 Изготвяне на  Актуализирана Програма за 

управление на отпадъците и периодично да се 
актуализира.  

П, СМР, Е  Спазване на нормативните изисквания. 
Гарантиране качеството на пречистените 
води. опазване на водната екосистема.  

7.2.  Изготвяне и съгласуване с компетентния орган на 
Програма за управление на утайките, генерирани в  
ГПСОВ Добрич 

П, СМР, Е Спазване на нормативните изисквания. 
Опазване на почвите и водите от 
замърсяване. 

7.3.  Получаване на решение за дейностите с отпадъци, 
съгл. чл. 12, ал.1, т.1 от Закона за управление на 
отпадъците.  

П, СМР, Е Спазване на нормативните изисквания. 

7.4 Своевременно отстраняване на отпадъците и 
утайките от ГПСОВ 

Е Опазване на почвите и водите от 
замърсяване. 

7.5 Да се предвидят места за временно съхранение на 
въидовете отпадъци до  извозването им от 
специализирана фирма. 

П, СМР, Е Запазване на района на ПСОВ и 
прилежащите терени от замърсяване. 

7.6 Непосредствено след приключване на строителните 
работи, отделните участъци на рехабилитираните 
или новоизградени мрежи и съоръжения на 
водопроводната и канализационна система и 
съоръжения в ГПСОВ и складовите площи за 
насипни строителни материали е необходимо да 
бъдат грижливо почистени 

П, СМР, Запазване на района на ПСОВ и 
прилежащите терени от замърсяване 
Опазване на въздуха. Управление на 
отпадъците. 

7.7 Строителните отпадъци, след приключване на 
строителните работи да бъдат извозени до депо за 
строителни отпадъци на населеното място. 

След 
приключване на 
СМР и Е при 
ремонтни  
работи 

Опазване на почвите. Управление на 
отпадъците., 

7.8 Периодично да се тества  стабилизираната утайка и 
да се потърсят възможности за използването й. 

Е  Управление на отпадъците., Опазване на 
почвите 

7.9 Да се осигурият реални възможности за третиране 
на уплътнената, стабилизирана утайка от  ГПСОВ 
Добрич в краткосрочен и дългосрочен аспект, 
съгласно действащото екологично законодателство. 

Е  Осигуряване ефективната работа на 
ПСОВ. Опазване на почвите. Управление 
на отпадъците., 

8. Опасни вещества   
8.1 Изготвяне на инструкции за безопасна работа и 

използване на  лични предпазни средства. 
СМР, Е Предотвратяване на здравния риск за 

работещите на обекта 
8.2 Спазване на всички инструкции за безопасна работа СМР, Е при Предотвратяване на рискове, свързани с 
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с опасни вещества.  ремонтни работи повишени концентрации на опасни 
вещества във въздуха на работна среда . 

8.3 При строителство на обекта най-вече при полагане 
на асфалтова настилка е необходимо стриктно 
спазване на всички изисквания по БХТПБ . 
предотврати 

СМР, Е при 
ремонтни работи 

Предотвратяване на рискове 

8.4 Гарантиране на изискванията за товаро-
разтоварване на прахообразните суровини и 
материали. Подходящо складиране на опасните 
вещества. 

СМР, Е Намаление на възможните неблагоприятни 
ефекти от опасните вещества. 
Предотвратяване на здравен риск за 
работещите на обектите. 

8.5 Гарантиране на изискванията за складовете за 
съхранение на реагенти. За намаление на 
възможните неблагоприятни ефекти от опасните 
вещества е необходимо да се гарантират 
изискванията за товаро-разтоварване на 
прахообразните суровини и материали, доставяни в 
книжни или полимерни торби, подходящо 
складиране на опасните вещества. 

П, СМР, Е,З Предотвратяване замърсяването на  
въздуха на работна среда. Опазване 
здравето на работниците 

8.6 Със цел опазване здравето на хората и защита на 
околната среда да се спазват условията по 
съхранение на опасните химични вещества посочени 
в информационните листове за безопасност /ИЛБ , 
които да се изискват от производителите и/или 
вносителите при първата доставка и да са на 
разположение на контролните органи по Закон за 
защита от вредното въздействие на химичните 
вещества и препарати /ДВ ба 114/2003г./ 

СМР, Е Предотвратяване на здравния риск за 
работещите на обекта 
 

8.7 Доставяните суровини и материали за дейността на 
обекта трябва да бъдат придружавани от анализни 
сертификати, Информационни листове за 
безопасност, Инструкции за безопасно приложение, 
включително мерки при разливи, разпрашаване и 
увреждане на здравето на персонала. Всяка 
оригинална опаковка трябва да бъде с етикет, в 
който се съдържат данни за здравния и екологичен 
риск и мерките за безопасност. Опасните вещества 
и продукти се контролират от органите на МЗ. 

СМР, Е,З Предотвратяване на  здравен риск за 
работещите на обекта. Опазване здравето 
на работниците 

8.8 Трасетата за движение на обслужващия транспорт, 
при изграждане на отделните участъци на 
водопроводната и канализационна системи и 
съоръженията към тях  да се съгласуват с община 
Добрич, агенция пътища и др. засегнати 
юридически и физически лица.  

 Опазване здравето на работниците и 
населението в района 

9. Вредни физични фактори - Шум, вибрации, др.   
9.1. Използваната механизация да е изправна и да отговаря 

на всички съвременни технически 
изисквания,спецификации      и      норми 
задължителни за спазване в ЕС. 

СМР, Е Опазване здравето на работещите на 
обекта и населението в района 

9.2 Използването на шумогенериращите машини само в 
светлата част на деня, до 17,00 ч. Шумовото 
въздействие да се сведе до 50 dbA извън района на  
ПСОВ 

СМР, Е Опазване здравето на работещите на 
обекта и населението в района. Свеждане 
до минимум негативното влияние върху 
птиците в района. 

9.3 Да се гарантира спазването на нормите за шум, 
излъчван в околната среда, съгласно 
изискванията на нормативната уредба при 
експлоатация на обекта. 

СМР, Е Недопускане на високи шумови нива 
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9.4 Да се ползват съвременни краткосрочни строителни     
технологии и  желателно е периодът на извършване  
на операции със завишено шумово натоварване да  
 не съвпада с периода на гнездене на птиците;  

СМР, Е 
извършване на 
ремонтни 
работи. 

Опазване на птиците в района 
 

9.5 По време на строителството за личната безопасност 
от шумово натоварване на работниците е 
необходимо използването на лични 
шумопредпазващи средства; 

СМР, Е 
извършване на 
ремонтни 
работи. 

Опазване здравето на работниците и 
населението в района. 

9.6 Да се предвиди  използването на съвременни 
машини и съоръжения за строителство и 
експлоатация съоръженията  с добри технически, 
включително акустични показатели. За 
вентилационните и въздуходувни системи са 
предвидени подходящи шумозаглушители. 
Необходимо е да се поддържат в изправност. 

СМР, Е 
извършване на 
ремонтни 
работи. 

Опазване здравето на работниците и 
населението в района. Опазване на 
спокойствието на птиците в района 

9.7 Машините и съоръженията, работещи на открито 
трябва да отговарят на изискванията на Наредба за 
съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машини и съоръжения, които 
работят на открито, по отношение на шума, 
излъчван от тях във въздуха (МС, Д.в. бр.11/2004г.). 
Наредбата е синхронизирана с Директива 
2002/88/ЕС. 

СМР, Е 
извършване на 
ремонтни 
работи. 

Опазване здравето на работниците и 
населението в района 

9.8 Трасетата за движение на обслужващия транспорт, 
при изграждане на отделните участъци на 
водопроводната и канализационна системи и 
съоръженията към тях  да се съгласуват с община 
Пловдив, агенция пътища и др. засегнати 
юридически и физически лица.  

 Опазване здравето на работниците и 
населението в района 

10 Материално и културно наследство   
10.1 Да се спазят изискванията на чл. 83 ал. 1 и 2; чл.93 

ал. 1; чл. 94, чл.97 от ЗКН за опазване, 
идентифициране и съхранение на културните 
ценности, както и чл. 158 ал.1 за предаване на 
движимите археологически ценности в районния 
музей Пловдив.  

П, СМР Опазване паметниците на културата 
 

10.2 Съгласно  чл. 160 ал.1 и 2 от ЗКН, когато при 
извършване на строителните и благоустройствени 
дейности, се открият структури и находки, които 
имат признаци на културни ценности, дейността се 
спира незабавно и се прилагат съответно чл.148 , 
чл. 72 и 73. 

П, СМР Опазване паметниците на културата 
 

10.3 При извършване на строителните работи, ако се 
открият находки, които имат признаци на 
паметници на културата,  работата временно се 
спира и незабавно се уведомява общината на чиято 
територия се намира находката съгл. Чл.93, 94 и 97 
от ЗКН. 

П, СМР Опазване паметниците на културата 
 

10.4 На териториите, където ще се извършват 
строителни работи няма данни за наличие на 
паметници на архитектурното наследство, въпреки 
това при извършване на строителните работи, ако 
се открият находки с признаци на паметници на 
културата, на основание чл. 18 от ЗПКМ работата 

СМР, Опазване паметниците на културата 
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временно се спира и незабавно се уведомява 
общината .  

11 Здравна защита и управление на риск   
11.1 Изготвяне на инструкции за безопасна работа и 

използване на  лични предпазни средства. 
СМР, Е Предотвратяване на здравния риск за 

работещите на обекта 
11.2 Спазване на всички инструкции за безопасна работа 

с опасни вещества. При строителство на обекта най-
вече при полагане на асфалтова настилка е 
необходимо стриктно спазване на всички 
изисквания по БХТПБ .  

СМР, Е при 
ремонтни работи 

Предотвратяване на здравния риск за 
работещите на обекта.. 

11.3 При строителството и експлоатацията на обекта 
следва да се спазват всички изисквания за безопасни 
условия на труд, които са заложени в проектите, съгл. 
Закона за здравословни и безопасни условия на труда  

П, СМР, Е  
 
 
Стриктно спазване на изискванията за 
безопасни условия на труд и намаляване 
на здравния риск за работещите на обекта 
по време на строителството и 
експлоатацията. 

10.4 Спазване на всички изисквания на здравната 
профилактика по отношение на физиологичните 
режими на труд и почивка и физиологични норми за 
ръчна работа с тежести посочени в Наредбите на МЗ 

СМР, Е 

11.5 Използване на предвидените лични и колективни 
предпазни средства 

СМР, Е 

11.6 Задължителен инструктаж за работниците от 
компетентни специалисти 

СМР, Е, РРЕ 

11.7 Да се изготви План при аварийни ситуации и да се 
актуализира периодично. 

П, СМР, Е, РРЕ Миниминизиране на риска 

11.8 Да се поддържа в изправност аптечка за оказване на 
първа медицинска помощ. 

С, Е Своевременно оказване на първа 
медицинска помощ на пострадалите. 

11.9 Строг контрол и управление на водния сектор. 
Намаляване на загубите на питейна вода. 
Осигуряване на ефективно обеззаразяване  

П, СМР, Е Осигуряване на качествена питейна вода 
и достатъчно необходимите количества за 
населението. 

11.10 Гарантиране на изискванията за складовете за 
съхранение на реагенти. За намаление на 
възможните неблагоприятни ефекти от опасните 
вещества е необходимо да се гарантират 
изискванията за товаро-разтоварване на 
прахообразните суровини и материали, доставяни в 
книжни или полимерни торби, подходящо 
складиране на опасните вещества. 

П, СМР, Е,З Предотвратяване замърсяването на  
въздуха на работна среда. Опазване 
здравето на работниците 

11.11 Доставяните суровини и материали за дейността на 
обекта трябва да бъдат придружавани от анализни 
сертификати, Информационни листове за 
безопасност, Инструкции за безопасно приложение, 
включително мерки при разливи, разпрашаване и 
увреждане на здравето на персонала. Всяка 
оригинална опаковка трябва да бъде с етикет, в 
който се съдържат данни за здравния и екологичен 
риск и мерките за безопасност. Опасните вещества 
и продукти се контролират от органите на МЗ. 

СМР, Е,З Предотвратяване на  здравен риск за 
работещите на обекта. Опазване здравето 
на работниците 

11.12 Всички строително ремонтни дейности да бъдат 
съобразени с НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за 
минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на 
строителни и монтажни работи - Приложения № 1-
5 към чл. 2, ал. 2. и НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. 
за ограничаване на вредния шум чрез 
шумоизолиране на сградите при тяхното 
проектиране и за правилата и нормите при 

П, СМР, Е, РРЕ Предотвратяване на рискове, 
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изпълнението на строежите по отношение на шума, 
излъчван по време на строителството. 

11.13 Намаляване на праховите емисии чрез напръскване 
с вода на местата, от които се вдига прах (при сухо 
време и вятър). Използване на приготвени в 
бетонови възли бетони и разтвори и машинното им 
полагане. 

С, Е Предотвратяване на рискове, опазване на 
въздуха от замърсяване 

11.14 Да не се допускат разливи на нефтопродукти. При 
случай на разлив да се вземат незабавни мерки за 
неговото локализиране, отстраняване и 
транспортиране на подходящи депа.  

С, Е Предотвратяване на рискове,. Опазване на 
почви и подземни води от замърсяване 

11.15 Поддържане в изправност оптимално натоварване 
на строителните машини с цел от една страна 
намаляване на количествата на ауспуховите газове, 
а от друга на шума и вибрациите. 

С, Е Предотвратяване на рискове, 

11.16 Режимът за труд и почивка при вибрационно 
въздействие да се изгражда така, че сумарната 
експозиция за смяна (за контакт с вибрации) да 
не надвишава 90-120 min. 

С, Е Предотвратяване на рискове, 

11.17 Във всички професионални дейности задължително 
да се използва подходящо за сезона работно 
облекло, лични предпазни средства при наличие на 
вредни фактори на работната среда 
(противопрахови маски, шумозатлушители, 
противовибрационни ръкавици) и осигури 
рационален режим на труд и почивка. 

С, Е Предотвратяване на рискове, 

12 Социално икономически аспекти.    
12.1 Дейности по повишаване на информираността на 

гражданите с цел да се засили участието им във 
вземанато на решения и компетентността им по 
проблемите на устойчиво развитие и опазване на 
околната среда и сигурността на бъдещите 
поколения.  

П,С,Е,З  

12.1 Курсове за квалификация на персонала , включен в 
изграждането и  експлоатацията на обектите . 

П,С,Е,З Осигуряване на качествена околна и 
работна среда. 

13 Други    
13.1 Във следващите фази на проектиране да се вземат 

предвид всички направени препоръки и 
предложени мерки, като се извършва строг контрол 
и упавление за изпълнението им при експлоатация 
на водопроводните и канализационни мрежи и 
съоръжения и ГПСОВ. 

П,С,Е Предотвратяване на рискове за околна и 
работна среда. 

13.2. Във следващите фази на проектиране да се изготвят 
, а при експлоатация да се актуализират 
периодично: 
- Инструкции за експлоатация 
- Програма за управление на околната среда 
- План за мониторинг 
- Програма за управление на отпадъците 
- Програма за управление на отпадъците 
- План при аварийни ситуации 

П,С,Е Предотвратяване на рискове за околна и 
работна среда. 
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14 Спазване на всички предвидени мерки по 
различните компоненти и фактори на околната 
среда 

  

- П – проектиране;  
- С – строителство; СМР- строително монтажни работи   
- Е – експлоатация. 
-  РРЕ- ремонтни работи при еквсплоатация. 

 
8.  Трансграничен характер на въздействията. Реализацията на ИП няма негативно 

трансгранично въздействие по отношение на влиянието му върху отделните 
компоненти на околната среда.  

 
      Заключение  
      Реализацията на Инвестиционното предложение на Община Добрич Интегриран 
проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І   
 
ИП е екологосъобразно решение и осигурява високо качество на жизнена и околна среда 
за населението в района чрез изграждане на : 

- Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич ”в землището на с. 
Врачанци, Община Добричка. 

- Рехабилитация, реконструкция и разширение на  определени участъци от 
водопроводната  и канализационна мрежа» в регулационните граници на гр. Добрич.  
         Реализацията на обектите на ИП няма да оказва значимо негативно влияние върху 
отделните компоненти на околната среда при предвидените мерки, контрол и 
управление. Негативното въздействие при строителство на обектите, при предвидените 
мерки, контрол и управление  включени в ИП ще бъде сведено до минимум. За 
реконструкция и модернизация на съществуващата ГПСОВ Добрич се предвижда 
технологична схема и преоборудване  на някои технологични възли, отговарящи на 
съвременните изисквания и при поддържане на оптимален режим на работа и ефективно 
управление ще бъде сведено до минимум всякакво негативно въздействие. Освен това 
рехабилитацията се предвижда да се извършва на съществуващата площадка, ще се 
поддържат в действие съществуващите съоръжения (т.е. няма да се прекъсва работата 
им), ще се подобри пречиствателният ефект и ще се спазят изискванията за показателите 
на пречистените отпадъчни води и на формираните в процеса на оречистване утайки ( 
стабилизирани и обезводнени).  
Експлоатацията на обектите на ИП ще подобри качеството на околната среда, което ще 
допринесе за високото качество предимно на компонент „води”.  Ще се предотврати 
риска от замърсяване на подземните и  повърхностни води в района. Ще се повиши 
самопречиствателната способност на водите в приемниците р. Добричка и река Суха 
река, ще се осигурят условия за устойчиво развитие на речните екосистеми  във водните 
тела и развитие и на биоразнообразието в този район. Ще бъде предотвратен и здравния 
риск за населението в района (в момента в приемника се заустват и непречистени 
отпадъчни води). Негативното влияние на обектите на ИП при експлоатация  при строг 
контрол и ефективно управление на водния цикъл и при поддържане в оптимален режим 
на работа ГПСОВ  ще бъде сведено до минимум.  

Реализацията на Инвестиционното предложение ще постигне подобряване 
условията на живот в района. Ще се осигури високо качество на околна и жизнена среда, 
както и качествена работна среда за работещите на обектите на ИП при строителството и 
експлоатацията им.  
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Списък на най - често използваните съкращения 

Амониев азот    N-NH4 
Азот нитратен   N-NO3 
Азот  нитритен N-NO2 
Азот органичен Nорг. 
Азот общ по Келдал Nt Keldal  =  N-NH4 + Nорг. (ОАК) 
Азот общ Nt = N-NH4+ N-NO3+ N-NO2 +Nорг. 
АУ Активна утайка  
Al - соли Алуминиеви соло 
Al2(SO4)3 Алуминиеви сулфат 
ББ Биобасейн 
БДЧР Басейнова Дирекция Черноморски район 
БДДР Басейнова Дирекция Дунавски район 
БИ Биотичен индекс 
БПК /BOD Биологично потребен кислород 
ВиК Регионално водоснабдително дружество 
ВУ Вторичен утаител 
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
ГЗ  Гражданска защита 
ГИС     Географска информационна система   
ГП                    Генерален план 
ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху околната 

среда 
ДНО Депо за неопасни отпадъци 
ЕС  Европейски съюз 
ЕК Европейска комисия 
Е.Ж./PE            Еквивалентен жител 
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
Fe -соли Железни соли 
Fe CL3 Железен трихлорид 
Fe SO4 Железен сулфат 
ЗВ  Закон за водите 
ЗЗ   Защитени зони 
ЗЗТ Закон за защитените територии 
ЗЗСС Закон за защита на селскостопанските земи 
ЗЛР Закон за лечебните растения 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУО Закон за управление на отпадъците 
ЗУТ Закон за устройство на територията 
ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
ИСПА (ISPA)  Инструмент за структурни политики по 

присъединяването 
ИП Инвестиционно предложение 
КАВ  Качество на атмосферния въздух 
КФ Кохезионен фонд 
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КПКЗ (IPPC)  
 

Комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването 

ЛМС Локална мониторингова станция 
ЛПСОВ Локална пречиствателна станция 
МИ Министерство на икономиката 
МЗГ   Министерство на земеделието и горите 
МЗ Министерство на здравеопазването 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МРРБ Министерство на регионалното развитие                         

и благоустройството 
МПС Моторно превозно средство 
МАВ/ IWA     Международна асоциация по водите  
НСМОС Национална система за мониторинг на околната 

среда 
НСРЗ  Национална служба “Растителна защита” 
НЕМ Национална екологична мрежа 
НВ /SS Неразтворени вещества 
НУРИОВОС  
 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху  околната среда 

НУРИОС Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и ИП 
с предмета и целите на опазване на ЗЗ.  

НПО Неправителствена организация 
НСИ Национален статистически институт 
НСМОС Национална система за мониторинг на околната 

среда 
ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда 
OС Оценка за съвместимост на ИП с предмета и целите 

на ЗЗ 
ПВОС  Преценка на влияние върху околната среда 
ПМС  Постановление на Министерски съвет 
ПС Помпена станция 
ПС – ПБВ Помпена станция – питейно-битово водоснабдяване 
ПС- БФВ / КПС Помпена станция за битово фекални води/ КПС 
ПСПВ  Помпена станция – питейно водоснабдяване 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 
ПУП- ПЗ Подробен устройствен план – план за застрояване 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води  
ПСПВ Пречиствателна станция за питейни води 
ПДЕ Пределно допустими емисии 
ПДК Пределно допустима концентрация 
ПДК м.е. Пределно допустима концентрация – максимална 

еднократна 
ПДК ср. дн. Пределно допустима концентрация – средно 

денонощна 
ПДК ср. год. Пределно допустима концентрация – средно годишна 
ПДН Пределно допустима норма 
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ПМС  Постановление на Министерски съвет 
ПУ Първични утаители 
РИОСВ Районна инспекция околна среда и води 
РИОКОЗ Регионална инспекция по опазване и контрол на 

общественото здраве 
РЛ Регионална лаборатория 
РСВ  Полихлорирани бифенили 
РАН Полиароматни въглеводороди 
РАУ Рециркулираща активна утайка 
СВ Сухо вещество 
SBR Специализиран комплексен биореактор  ББ+ВУ 
СОЗ Санитарно охранителна зона 
СЗЗ Специално защитени зони 
FIDIC               Федерация на инженерите консултанти 
ФАР/PHARE Програма за помощ от Общността на държави от 

Централна и Източна Европа 
Фосфор – общ (като Р) Pt = Рорг+Р-РО4 
Фосфор – разтворими фосфати (като Р) P-PO4 
Фосфор –органичен(като Р) Рорг 
ХБМ   Хидробиологичен мониторинг 
ХМС                Хидрометрична станция 
ХПК /COD                Химично потребен кислород 

 
  

Приложение: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, 
копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС 
№ 59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./. Копие от Обявите, Уведомленията , и 
информация по т.4.3.    

2. Карти и друг  актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 
координати на граничните точки на имота и на обекта  

 
 
Изготвили :  инж. Стела Иванова 
                        Мими Златарева – биолог 
                        инж. Катя Андреева 
                        инж. Румяна Николова 
                        ст.н.с.д-р инж. Нели Гаджалска 
                        
 
Съгласувал :  
 
 
ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА  
Кмет на Община град Добрич 
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ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕЦЕНКА НА ВЕРОЯТНАТА СТЕПЕН НА ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ  

ВЪРХУ ЦЕЛИТЕ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗЗ BG 0002048 „ СУХА  РЕКА ” ПО 
ДИРЕКТИВАТА 79/409/ЕЕС ЗА ЗАЩИТА НА ПТИЦИТЕ, КОЯТО ПРИПОКРИВА И 

ЗЗ „СУХА РЕКА”,  С КОД  BG 0000107 ПО ДИРЕКТИВАТА 92/43/ЕЕС -ЗА 
ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И 

ФАУНА  
 

ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДНИЯ СЕКТОР В 
ГРАД  ДОБРИЧ – ФАЗА І 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.” 
Приоритетна ос 1 Кохезионен фонд 2007-2013 г. 

Процедура с референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в 

агломерации над 10 000 е.ж.” 
 

Възложител : Oбщина Добрич 
 

 
Информацията e по чл. 10 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и 
целите на опазване на защитените зони / Приложение № 1 и Приложение № 2към чл. 10, 
ал. 1  част Б, / и е неразделна част от Преценката необходимостта от ОВОС. ) 

Ноември 2010 г. 
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ИНФОРМАЦИЯ за Преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие на 
ИП върху предмета и целите на опазване на защитените зони ЗЗ BG 0002048 „ Суха  
река ” и ЗЗ BG0000107„Суха река”.    
 
Приложение  чл. 10 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на 
съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони / Приложение № 1 и Приложение 
№ 2 към чл. 10, ал. 1  част Б/.  
 
Инвестиционно предложение на Община Добрич за реализацията на Интегриран проект 
за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза І с включени подобекти 
Рехабилитация, реконструкция  и разширение на определени участъци на 
водоснабдителната и канализационна мрежа и съоръженията към тях в гр. Добрич и 
Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич. Възложителят на проекта  
Община Добрич ще кандидатства за финансиране от Кохезионния Фонд по програма 
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” Приоритетна ос 1 по Процедура с 
референтен №: BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата  
за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” 
 

Във връзка с представянето на проекта и с развитието на интегрирани водни мерки в град 
Добрич е разработено Прединвестиционното проучване като Окончателен вариант по 
проекта "Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни мерки в градовете 
Пловдив и Добрич (EuropeAid/124488/D/ SV/BG)". То е изготвено от Kocks Consult GmbH, 
в консорциум с Dr. Pecher AG, Dahlem Consulting Engineers GmbH & Co. KG, Plejades 
GmbH, Pecher + Vassilev Water Consulting Holding GmbH & Co KEG. 

Съобразно документа "Методология и подход за подбор на проекти по приоритетна ос 1 на 
оперативна програма Околна среда 2007-2013", Консултантът, разработил предпроектното 
проучване,  предложи етапност при планирането на проекта за всички свързани с него 
инфраструктурни мерки.  

Както беше посочено и по-горе съгласно Директива 91/271/ЕИО  населените места с над 
10 000 екв. ж. следва да осигурят по-висока степен на пречистване на отпадъчните води от 
канализационните мрежи. С оглед изпълнението на Директивата Община Добрич стартира 
процес по планиране и проучване на възможностите за подобряване на различни сфери от 
своя воден цикъл. 

Извършените проучвания са насочени в три сфери: Водоснабдяване, Канализация и 
рехабилитация, модернизация и разширение на ГПСОВ в град Добрич.  

Съгласно писмо на РИОСВ Варна изх. № 08.01.4988/1 01.11.2010 г./. по отношение на 
Закона за биологичното разнообразие и Наредбата за условията и реда за извършване на 
Оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с 
предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата ДВ бр.73/2007 г.), ИП 
подлежи на преценка за вероятната степен за отрицателно въздействие върху предмета и 
целите на опазване на защитените зони  ЗЗ BG 0002048 „ Суха  река ” по Директивата 
79/409/ЕЕС за защита на птиците, която припокрива и ЗЗ „Суха река”,  с код  BG0000107 по 
директивата 92/43/EEC - за опазване на природните местообитания и на дивата флора и 
фауна.  
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Приложение  № 1 към , ал.1- част Б  
 

1. Информация за Възложителя:    
 

Данни за възложителя 
Oбщина Град Добрич     
Кмет на гр. Добрич  - Детелина Николова      
Пълен пощенски адрес. 
Oбщина Добрич: гр. Добрич 9300 ул. « България»  № 12;  
Телефон, факс и e-mail. 
тел.058/600 001-004 централа ; факс.058/600 166 ; e-mail- dobrich@dobrich.bg 
Детелина Николова -  Кмет на гр. Добрич.                 
    
Лица за контакти/име, телефон и адрес за кореспонденция :  
Община Добрич - Детелина Николова -  Кмет на гр. Добрич  
e-mail. dobrich@dobrich.bg 
Община гр. Добрич  - инж. Даниела Милкова   
тел. 058/ 600 162 e-mail: d_milkova@dobrich.bg   
Консултант: Консорциум за техническа помощ Пловдив/Добрич –  
                      Юлия Минковка – Координатор проект- тел. 02/950 0320, моб. 0884 024 764 
                      e-mail: minkovska@kocks-ing.de                      
                      инж. Стела Иванова – 02/9557151; моб. тел. 0887572581;  
                      e-mail. ivanova_stela@yahoo.com  
                      Мими Златарева – биолог – тел. 032 694771032 моб. тел. 0898283811; 
                      e-mail ecovital@abv.bg 
 

2. Обща информация за инвестиционното предложение: 
  
Инвестиционното предложение на Община Добрич е реализация на инвестиционен проект 
за:  
- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на водоснабдителната и 

канализационната системи на град Добрич и съоръженията към тях.  
- Намаляване на загубите във водопроводната мрежа и осигуряване за населението 

достатъчно количество качествена питейна вода, отговарящи на всички нормативни 
изисквания   (към момента  население, посетители и др. за гр. Добрич е   97 000  души) 

- Отвеждане на всички отпадъчни води в ГПСОВ Добрич и намаляване на инфилтрацията 
в канализационната система ще осигури по-ефективна работа на ГПСОВ Добрич, ще 
осигури чистотата на водите в приемника. 

- Рехабилитация, реконструкция, модернизация и разширение на съществуващата ГПСОВ 
Добрич ще осигури пречистване на всички отпадъчни води от населението и 
промишлените предприятия на гр. Добрич до необходимите изисквания за заустване в 
приемника. 

- Ще се  предотвратят условията за създаване на ситуация за здравен риск за населението 
в района. 

- Ще се  осигурят условия за устойчиво развитие на екосистемата в района и респективно 
на биоразнообразието в района. 
 

mailto:vanova_stela@yahoo.com
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                а) Местоположение на инвестиционното предложение 
          Инвестиционното намерение обхваща населеното място гр. Добрич в частта  за 
рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната им системи.  
         Водните системи и съоръженията към тях, предмет на инвестиционното намерение са 
разположени в урбанизираната територия на град Добрич в регулационните граници на гр. 
Добрич и община Добрич,  ЕКАТТЕ 72624. 
          Площадката на ГПСОВ Добрич е разположена в имот № 000084 в землището на с. 
Врачанци, Община Добричка, Област Добрич ЕКАТТЕ 12262, в имот, собственост на 
Държавен поземлен фонд, с площ – 99,679 дка. /Прил. - скица/.  
         ГПСОВ Добрич е съществуваща и в се предлага реконструкция, модернизация и 
разширение на някои технологични възли със цел  осигуряване   пречистване на всички 
отпадъчни води от гр. Добрич до необходимите изисквания на Разрешителното за заустване.  
 Строителните работи ще се извършват на съществуващата площадка. Теренът е 
антропогенно повлиян. Капацитетът на реконстроираната ГПСОВ Добрич не надхвърля 
капацитетът по водно количество и БПК5, предвидени в първоначалния проект на 
съществуващата ГПСОВ Добрич. 
         Съседните на площадката на станцията имоти, които в частност могат да бъдат 
засегнати от реализацията на ИП са:  
       Граници на имота и съседи : 
ПИ № 018001 – Нива                             на Община Добричка 
ПИ № 000172 – Залесена територия    на МЗГ- Държавно лесничейство 
ПИ № 000016 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000079 – Местен път                  на Община Добричка 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община Добричка 
ПИ № 000179 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000008 – Пасище, мера              на Община  Добричка 
ПИ № 000174 – Залесена територия    на МЗГ - Държавно лесничейство 
ПИ № 000088 – Водно течение             на МЗГ - ХМС 
ПИ № 000111 – Пасище, мера               на Община  Добричка 

Обектите, предмет на ИП са разположени извън границите на защитени територии и не 
засягат елементи на Националната екологична мрежа.      

Инвестиционното предложение обхваща самите населени мяста в частите за 
доизграждане на водопроводните и канализационните им системи и не попада в границите 
на защитени зони. 
  Площадката  на ГПСОВ Добрич е разположена извън границите на защитените зони по 
„Натура 2000” и защитени територии в добруджанското плато.  
       Речната мрежа е добре развита и е представена от суходолия с временен отток в посока 
юг - север. Водоприемник на пречистените в ГПСОВ отпадъчни води, съгласно 
Разрешителното за ползване на воден обект е р. Добричка. 
       Река Добричка е десен приток на Река Суха . 
       Река Суха води началото си южно от село Изгрев на около 1400 м. от „Чаталчешма”, в 
коритото на реката има постоянен отток само в горното течение, влива се в р. Дунав близо 
до езерото Октина – Румъния.  Речната и мрежа е асиметрична. 
       Река Добричка води началото си от северозападния  край  на село Драганово (Воисил) 
от извор чешма и е десен приток на р. Суха река, с устие близо до село Балик, има три по-
големи притока в района на град Добрич, които оформят самостоятелни течения в посока 
юг-север. През по-голямата част от годината са пресъхнали. Речната мрежа е добре развита 
и оформя суходолия.  
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     Обектите на ИП не попадат в границите на защитени територии, защитени зони и 
защитени обелти.  
      Най- близко разположените до ИП защитените зони  са ЗЗ BG 0002048 „ Суха  река ” по 
Директивата 79/409/ЕЕС за защита на птиците, която припокрива и ЗЗ „Суха река”,  с код  
BG0000107 по директивата 92/43/EEC -за опазване на природните местообитания и на 
дивата флора и фауна  
 
       б) Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение. 
      Етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: 

-   Предпроектни и проектни проучвания ; 

-  Изготвяне и съгласуване на комплексен проект ; 
-  Строителство и технологично обзавеждане;     

     -   Въвеждане в експлоатация. 

      Реализацията на инвестиционното предложение ще се извърши етапно по- изготвена 
програма в следващата фаза на проектиране. Обектът ще бъде изпълнен  за определен срок 
в работния проект след откриване на финансиране едноетапно. Към момента няма изготвена 
Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фази на закриване, 
възстановяване  на нарушени терени.  
 
        в) Цел и предмет на инвестиционното предложение  

         Водопроводните и Канализационни мрежи и съоръженията към тях и осигуряване на 
съвременна ПСОВ са основните инженерно благоустройствени мероприятия за населените 
места. Те им осигуряват необходимите санитарно – хигиенни условия и удобства за бита, 
трудовата дейност и отдиха на населението. Съоръженията на системите В и К са основен 
благоустройствен и екологичен елемент на градската и производствена среда. 

         Присъединяването на България към Европейския съюзи достигане на Европейските 
стандарти, налага прилагането на Оперативна програма «Околна среда» 2 007 – 2 013 год. в 
която голяма част от паричните потоци са презназначени за подобряване на начина на 
живот на населението. В тази връзка проектирането и изграждане на канализационни мрежи 
и ПСОВ в населени места с население 10 000 екв.ж. и над 10 000 екв.ж. е абсолютно 
належащо. Това ще доведе след себе си цялостно подобряване на жизнения стандарт и 
състоянието на околната среда в селищата.  

Предмет на инвестиционното предложение/ ИП/ е в съответствие с нормативните 
изисквания . 

Реализацията на ИП индиректно ще се се отрази положително и ще се подобри 
качеството на подземните и повърхностни води в района.  Ще се осигури високо качество 
на жизнена среда за населението и високо качество на околна среда в района.  
 

Социалната значимост и икономическата ефективност на ИП  
- Технико-икономическата оценка на проекта е разработена като за критерий за избор на 

алтернативно техническо решение на обектите на ИП за реализация са използвани: 
техническа обоснованост и надежност, експлоатационната надежност, въздействието 
върху околната среда, разходите и възвращаемостта на разходите и приемливостта за 
общността.  
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- ИП ще има значим социален ефект – подобряване условията на живот на  около 97 хил  
души в съответствие със съвременните изисквания и европейските стандарти. Общо 
подобряване на качеството на живот за населението в района. 

- Осигуряване на достатъчно количество качествена вода за населението. 
- Предотвратяване на здравен риск за населението в района от липса на канализация в 

отделни участъци и пречистване на всички отпадъчни  води.  
- Откриването на нови работни места през периода на строителство (в зависимост от 

натоварването) за неквалифициран и квалифициран персонал предимно от местното 
население. 

- Ангажиране на приходящ квалифициран и помощен персонал при върхово натоварване 
през периода на експлоатация за поддръжка на съоръженията, оборудването и терените.  

- Завишена ангажираност на местните фирми, свързани с дейностите на строителство, 
оборудване и експлоатация на обектите, включени в инвестиционното предложение. 

- В периода на строителство и експлоатация ще се създадат възможности за повишаване 
жизненото равнище на заетите в строителството и експлоатацията работници и 
служители и респективно на населението в района. 

- Ежегодни отчисления за общината. 
- Подобряване на елементите на околната среда: естествените водоеми, 

биоразнообразието и почвите; 
- Подобряване на възможностите за местни икономически инициативи  
- Ефективно управление на водите и територията.  
        Съгласно изискванията на чл. 81, ал. 1. т.2  обектите на инвестиционното предложение 
попадат в Приложение №2 на Закона за опазване на околната среда / Държавен вестник, бр. 
91 /2 002 год. посл изм и доп. ДВ бр.46 /18.06.2010 г. 

- Реконструкция, модернизация и разширение на ГПСОВ Добрич – т.11-в на прил.2 
Пречиствателни станции за отпадъчни води, невключени в  „ т.30  на прил.1 - 
Пречиствателни станции за отпадъчни води капацитет под 150 000 екв. жит.  

- Реконструкция, модернизация и разширение на водопроводната и канализационна 
мрежа и съоръженията към тях на гр. Добрич – инфраструктурни обекти -  т.10-б на 
прил.2  „ обекти с обществено предназначение, включително строителство на 
търговски центрове  и паркинги. „ 

            Съгласно Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието 
върху околната среда /НУРИОВОС/ / ДВ бр.25 / 2003 г. и ПМС № 59. изм. и доп. с ДВ, бр 25/ 
18.03.2010 г. и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ и чл. 40, ал. 3 и ал.4 от 
Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, 
проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. 
/Наредба за ОС/  (ДВ, бр. 73/2007г., пмс. N2 20112007 г и писмо на РИОСВ Варна изх. № 
08.01.4988/ ИП подлежи на Преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие 
върху предмета и целите на опазване на Защитените зони. Най- близко разположените 
защитени зони са ЗЗ BG 0002048 „ Суха  река ” по Директивата 79/409/ЕЕС за защита на 
птиците, която припокрива и ЗЗ „Суха река”,  с код  BG0000107 по директивата 92/43/EEC -
за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна  
 
         г) Необходимост от нова инфраструктура –пътища, електроснабдяване 
         Реконструкцията на ГПСОВ Добрич ще се осъществи на съществуващата площадка, 
която е с изградена инфраструктура.  
 

        3.  Орган, отговорен за одобряването на инвестиционното предложение  
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- Община Добрич 
- Област Добрич 
- Кметство с. Врачанци, 
- Регионална инспекция по околната среда и водите РИОСВ Варна . 
- Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център 

Плевен. 
- МОСВ 

За инвестиционното намерение е уведомено населението на Община Добрич град в 
т.ч. гр. Добрич и Община Добричка - Кметство Врачанци. 

 
 
      Приложение № 2 към чл. 10, ал. 1  част Б/.  
 

1. Характеристики на засегнатата територия- вид и начин на ползване на земите. 
 
Територията е антропогенно повлияна.  

- В и К мрежите и съоръженията към тях са разположени в регулационните граници на гр. Добрич 
- гр. Добрич, община Добрич,  ЕКАТТЕ 72624. 

- Площадката на която ще се реализира реконструкцията на ГПСОВ Добрич вече е антропогенно 
повлияна. Съществуващата ГПСОВ Добрич е действаща в момента, в нея се пречистват част от 
водите на гр. Добрич  и предлаганата реконструкция ще се осъществи на същата площадка.  
 Площадката на ГПСОВ Добрич е разположена в имот № 000084 в землището на с. 
Врачанци, Община Добричка, Област Добрич ЕКАТТЕ 12262, в имот, собственост на 
Държавен поземлен фонд, с площ – 99,679 дка. /Прил. - скица/.  
 

           2.  Засегнати елементи на Националната екологична мрежа. 

            Обектите на ИП са разположени извън границите на ЗЗ. Най- близко разположените 
Защитени зони са ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0002048   и ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 
0000107 . 

 
2.1. Характеристика на защитената зона, местообитанията, видовете и целите 

на управление на национално и международно ниво и тяхното отразяване 
/отчитане/ при изготвяне на инвестиционното предложение  

 
            Характеристиката и степента на въздействие на ИП е представена за най-близо 

разположените СЗЗ до обекта на инвестиционното предложение:  
 

- ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0002048 – по чл. 6, ал.1, т 3 и 4 – за опазване на видовете 
птици посочени в Прил. №2 от ЗБР и местообитанията на видове птици, извън 
Прил. 2 ; 

 
- ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0000107 – по чл. 6, ал.1, т. 1 и 2 – опазване на 

местообитанията на видовете, посочени в Прил. №1 и местообитонията на видове 
растения и животни, извън тези по Прил.1; 

 
 Защитена зона „Суха река” – BG 0002048 е зона по Директивата 79/409/ЕЕС за 

защита на птиците - тип J. , която припокрива ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0000107 по 
Директивата 92/43/ЕЕС - за природните местообитания и дивата флора и фауна – тип К. 



 8 

   Имотът, в който ще се реализира инвестиционното предложение – Реконструкция, 
модернизация и разширение на съществуващата ГПСОВ Добрич не попада в границата на  
ЗЗ „ Суха река”,  с код  BG 0002048, водоприемник на пречистените отпадъчни води е водно 
тяло река Добричка, десен приток на р. Суха  като част от поречие „Добруджански реки и 
дерета”. 

 
 Защитена зона „Суха река” – код  BG 0002048 има обща територия 25437.78 ха. и 
обхваща следните общини и землища в област Добрич: Географските координати на 
центъра и са: географска дължина: E 27050/57// и географска ширина: N 43050/29//. 
                                                                                                   

Област Община Землища ЕКАТТЕ 
Добрич  Добрич Воднянци 11781 
Добрич  Добрич Гешаново 14862 
Добрич  Добрич Дряновец 23933 
Добрич  Добрич Житница 29489 
Добрич  Добрич Карапелит 3 419 
Добрич  Добри  Крагулево 39242 
Добрич  Добрич Ловчанци 43997 
Добрич  Добрич Миладиновци 48088 
Добрич  Добрич Подслон 57087 
Добрич  Добрич Полковник Иваново 68103 
Добрич  Добрич Пчелник 58935 
Добрич  Добрич Тянево 73818 
Добрич  Добрич Хитово 77 84 
Добрич  Добрич Черна 80769 
Добрич  Крушари Александрия 268 
Добрич  Крушари Габер 14043 
Добрич  Крушари Ефрейтор Бакалово 27656 
Добрич  Крушари Зимница 30884 
Добрич  Крушари Капитан Димитрово 36138 
Добрич  Крушари Огняново 53357 
Добрич  Крушари Северци 65913 
Доб ич  Крушари Телериг 72196 
Д брич  Тервел Балик 2405 
Добрич  Тервел Брестница 6464 
Добрич  Тервел Коларци 38025 
Добрич  Тервел Оногур 53549 
Силистра  Кайнарджа Голеш 15566 
Силистра  Кайнарджа Краново 39462 

 

          
         Обща характеристика на ЗЗ 

Мястото обхваща долината на Суха река с прилежащите й суходолия, скали и скални 
венци по склоновете. Разположено е в Добруджа, северно от Добрич и обхваща участъка от 
село Карапелит на юг,  до село Краново на север. Реката почти изцяло се губи в карстовия 
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терен. Между селата Ефрейтор Бакалово и Брестница тя преминава в язовир с дължина 7-8 
км. Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко само от цер /Quercus 
cerris/, по-често смесени гори от цер и келяв габър /Carpinus orientalis/, на места с мъждрян 
/Fraxinus ornus/. Откритите пространства около долината са заети със селскостопански земи 
и пасища обрасли с ксеротермни тревни съобщества с преобладаване на белизма 
/Dichantium ischaemum/, луковична ливадина /Poa bulbosa/ и др. и по-рядко с 
мезоксеротермна тревиста растителност (Бондев, 1991). Язовирът е обрасъл по бреговете с 
водолюбива растителност, а водната му повърхност е покрита на места с дребна водна леща 
/Lemna minor/ и отделни участъци с роголистник /Ceratophyllum spp./. Скалите и скалните 
венци са предимно варовикови и със средна височина около 20 м, с множество ниши, 
корнизи и малки пещери. 

 
Качество и значимост 
В Суха река са установени 193 вида птици, от които 58 са вписани в Червената книга 

на България (1985) като редки или застрашени от изчезване. От срещащите се видове 90 са 
от европейско природозащитно значение (SPEC) (BirdLife International, 2004). Като световно 
застрашени в категория SPEC1 са включени 10 вида, а като застрашени в Европа съответно 
в категория SPEC2 - 24 вида, в SPEC3 - 56 вида. Мястото осигурява подходящи 
местообитания за 72 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното 
разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита.  

Суходолието на Суха река е едно от най-значимите места в страната за червения 
ангъч /Tadorna ferruginea/,  белоопашатия мишелов /Buteo rufinus/, малкия креслив орел 
/Aquila pomarina/ и бухала /Bubo bubo/, където тези видове гнездят в значителни количества. 
По Суха река са се срещат представителни гнездови популации и група от видове, 
характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората 
– градинската овесарка /Emberiza hortulana/, синявицата /Coracias garrulus/, късопръстата 
чучулига /Calandrella brachydactyla/, горската чучулига /Lullula arborea/, полската бъбрица 
/Anthus campestris/, совоокия дъждосвирец /Burchinus oedicnemus/, ястребогушото 
коприварче /Sylvia nisoria/, червеногърбата сврачка /Lanius collurio/ и черночелата сврачка 
/Lanius minor/. Суха река е един от най-важните миграционни коридори в Добруджа, като се 
явява типично място с тесен фронт на миграция за щъркели и грабливи птици по 
западночерноморския прелетен път Via Pontica. Ежегодно по време на есенна миграция от 
тук преминават повече от 37 000 щъркели и 5000 грабливи птици. Част от птиците 
продължават своя път към долината на река Провадийска, а друга част – към долината на 
река Батова. 

Уязвимост 
Суха река е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други 

територии, поддържащи подобни местообитания. Поради наличие на селища по границите 
на мястото достъпа до определени части от него е силно улеснен. Територията е 
чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите 
по скалите. Такива са скалното катерене,  иманярството и туристически дейности през 
гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. 
Сечите в горите, включително голите сечи, както и горските пожари влошават качеството 
на горските местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. 
Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, 
инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние върху птиците и тяхната 
хранителна база.  Пасищата и ливадите са застрашени от разораване и превръщане в 
земеделски земи, както и от прекомерна паша. 
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Водите често биват замърсявани с отпадни води от малки предприятия в района. 
Потенциална заплаха както за  местообитанията, така и за птиците в района е изграждането 
на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще 
доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. 
Ветровите генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни 
мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно 
намаляване на техните  популации. 

ГПСОВ – Добрич зауства пречистените води в р. Добричка, десен приток на Суха 
река, което при превишаване на емисионните норми, представлява потенциална опасност за 
замърсяване на водите на приемника и би се отразило негативно на компонентите на 
околната среда и защитените птици и местообитания  в обхвата на Защитената зона.  

    Реализацията на обектите, включени в инвестиционното предложение за 
интегрирания воден  цикъл ще осигурява  пречистените в ГПСОВ Добрич отпадъчни води 
да отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, които са регламентирани в 
Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчните води, 
като в резултат, въздействието върху отделните компоненти на околната среда и върху 
факторите, които и влияят са сведени до рационалния минимум.  

На международно ниво ЗЗ е обявена за ОВМ с код IN06.  
 
Предмет на опазване в зоната са птици, включени в Приложение I на Дир.79/409/EEC:  

A196 Chlidonias hybridus - Белобуза рибарка; A060 Aythya nyroca - Белоока потапница;;  
A403 Buteo rufinus -  Белоопашат мишелов;    A075 Haliaeetus albicilla - Белоопашат морски 
орел;   A195 Sterna albifrons - Белочела рибарка;    A032 Plegadis falcinellus - Блестящ ибис; 
A215 Bubo bubo – Бухал;  A031 Ciconia ciconia - Бял щъркел;   A034 Platalea leucorodia - Бяла 
лопатарка; A097 Falco vespertinus - Вечерна ветрушка; A090 Aquila clanga - Голям креслив 
орел; A027 Egretta alba - Голяма бяла чапла;  A246 Lullula arborea - Горска чучулига;  A379 
Emberiza hortulana - Градинска овесарка и др. 

Редовно се срещат и мигриращи птици, невключени в Прил. 1 на Дир. 79/409/ЕЕС, 
изброени в Стандартния формуляр за СЗЗ от значение за общността. 

 
 ЗЗ „Суха река”,  с код  BG 0000107 по Директивата 92/43/ЕЕС - за природните 
местообитания и дивата флора и фауна – тип К - Защитена зона по Директива за 
местообитанията, която припокрива защитената зона по Директива за птиците. 
            Зоната обхваща долината на Суха река, с прилежащите и суходолия и скални 
образувания и има площ 625287,282 дка. Разположена е в Добруджа и обхваща участък 
между село Краново – на север и селата Изгрев и Калиманци – на юг, по ръкавите на реката, 
която почти се губи в карстовия терен. Хълмистата част от ЗЗ е обрасла предимно с дъбови 
гори – 91H0 или повече смесени гори от цер и келяв габър – 91G0. Откритите пространства 
около долината са заети със селскостопански земи и пасища, а бреговете са обрасли с 
водолюбива растителност. ЗЗ „Суха река” е част от миграционни коридори за щъркели и 
грабливи птици в Добруджа, като частично се припокрива със ЗЗ „ Суха река”,  с код  BG 
0002048. 
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Изглед от зоната 

             
            
                                                           Изглед от зоната 

            Предмет и цели на опазване    
Целите на ЗЗона са:  

- Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видовете и 
популациите, които ги обитават, запазване на естественото им състояние и характерните 
видове, предмет ва опазване.  
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- Възстановяване при необходимост на площта и естественото състоание на приоритетни 
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, 
предмет на опазване в рамките на защитената зона. 
 

Предмет на опазване в зоната са видовете природни местообитания от Приложение 
№1 по Директива 92/43/ЕЕС, както и растения, включени в Прил. №2 на същата Директива. 
Местообитания в ЗЗ намират и голям брой бозайници, земноводни и влечуги, и 
безгръбначни животни, предмет на опазване в зоната. 

 
       2.2. Описание и анализ на вероятността и степента на въздействие на 
инвестиционното  предложение върху предмета и целите на опазване на СЗЗони  
„Суха река”,  с код BG 0002048 и BG 0000107, върху типовете природни 
местообитания и видовете - прeдмет на опазване в зоните 
       Пречистените отпадъчни води от ГПСОВ Добрич се заустват в  повърхностен воден 
обект р. Добричка, поречие Добруджански реки и дерета, водно тяло (EUCD_RWB) 
BGIDJ200RO13. В  точката на заустване Добричка река се дефинира като „нечувствителна 
зона”, съгласно новоиздаденото Разрешително за ползване на воден обект за заустване на 
отпадъчните води от гр. Добрич и определяне на индивидуалните емисионни ограничения 
на точковия източник на замърсяване № 13140148/15.02.2010 г. с валидност от 15.02.2010 г. 
до 25.11.2011 г. от Дунавска Басейнова Дирекция със център Плевен и следователно не се 
изисква висока степен на редукция на биогенни елементи /азот и фосфор/ в ГПСОВ 
Добрич.. 
       По Директива 92/43/ЕЕС за  хабитатите и чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, зоната 
представлява част от Националната екологична мрежа Натура 2000, за опазване на 
природни местообитания на защитени растителни и животински видове, а според Директива 
79/409 ЕЕС – за птиците – част от нея е местообитание на защитени видове, посочени в 
предмет и цели на опазване (съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР). 
       Проектният капацитет на ГПСОВ - Добрич е 73 350 м³/д. Станцията е построена за 
механично и биологично пречистване и за редукция  на въглерода (първично и вторично 
пречистване). Качествените параметри на пречистената отпадъчна вода показват, че те 
отговарят на българските стандарти за заустване във водоприемник, съгласно проектната му 
категория. ІІІ 
       Предлага се рехабилитация и разширение на ГПСОВ Добрич, като се вземат предвид 
промененото състояние на входящия поток вследствие на реализираните мерки  за 
рехабилитация и разширение на водопроводната и канализационната мрежи и съоръженията 
към тях. Предвиждат се инвестициите за постигане  изискванията на европейските 
стандарти чрез реконструкция, разширение и преоборудване на някои технологични възли в 
механичното стъпало, биологичното стъпало и третирането на утайките.  
     Предвидената реконструкция ще гарантира: 
- оптимизация на технологичните процеси в съществуващата ГПСОВ Добрич за 

постигане на максимален пречиствателен ефект и постигане на европейските стандарти 
и поставените индивидуални емисионни ограничения в Разрешителното за заустване. 

- Анаеробно стабилизиране на утайките и оползотворяване на биогаза.  
- Ефективно механично обезводняване на стабилизираната утайка за рационално 

намаляване на обема й със цел следващото й третиране. 
- Постигане на максимален ефект на всички процеси в ГПСОВ за сметка на обосновани 

икономически експлоатационни разходи.  
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     Имотът, в който ще се  реализира инвестиционното предложение за ГПСОВ, не попада 
в границите на никоя от двете СЗЗ - по Директива за птиците (типК), която припокрива 
защитена зона по Директива за местообитанията ( тип J).  

Площадката на ПСОВ е разположена в имот № 000084, собственост на Държавен 
поземлен фонд, с площ - 99,679 дка, която отнесена към общата площ на цялата защитена 
зона „Суха река” – BG 0002048  е  0,0004 %, на зона „Суха река” – BG 0000107 – 0,0002% 
(% даден за сравнение и е спрямо площта на ЗЗ, въпреки че площадката не попада в 
границата на защитените зони). 

Пречиствателната станция за пречистване на отпадъчните води от населението и 
промишлеността на гр. Добрич / ГПСОВ Добрич/ е въведена  в експлоатация през 1986 г. 
Близостта на площадката до път, населено място, както и постоянно  увеличаващо се 
човешко присъствие в района, не предлагат в нея подходящи условия за местообитание на 
посочените видове, предмет на опазване в защитената зона. 

В съседните на площадката имоти –  пасища, мера, залесена територия, нива, местен 
път, също не са наблюдавани местобитания на видове, определени като редовно срещащи се 
мигриращи птици, невключени в Прил. 1 на Директива 79/409 ЕЕС. На площадката, 
предмет на разглеждане не е констатирано наличието на природни местообитания  и 
хабитати за опазване на дивата флора и фауна. 

Освен това площта за осъществяване на намерението е нищожно малка в сравнение с 
тази на цялата зона, намира се извън зоната, в урбанизиран район, вследствие на което 
няма как да засегне опазван в защитената зона хабитат и обитаващи го защитени видове.  

В този смисъл няма основание да считаме, че реализирането на проекта може да се 
отрази негативно върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на 
опазване в нея, по време на гнездене, миграция, почивка и зимуване и съществуващия 
благоприятен природозащитен статус на видовете. Не се очаква да се нарушат 
местообитанията на населяващи района животни или да бъдат унищожени растителни 
видове със защитен статус, тъй като района е силно антропогенно повлиян от дълъг 
период от време и те са намерили своите ниши за съществуване. Близостта на площадката 
до главен и второстепенен път и населено място, и предвид първоначалното и 
предназначение, ни дават основание да считаме, че теренът не може да бъде причислен 
към някой от съществуващите в защитена зона  хабитати. 

 
Не се очаква негативно влияние от пречистените производствени и битови отпадъчни 

води, тъй като с проекта са предвидени подходящи методи за тяхната обработка, 
недопускащи изпускането им непречистени в почвата или водоприемника и замърсяване на 
околната среда. 

 
Предвидените начини на обезвреждане и оползотворяване на генерираните отпадъци, 

гарантират опазване на компонентите на околната среда и изключват замърсяване и 
негативно отражение върху биологичното разнообразие на защитената зона.    
    Известно негативно косвено въздействие може да се появи от шума и праха от 
товарните автомобили и строителните машини по време на строителството – главно 
безпокойство за фауната, за което са предвидени мерки за намаляване на 
неблагоприятните въздействия от машините, едно от които е извършване на ежедневно 
оросяване на терена по време и след завършване на смените. В този смисъл вероятността 
за нарушаване на съществуващото състояние и поява на отрицателно въздействие от 
дейността върху типовете природни местообитания и видовете - предмет на опазване в нея 
не се очаква. 
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     Реализацията на ИП и на предложените мерки ще има позитивно въздействие върху 
околната среда, конкретно върху компонент „води”, като не само се свежда до минимум 
риска от залпово наднормено замърсяване на повърхностните и подземните води, но и 
подобряване качеството им и създаване на условия за устойчиво развитие на водната 
екосистема и биоразнообразието в района.      
 
          2.3. Описание и анализ на въздействието на инвестиционното  предложение 
върху целостта на защитената зона с оглед на нейната структура, функции и 
природозащитни цели (загуба на местообитания, фрагментация, обезпокояване на 
видове, нарушаване на видовия състав, химически, хидроложки и геоложки промени 
и др.) както по време на реализацията, така и при експлоатацията на 
инвестиционното предложение 
 

Не се очакват значими промени в разнообразието и движението на популациите в 
района предвид: 
- малката площ на площадката на ГПСОВ Добрич спрямо зоната,  
- разположението извън границите на ЗЗ,  
- липсата на площадката на постоянни обитания/убежища на характерните за зоната 
видове. 
       Това ни дава основание да считаме, че изпълнението на обектите на ИП  няма да доведе  
до загуба и унищожаване на  местообитания, което да причини нарушаване на видовия 
състав и стесняване на съществуващия ареал на разпространение. Навлизащите в района 
интензивни човешки дейности, биха създали известен дискомфорт на птиците, но на 
обследваната площадка няма данни за съществуващо постоянно присъствие на защитени 
видове. Разглежданият терен не представлява хранителна база и/или място за нощуване, 
почивка, размножаване и пр. на животински видове, предмет на защита в  зоната. 
     Тъй като на площадката е разположена и действа съществуващата ГПСОВ Добрич, 
реализацията на конкретното ИП за разширение, реконструкция и модернизация не е 
свързана със:  
- изсичане на дървесна и храстова растителност; 
- добив на инертни материали; 
- залесяване на неприсъщи видове; 
- интензивни горско- стопански или земеделски дейности. 

Поради това не се очаква влошаване на благоприятното състояние на природните 
местообитания, унищожаване или фрагментация на важни такива - на  видовете предмет 
на защита в двете СЗЗ. 
      Реализирането на инвестиционното намерение няма да наруши целостта на зоната и/или 
да доведе до нейната фрагментация, като повлияе отрицателно върху придвижването на 
животните, и с това да предизвика сериозно обезпокояване на населяващите я видове, както 
по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта. Не се очакват сериозни 
химически, хидроложки и геоложки и др. промени, както на опазвани хабитати, така и в 
биологичното разнообразие на защитената зона. 

С оглед съобразяване на структурата, функциите и природозащитните цели в защитената 
зона, се предвижда реализацията на инвестиционното предложение да се осъществи 
краткосрочно и при максимално запазване на съществуващите растителни съобщества, 
което би гарантирало незначително въздействие върху формираната в нея екосистема. 
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     2.4. Предложения за смекчаващи мерки, предвидени за предотвратяване, 
намаляване и възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от 
осъществяване на инвестиционното предложение върху защитената зона 
    - Изграждането на обекта да се извърши в съответствие с изготвените проекти и при 
строителните дейности да не се допуска преминаване на строителни машини през съседни 
обработваеми земи; 
    - Строителството да се извършва  извън размножителния и вегетационен период на 
местните  животински и растителни видове; 
    - Строителната площадка и довеждащия до обекта полски път, редовно да се оросяват и 
почистват; 
    - Да бъдат взети мерки за недопускане на разливи на горивни и смазочни материали от 
машините и автомобилния транспорт; 
    - Генерираните при строителството и експлоатацията на обекта отпадъци, да се 
съхраняват разделно и третират в съответствие с изискванията на действащото екологично 
законодателство (Закон за управление на отпадъците и подзаконови нормативни актове);  
    - Третирането на  производствените и битово- фекалните отпадъчни води  и утайки да се 
извършва съобразно предвидените с проекта начини и изискванията на  законодателството 
в областта на водите; 
 - След приключване на строителството да се извърши рекултивация и озеленяване на 
площадката; 
 
      2.5  Наличие на алтернативни решения и свързаните с тях възможности за промени 
на проектите/инвестиционните предложения; Алтернативи за  местоположение, 
включително и нулева алтернатива 
        На този етап Възложителя – община Добрич не разполага с друг имот и друга 
площадка, а ИП е за реконструкция и модернизация на ГПСОВ и рехабилитация на 
градската В и К мрежа, поради това по отношение на местоположението на обектите, не 
биха могли да се разглеждат други алтернативни решения. Площадката на ГПСОВ, 
предмет на инвестиционното предложение се намира в сравнително урбанизирана зона, в 
близост до натоварени пътни артерии и не представлява хабитат по смисъла на включени в 
защитената зона местообитания.  
       Препоръчва се на Възложителя при изграждане на обектите на ИП и респективно 
реконструкцията  на ГПСОВ, да се съобрази с времето на размножителния период на 
животните, за намаляване на безпокойството от антропогенно присъствие при 
строителството и да приложи мерките, предвидени за предотвратяване, намаляване и 
възможно отстраняване на неблагоприятните въздействия от осъществяване на 
инвестиционното предложение върху защитената зона. 
       Не се очаква експлоатацията на обекта, поради малката площ и граничното му 
положение да окаже някакво съществено негативно влияние върху оформените хабитати  
или биоразнообразието на защитената зона. 
 
       Нулевата алтернатива, т.е. неосъществяването на инвестиционното предложение       по 
принцип се  счита за съвместима с предмета и целите на опазване на зоните, но в 
конкретния случай се  създават условия за здравен риск за населението в района, както и 
възможност за създаване на ситуация за наднормено замърсяване на подземните води и 
водите в приемника, което може да окаже негативно въздействие за устойчивото развитие 
на екосистемите в района .    
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      Може да бъде изпълнено ИП , като се вземат предвид предложените мерки, без да окаже 
негативно въздействие от гледна точка на целите на опазване на защитените зони и 
прилагане на действащите Закон за биологичното разнообразие, Директива 79/409/ЕИО и 
Директива 92/43/ЕИО.  

    
    2.6. Заключение за вида и степента на въздействие на  изграждането на обектите 
на ИП върху предмета и целите на опазване в СЗЗони 
     Основните изводи и прогнозни оценки, относно въздействието от инвестиционното 
предложение се отнасят до двете основни негови фази – изграждане на обекта и 
последващата му експлоатация. Въздействията върху СЗЗ и нейните елементи са географски 
ограничени – с малък обхват, извън зоната, със засилващо се антропогенно присъствие, 
проявяват се в незначителна степен, и не засягат редки и застрашени видове от флората и 
фауната и техните местообитания.  

     Площадката за инвестиционното предложение не попада в хабитат, предмет на опазване 
в някоя от защитените зони. В този смисъл може да се каже, че реализацията му няма да 
доведе до унищожаване или фрагментация на природни местообитания и нарушаване на 
видовия състав на животните и растенията, предмет на опазване в обследваните зони.  

-   степен на въздействие- незначителна; 
-   обхват- локален;  
- влияние върху биоразнообразието в района, върху числеността и плътността на 
популациите – краткотрайно  и обратимо; 
-  кумулативен ефект – не се очаква   
-  възможност за възстановяване – реална 

3. Актуална скица на имота на площадката на ГПСОВ Добрич – дадена в 
приложение. 

 
Списък на най – често използваните съкращения 

Амониев азот   N-NH4 N-NH4 
Азот нитратен   N-NO3 
Азот  нитритен N_NO2 
БДЧР Басейнова Дирекция Черноморски район 
БДДР Басейнова Дирекция Дунавски район 
Азот органичен  Nорг Nорг 
БИ Биотичен индекс 
БПК Биологично потребен кислород 
ВиК Регионално водоснабдително дружество 
ГПСОВ Градска пречиствателна станция за отпадъчни води 
ГИС     Географска информационна система   
ГП                    Генерален план 
ДОВОС Доклад за оценка на въздействието върху околната 

среда 
ЕС  Европейски съюз 
ЕК Европейска комисия 
Е.Ж./PE            Еквивалентен жител 
ЗБР Закон за биологичното разнообразие 
ЗВ  Закон за водите 
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ЗЗ   Защитени зони 
ЗЗТ Закон за защитените територии 
ЗЗСС Закон за защита на селскостопанските земи 
ЗЛР Закон за лечебните растения 
ЗООС Закон за опазване на околната среда 
ЗУО Закон за управление на отпадъците 
ЗУТ Закон за устройство на територията 
ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 
ИСПА (ISPA)  Инструмент за структурни политики по 

присъединяването 
ИП Инвестиционно предложение 
КАВ  Качество на атмосферния въздух 
КФ Кохезионен фонд 
ЛПСОВ Локална пречиствателна станция 
МИ Министерство на икономиката 
МЗГ   Министерство на земеделието и горите 
МЗ Министерство на здравеопазването 
МОСВ  Министерство на околната среда и водите 
МРРБ Министерство на регионалното развитие                         

и благоустройството 
МПС Моторно превозно средство 
МАВ/ IWA     Международна асоциация по водите  
НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда 
НСРЗ  Национална служба “Растителна защита” 
НСРР Национална стратегическа референтна рамка 
НЕМ Национална екологична мрежа 
НВ /SS Неразтворени вещества 
НУРИОВОС  
 

Наредбата за условията и реда за извършване на оценка 
на въздействието върху  околната среда 

НУРИОС Наредба за условията и реда за извършване на оценка за 
съвместимостта на планове, програми, проекти и ИП 
с предмета и целите на опазване на ЗЗ.  

НСИ Национален статистически институт 
ОВОС  Оценка на въздействието върху околната среда 
ОПОС Оперативна Програма околна среда 
ОАК                    Общ азот по Келдал – Nt keldal (N-NH4+Nорг.) 
Общ азот         Nt    
Общ фосфор  Рt     Общ фосфор  Рt     
ОС Оценка на съвместимост на ИП с предмета и целите на 

ЗЗ 
ПВОС  Преценка на влияние върху околната среда 
ПИП Прединвестиционно проучване 
ПМС  Постановление на Министерски съвет 
ПС Помпена станция 
ПСОВ Пречиствателна станция за отпадъчни води  
РИОСВ Районна инспекция околна среда и води 
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РИОКОЗ Регионална инспекция по опазване и контрол на 
общественото здраве 

РСВ  Полихлорирани бифенили 
РАН Полиароматни въглеводороди 
СОЗ Санитарно охранителна зона 
САПАРД                  Специална програма за развитие на земеделски и 

селски райони 
СЗЗ                   Специално защитени зони 
FIDIC               Федерация на инженерите консултанти 
ФАР/PHARE Програма за помощ от Общността на държави от 

Централна и Източна Европа 
ХБМ   Хидробиологичен мониторинг 
ХМС                Хидрометрична станция 
ХПК                 Химично потребен кислород 
 
Изготвили :  Консорциум за техническа помощ Пловдив/ Добрич – 
                        инж. Стела Иванова 
                        Мими Златарева – биолог 
Съгласували :  
Кмет на гр. Добрич  - Детелина Николова      
инж. Даниела Милкова  

 
   Приложение: 

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, 
район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население (копие от писма, 
копие от обява)/съгласно изискванията на чл.4, ал. 2 на Наредбата, приета с ПМС № 
59/2003г., изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2006 г./. Копие от Обявите, Уведомленията , и 
информация по т.4.3.    

2. Карти и друг  актуален графичен материал на засегнатата територия, схеми, 
координати на граничните точки на имота и на обекта  
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T-XA PYMEIHA PAAHJIOBA 
AHPEKTOP HA PMOCB BAPHA 
9000, rp. B a p ~ a ,  yn. "SH nanax" N!! 4 

KOIIHE AO: 
T-H ACEH JIHYEB 
AHPEKTOP HA AHPEKI.I,HR "YIIPABJIEHME HA BOAHTE" - MOCB 
1000, rp. CO+MII, GYSI. "KH. M. JIy~3a" Nr! 22 
Ha Bani M ~ X .  N? 05-08-578/26.01.201Or. 

T-XA AETEJIMHA HliiKOvrIOBA 
KMET HA OEWLIHA AOEPMY 
9300, rp. A06pMs. yn. " H ~ ~ ~ B M C H M O C T "  N!! 20 

T-H XEJIEI3KO XEJIII3KOB 
OEJIACTEH YIIPABLITEJI HA OEJIACT AOEPHY 
9300, rp. floSpk19, yn. " I H e 3 a ~ ~ i c ~ i ~ 1 o c ~ "  Nr! 5 

O m ~ o c ~ o :  P e r u e ~ ~ e  3a k i 3 ~ e ~ e ~ k i e  N ~ 2 0 8 / 1 5 . 0 2 . 2 0 1 0 r .  H a  p a 3 p e r n ~ ~ e n ~ o  3a 

3 a y C T B a H e  H a  IIpeYkICTeHH OTIIanLYHkI B O A H  B IIOBLPXHOCTeH B O n e H  06eICT P .  
AoGpkisrca, nopeskie A o G p y n x a ~ c ~ k i  peIcki ki nepeTa O T  r p a n c ~ a  
1 c a ~ a n u 3 a ~ u o ~ ~ a  cuc-reMa H a  rp .  AoGpkiq. 

Y B A X A E M H  T - H  KAJIYEB, 

I~PMIIO>K~HO, ~ 3 n p a u a ~ e  BEI P e n i e ~ ~ e  Nc 208/15.02.2010r. ~13naneao OT flEIpeKT0pa Ha 
5 a c e C i ~ o ~ a  DFipeKuacI 3a ynpasneHae Ha BonMTe B A Y H ~ B C K M  pafioa. 3a cnyxe6ao P I ~ M ~ H ~ H M ~  Ha 
paperuMTenHo Nr!23140004/25.01.2008r, 3a s a y c ~ s a ~ e  Ha npesacTeHa oTnajbwia BOAM B 

IIOB'bpXHOCTeH BOZeH O ~ ~ K T  p. f l 0 6 p ~ q ~ a .  IIOpegMe flo6pyn?1(a~c~k1 PeKII H JepeTa. BOAHO TR-10 

(EUCD - R WB) BGlDJ200R013 OT r p a n c ~ a  K ~ H ~ E I ~ ~ L I M O H H ~  CMcTeMa ~a rp. flo6p11~1. 
~pkiJI0~eHHe: /- 

I/ 

C yBaxeane, 
- 

PYMEH HEHICOB 

rp. nne~e~-5800 ,  yn.Ya~an~rna"  NO 60, A ~ p e ~ ~ o p :  Ten. 064 885 100, @ a ~ c  064 803 342, rn. cileTosoAMTen: 064 885 127 
E-mail: dunavbd@bddr or% 



A H ~ c ,  15.02.2010r. nonynonnEicaHarrT PYMEH MAPkIHOB nEHKOB - AEIpeKTop Ha 
EACE$~NOBA AMPEKUMX 3a ynpaBneHEIe Ha BOAHTe B &'H~BCKH p a f i 0 ~  IEAAPI C UeHTxP rp. 
nnesea, cnen KaTo pamenax Pa3perua~en~o  Ng 23140004/25.01.2008r., ~ 1 3 n a n e ~ o  Ha 
" B o n o c ~ a G g n ~ a ~ e  EI K ~ H ~ ~ H ~ ~ U E I R "  EOOA, rp. AO~PEIY 3a na ce npoa3aeca  sex npensEin cnenaoTo: 

" B O ~ O C H ~ ~ A R B ~ H ~  kI K ~ H ~ J I M ~ ~ ~ E I R "  EOOA, rp. Ao6par e THTYnRP n0 Pa3peUIH~enH0 N? 
23140004125.01.2008~. 3a non3sa~e  Ha BOAeH O ~ ~ K T  p. A O ~ P M Y K ~ ,  BOAHO TBJIO (EUCD-RWB) 
BGlDJ200R013, nopewe ~ 0 6 p y ~ ) K a ~ c r c a  p e w  EI nepeTa, c sen s a y c ~ s a ~ e  Ha npesMcTeHH 
oTnanxYHa BOAH OT r p a n c ~ a ~ a  ~ a ~ a n a s a u ~ i o ~ ~ a  cEIcTeMa Ha rp. A o ~ ~ H Y ,  c KpaeH c p o ~  Ha n e f i c ~ ~ ~ e :  
do 2j.01.20112. 

Ha OCHOBaHEIe sn.72, an. 1, T. 1 B%B Bp%3Ka C Yn. 73, ZL'I.2 OT 3aK0~a  38 BOAHTe /3B/ B%B BP53Ka 
cxc 3anosen Nc PA-970128.07.2003r., ~3naneaa  OT M E I H E I C ~ P ~  Ha OKonHaTa cpena a BonEiTe ce 
Hanara c n y ~ e 6 ~ 0  E I ~ M ~ H ~ H E I ~  Ha P a 3 p e r u ~ ~ e n ~ o  Nc 23140004/25.01.2008r. C x m a c ~ o  Yn. 73, m.2 OT 

3B. OpTaH%T IIO sn. 52, aJI. 1 H3hleHR EI3flaneHOTO pa3peUIkiTenHOTO H B ~JIyYafi. KOraTO He3aBEICHMO OT 

Cna3BaHe Ha j'CJIOBHRTa Ha pa3peLLIHTeTIHOTO B%3HHKHaT IIpOTEIBOpeYHR C O ~ ~ ~ C T B ~ H H T ~  HHTepeCH. 
9n. 49, an.1 nasa neranHo onpeneneme Kora ce HapyuasaT O ~ I I I ~ C T B ~ H H T ~  XHTepecH. 

C n e ~  ~ e ~ a f i n e ~  npernen Ha ycnoskiRTa no P a 3 p e r u ~ ~ e n ~ o  NG 23140004/25.01.2008r. ce 
YCTaHOBM IIpOTHBOpeYEIe C O ~ ~ ~ C T B ~ H H R  HHTepeC H H3naneHOTO Pa3peUIHTenHo B YaCTTa 
B % ~ A ~ ~ ~ C T B H ~  B%pXj' KaYeCTBOTO Ha BOnEITe, KOeTO Hmara OTCTpaHRBaHe Ha IIpOTHBOpeYHRTa. C%UPiTe 
Ce H3Pa3RBaT B HeC%OTBeTCTBHe MeXAY 3meTHZUHTe H3HCKBaHMII B P X ~ ~ ~ U I H T ~ ~ H O T O  H 3ano~enTa, 
KORTO OnpeAenR YyBCTBEiTenHH 30HH B CLOTBeTCTBEIe C KPEITePHEITe, nOCOYeHH B IIpEIJIOXeHHe NG 4 OT 

HapenGa N? 6109.1 1.2000r. 3a eMEICHOHHEI HOPMH 38 AOIIYCTHMOTO C%n%pXaHHe Ha BpeAHEI H OnaCHH 
BeueCTBa B OTnan%YHEITe BOAH, 3aYCTBaHEI B%B BOUHH O ~ ~ K T E I .  BCHYKH BOAHEI O ~ ~ K T E I  B%B B O ~ O C ~ O P ~  

Ha p. & H ~ B  Ha TepmopmTa Ha P. h n r a p m  nonanaT B ryocrnstlrne~~~a 3 o ~ a .  P. A o 6 p ~ r ~ a  H e  

IIOIIaAa B S B  B O A O C ~ O ~ ~  H a  p. A Y H ~ B ,  ~ 5 %  KaTO T B  e 9 a C T  OT A O ~ ~ ~ A ~ ~ C ~ H C I C E I T ~  p e K H ,  KOHTO H e  ce 
BJlMBaT B p. A ~ H ~ B .  

npeflBH~ rOpHOT0 HenpaBEIXHO e B%BeneHO KaTO j'CnOBHe IIO Pa3peUIHTenH0 NG 
23 140004125.0 1.2008r. 3a nOJl3LiaHe Ha BOneH O ~ ~ K T ,  EI3HCKBaHeTO na Ce EI3B'bPUIBa np060Ha6~paHe 
no noKa3aTenEiTe o6ru ~ O T  a 0 6 ~  @OC@OP. C ~ u e ~ p e h t e ~ ~ o  He ca M ~ T ~ ~ E I ~ J P I ~ E I ~ ~ H I I  3 a n a n ) ~ ~ ~ e n ~ ~  
ycnoBkIn no HapenGa Ns 7 OT 14.1 1.2000r. 3a yc.?orrunma 11 peda 30 saycmrra~e Ha npot~3oodcmoe~~t~ 
o m n a d b r ~ u  eodz1 o I ~ L I H U ~ U ~ ~ Z ~ L ~ O H ~ I L ~ ~ ~  crlcme,lrzi Ha HuceileHume .wecma EI H a p e ~ 6 a  NG 6 OT 

09.1 1.2000r. 3u e,%rucuowiu ~iop.~rzl 3 ~ 1  donycmu.l~o cadbp2lcaflue Ha oped~iz~ 11 onacHu c.e~ijecmou rr 
ornnadarrltirne eodll, 3aycm0~1~11 0b6 G O ~ ~ ~ Z I  oo'eh-mu. Tosa Hanara cnyi~eo 'ao~o ~ 1 3 x r e ~ e ~ ~ e  Ha 
P a s p e r u ~ ~ e n ~ o  NG 23 140004125.0 1.2008r, ~ x t i  K ~ T O  ce HapymaBaT 0 6 m e c r s e ~ ~ i ~ e  oTHomeHEIa B 

YaCTTaHeraTEiBHEi B % ~ ~ ~ ~ ~ C T B M X B % P X Y K ~ ~ ~ C T B O T O  HaBOAMTe. 
C ' ~ ~ ~ C H O  sJI. 152. EiJI. 1, T.1 OT ~ ~ K o H Z ~  3a BOnHTe Ei3MeHeH OT 23.06.2009r. A06pyn)Ka~cKEiTe 

peKs ce npexsxpnn-r B & H ~ B C K H  pai'io~ 3a 6 a c e f i ~ o ~ o  ynpaBneHae Ha BonaTe c q e a n p  I I n e s e ~ .  



H;I oclronalrHc ~1.r1.152, i1~1.1, ~r.1 1<1,11 1<p,~31ca c ~ 1 . 5 2 ,  a~1.1, ~ . 3  M w. 72, an.],  7r.l 51,s 
I < ~ ' L ~ I C ~ I  c YJI. 73, i1j1.2 o.r 3alcorla sa  BogrrTc M3RIIEHJIM P:13pe~lll~enr1o N023140004/25.01.2008r. 
3a IIOn3BilHe IIiI BOflell 0 6 e ~ T  perca AoGpnt~rca, IIOpeLIHe Ao6pyA>lca~clcu pCIcH Pi AepeTiI, C UCJI 

3ayc~13alre Ha npescrcTellM oTnaA.Lsl1rr BOAM OT K ~ I I ~ J I I I ~ ~ L I M O I I H ~ T ~  cMcTcMa Ha rp. AOG~HLI ,  
~ ~ 3 n a n e ~ o  OT Allperc~opa 11a Eace t i~~ona  AMpelcuMn B Z I e p ~ ~ ~ ~ p ~ ~ ~  p a i i o ~  /EAYP/ c u e r ~ ~ a p  rp. 
Baplla, c -rHTynnp "Ro~ocl1a6nnua11e cr rca~ranu3autin" EOOA, rp. A o G p ~ s ,  rcarc~o cnenea: 

n p e ~ o ~ e p ~ p a  ce p a 3 p e m r r ~ e n ~ o  NO 23140004/25.01.2008r. Fra p a 3 p e m ~ ~ e n r r o  Nc 
13140148/15.O2.201O1-. 

2. B rrofipanen: " I I o p e ~ ~ e "  TeKcTa ' p .  Cyxcr " ce ~ M ~ H R  c "Ao6py~xa~crcki  p e w  M ~ e p e ~ a " ;  
3. B nOnpa3AeJI " B O A O ~ ~ M ~ M H H K "  TeIccTa: "p. Cyxa" Ce 3aMeHR C "p. AoGpw~rca" H Ce ~06asaR  

Kona I-ra B O ~ H O T O  TRnO - BOAHO TRno (EUCD-RWB) BGlDJ200R013. 

1.  B noApa3Aen: "l7pednz~cant~e 30 zw;.pa31cdarie u 063a~e~dczr le  rla ~eo6xodu.1lume nyHrcmoae 3a 
~06cmGeH ~\loHumOpuHZ ": 
9 T ~ K C T ~  Ha Toqrca 4 ce npoMeHR Tarca: "Pe3y,~mcrmume om npoae31cdcr~ux C O ~ C ~ G ~ H  

,~zorlzrmopurl~ dn ce npedocmaanm s CPOK do 15 ~ H U  om zlszomsn~e ria a ~ a ~ u 3 u m e  G 

6acetirloGa c>zlpei;yzm 3a ynpaa,?erltie ria aodume G Ay~a6ch.u  patio^ u PkioCB - Bap~cr, 6 % ~  

s p b 3 ~ a  c U ~ Z I C K G C I H Z ~ A ~ C I  ~a m. 174 om 3 a ~ o ~ a  3a codume zt Ha ocHosaHzle Y.T. 6.5, UJI. 2 om 
Haped6a ,% (AB 6p. 44/2007z.) 3a , ~ f o ~ t r m o p u ~ ?  HU sodume. Cpoh.: U o c m o n ~ e r ~  "; 

> T e ~ c r a  Ha Toqrca 5 ce npoMeHR Tarca: "IZpoyedypama 3a co6cmce~ ,lzoHumopuHz ila 
omnadbr~ume sodu da o'bde cb? .~ac~o  u3zlc~aawuxrna ~ c r  m. 19 om Hapedo'a 6, ( 0 6 ~ .  AB, 
6p. 97 om 2000 2.1, 3a no~asarne,~ume ~ e p a 3 m a o p e ~ u  sezijecmscr, E m  u XnK.  3a 
ocrn~r~e1.7urne n o ~ a 3 a r n e . ~ ~  - cbznacwo U ~ Z ~ C K G U H Z ~ ~ ~ ? ~  G ma6,~zlyarna no-dony; 

2. B noApa3Aen: "Yc,7oaun3a Korlrnpo,! u ~o~monupaz i /  o p z a ~  ": 
9 T o s ~ a  1. "Eaceil~oaa d u p e ~ y u ~  3a Y e p ~ o , ~ o p c ~ u  p u c o ~ "  ce 3 a ? ~ l e ~ ~  c " E a c e j i ~ o ~ a  

AMpercrlMsI 3a y n p a s n e m e  Ha BoDwre B H y ~ a ~ c r c ~ l  p a i i o ~  c ~ ~ H T L P  rp. I I n e s e ~ " ;  
9 T O Y K ~  2 ce npoMeHR T a m :  "Tumy.wpbm Ha pa3pe2uumen~omo e d n b x - e ~  da d o n y c ~ a  no 

BCAKO ape,ve ~ o ~ m p o n u p a u / u x  opzaH do zpadc~ama ~ u ~ n n u s a y z l o ~ ~ a  cucrne,Ita c oziled 
U ~ G ~ P Z L I G ~ H ~  ~a KoHmpon ~a u 3 n a n ~ e ~ u e m o  Ha y c , ~ o s u ~ m a  spcr3peulume,~~omo. " 

111. B pX3neJI " ~ H , @ ~ B U ~ ~ ~ & J I H E I  eMHCEIOHHEI 0rl)aHEIYeHEIR n0 IIOTOIlkI EI MeCTa Ha 3aycTBa~e": 
1. B ~a6TIHua "3aycmoarle " noKaaTenR 3a a ~ m u s ~ c r  peah-zjux pH ce npoMeHrr OT 6,5-9,O Ha 

6,O-9,O; 
2. B ~ a 6 n ~ u a  "3aycmsarie" sHAa Ha npo6a~a  3a noKa3aTen ~ e p a 3 ~ ~ o p e ~ s  s e r u e c ~ s a  ce 

npOMeHR OT " c ~ c ~ ~ ~ H c I ,  C P ~ ~ H O ~ ~ ~ ~ O H O Z Y H C I  " Ha "eflH0~paTHa"; 
3. B Ta6JIEIua "3ajcmaarie" recToTaTa Ha rYroHmopmr Ha aKTmBHa peaKum pH, 

rlepcr3m~opeilzl serl/ecmc.cr, EUK 21 iY17K, ce npobieasr OT " e x e v e c e ~ ~ o "  ~a " j s a  ns-rrr Ha 
a~eceu"; 

4. B ~ a 6 ; r ~ u a  "3uycmaarle " 0Tnana-r noKa3aTe.lki o 6 q  a 3 o ~  1.1 06w +oc+op: 
5. B nonpasnen "CPOK 3a docn~~l~7aiie H C [  z i~d1i~udya.7~~lme e,wicLioI-mLl O Z P ~ H L ~ Y ~ H L I ~  " 

> AoGaasI ce HoBa noAToYrca 1: "Heyasmaoperlu ceu/ecmoa, EUKj zi ,yUKK C ~ Z , ~ ~ C H O  

Y.T. 11 zi j'j om Haped6a Nc 6 sn e.lrzicuorrHz4 ~ o p , ~ t u  3a donycmzi-lio ckby~lcarll ie Ira 
~pedrrzl cc onacHu Gezi/ecrnaa G ornn~rdbv~ume 6od~1, 3cycmc.a1lli G ~ G  G O ~ H U  o6c~mt i  (0611. 
AB, 617.97/ 20002.), H O  He no-iibcwo on1 31. 12. 2010 2. "; 

k Tercc~a "30 O 6 q  asom 11 oo'z1y d)oc@op: 30.06.2010;.., cbz.7acrio Upozyntramcl iin 
ib10CB 30 n p z ~ ~ a z o ~ e  ria Azrpe~rntraa 91' 271/ EC 3 ~ 1  n p e v ~ ~ c ~ ? ~ ~ a ~ e  H C I  omnadb'liiu (;0d11 
om ~ i a c e , ~ e ~ u  niecma" o-rnaaa; 

Tp. nneeeti-5800, yn."qa~anflxa"Ng 60, A ~ p e ~ ~ o p :  Ten. 064 885 100, @ a ~ c  064 803 342, rn.  cqeTosonwen: 064 885 127 
1- __., I I , T I  I D  . 



IV. B pa3~en " A p y r ~  vcnonwx 3a 3ayc~13a11e~o": 
I. B no,gpa?Aerr "rlpe,ltl(j1111ll11 I<.~ , , I I  c,~~eceirer ~;criic~v~lscr~/uo~i~iu crlcme.Mc1 " ce noGas2 HOB TelCcT: 

'V " ~ a  ce noc~c,bp.)ic.urn ; ei<cn:iocrn~cc1~~1011+1e1 r1311~1er(i1rocm ih.?~('Oon/~eil u(;il L I L / U ~ ~  iib,\i 

~ ; L I F I C ~ ~ ~ ~ ~ I I ~ L I O F I I I I I ~ C ~  cucme.lrn"; 
2. B nonpa3nerr "Apyzu yc.aoc;ur~ c7,06/7asilo cnectl+zih-ama iin oo'e~ma" TeKcTa ce 3 a ~ e ~ x  cac 

CJIenHMR TeKCT: 
1. AU Ce U ~ ~ P ~ ~ J L T Y Z  6Ct f c fh -U  H ~ O ~ X O ~ U M U  K C l H W 1 1 1 3 ~ Z j L l O 1 l H Z l  K!lOHOCle U HPCLtUCm(lameflHL1 

C ~ , O ~ ~ , ~ I C ~ I I L I J I  a cpol;oaeme nocoqeiltl cr $4 u 9'5 riu Haped6a N%6/09.11.2000~. 3a 
e,z,ttlc~ioriilri +iop,+ltl 3tr donycrn~~\to c b d ~ p ~ i c e ~ r ~ ~ l e  H L I  ( I P ~ ~ I I L I  LI oneicHr1 aet~/ecm(lu a 
omnac>hltiitlme sodu, saycmaa~lu mcr a o d ~ t 1 0 6 e ~ m t l  (AB 6p.97/ 20002.); 

2. Karno c o 6 c m a e ~ u ~  ti/u.11 t l  nonsaameir ~nriai~usa~jtro+iiiamn czlcme~wa { fa  +icrce,rieifomo 
J ~ , ~ ? I O  npedocmamcy ~ e i i ~ o m o  noil3aer~le Ha dpyzti iopudulrec~u nuya mpn6sa da ci1a3cm 
cired~zlme ust ic~aa~un: 

2.1. Cbz.ilnc~o $3 om Haped6cr ~W7/14.11.20002. 3a yc!ioatmma u pedcr 3a saycmaarle Ha 
npozr3aoc)cmoei~zr on?nadbqi~tr aodtl o Ka+rcri2usayuorlr<zlme cucme.%rtr ira Hace,rlerrume 
, ~ e c m u  (JB 6p.98/20002.) da onpede.!~ 3a - a c e ~ u  a 6 o ~ a m  HOPMU 3a d o n y c m t l , ~ ~  
c ~ , ~ ~ ~ ~ I c c ~ H u ~  Ha sn~thpcnaaz~+ume oeufecmaa a omnadbq~tlme sodu; 
2.2. Koznmo a6o~ambm e o6eh-m no z,rlaaa II om Hapedo'a iW6/09.11.2000~, a dozosol?n 
dci ce aK/rioLtam e,vttrcuorr+rume FlOpiMU 3a ~rec70 no Upunoxe~lre  No2 om Haped6a Ni6 3~ 

, e.vrtrczioHHume ~ o p . 1 1 ~  3a donycrnz~zo cbdbp3fca~ue Ha e p e d ~ u  u onncHzi aetyecmsa s 
omnadbq~ume oodrl, saycme~u  m a  ~ O ~ H L L  oo'e~mtr (AB 6p.97/20002.); 
2.3.Konun oin ch-.?io~te~ume dozoaopu da ce usnpcru/am a c p o ~  om 14 d ~ u  om darnarnn 
Ha ci<,woltsaiie a Lcrceu~ooa dupeh-z/zc;l 3a ynpaa.geHue Ha crod~rme o f l y ~ a s c ~ u  p u i l o ~  c 
yeifmap zp. IIrleae~ u PNOCB - 2p. B a p ~ n .  

3. Aa  ce cnns~nnz usuch-aa~u~ma Ha m. 123, Ltn. 125, w. 1257, qn. 126, qi7. 12 7, ~ t - 1 .  130 u q.7.131 
om 3ah-o~a 3a sodume. 

3. B nonpa3nen "Cpoh- Ha deilcmsue ~apa3peulumen~omo" ce s a r r ~ s a ~ a  noceramHm TeKcT H ce 
3anMCBa CXeAHHR TeKCT: " H a r a n e ~  CpOIc: 15.02.2010r., IcpaeH CpOIc: 25.01.2011r."; 

4. B nonpmnen "Ta~ca  3a n o n s ~ a ~ e " :  
P T ~ K C T ~  Ha TorIca 1 ce 3 a n ~ r a s a  M ce npoMeHx TaKa: "B0d0c~a6dA6a~e r r  h-at~a~lzeayzr~" 

EOOA, zp. Ao6pu~t da sannatya zoduul~a mama 3a saycmsa~e Ha npecrucmeHri ornnadbq~zi 
aodzr 6 noabp:c~ocme~ a o d e ~  0 6 e ~ m ,  Ha ocHorraHzle Ltn. 194, a7. 1, rn. 3 "a  " om 3ah-o~ra 3a 
aodume u no peda iia Tapu$a 3a rnah-cume 3n npaeomo Ha aodononsoalie rr/1/.7rr pa3peure~o 
no.73cca~e Ha aoderl oo'eh-m, Pasden II, ~t.7. 9, a7. 1 u a?. 2, rn. 5 (UiMCN~15k',78.07.2000z., 
O ~ H .  flB 617 65/2000z., zi3,1i. 11 don.) "3a 3qvcmaaire" Hn omnadbq~lr codzl nptl 111-ma 
~ame2opun rfn oodonpzre.~~uria"; 
T e ~ c ~ a  Ha TocrIca 2 ce 3anarasa H ce npohieax TaKa: "Tab-cama e zodlrurrla 1 1  ce G H C ~ C R  0171 

n~linzy~ilnpn irn pa3peu~rrme,71~omo 3cz mycnzcaHe lie no-h-bcrlo onz 31 ntlyelpu Ha c ~ednccl~janlci 
2odiiiia no c.z~emh-amn Ha Laceilrioca dzrpeh-rlux 3a ynpasile~zre !la aodlnne a flyi~aach-li 
ptrliori c qetinzbp 2p. II.7ec.e~ - ,, YiluKpedun7 LynGa~rri", 6a~r;osa c.ven1h.a BG57 U-YCR 
9660 31 66 2656 10, BlC. UIVCRBGSF, h-amo G n,7ame,1tc~run doh-y,ue~m 3adb.7~tcz~me.7~o ce 
(irlzllue, ere ~~~~~~can~n ce ~tle1cx no ~ U K O I I L I  3cr aodume. Fro.zreptr trtr pa3pelrrzirne.7+ionlo 1 1  

nepuodu 30 ~olinzo ce a ~ a c n  mnh-cama"; 
r T ~ K C T ~  H a  TocrIca 4 ce npoMeHsi TaIca: "IIpti noapeda rrn yc~npolicmsomo, 6 

c~omaemcnlc;zie c ~ t + ~ i .  1941, m. 3 om 3ah-oiia 30 sodlime, mtrmynxpam iicr pn3,veu~~rne.~1~onic, 
e dab3rceH rlesa6as~io da ysedo.rrzr Encellrtiosa dupercyua sn j*rzpasnetirle Ha aodrmze 6 

Jy~aocrcu pauoti c IieHrn-bp zp. R j r e s e ~  zr da omcmpcrtili nospedamtr G ediio.~leceLtc.~ 
cpox "; 

rp-nneeeti-5800, yn."%~an~~a"NO 60, AMpe~Top: Ten. 064 885 100, Q ~ K C  064 803 342, rn. cueToeonmen: 064 885 127 
rn :,. ., .... 8. ,.-,. A,.. 



4 
i Tc1(~7.a IIn ,l.oEma 5 cc ~ a ~ r r i ~ ~ a n a  M ce rrponzelln , r a m  "IConuc orn n;~c~me.)lc2lil.i,l 

Oo~<y.l~e~in?, 17p~lOl?y.)1cc1i onlvcln su sclycmocuio~l~o cio01io ~;o,!ili~lecrncio O C I  cc tl;.npcililcl 1rc1 

1;~lceiillociu Ouye~;~ / l l~~  L{vllnc;c~;zl pcltllo~l u I'MOCB - B ~ ~ ? I I L ~ .  Cpol;: 00  cede,,^^ 01111 on7 
113(~b,!,7lii(iCIli~ IlU ~ , ' l U l ~ l { ~ l l ~ l l l O .  

5 .  B nonpa3nen ''flpyra ycnonr~n": 
i I ' e l c c ~ ~  1la .r.orKa 1 cc '3ilJIlICIilBa; 
b Teiccra Ha 7.oqK.a 2 cc caneqasa; 
i T ~ K C T ~  Iia Tocltia 3 cc npoivciln ,ram: "Ul?o07,~l.,1c.ac;n1le cpolcu 11u Oeucmciiue ~ t u  

pc~3peurume,~~1~omo ce 113~7,pllincr no pedu 11n l111. 75 O I ~  ~ L I I ~ O I ~ C I  3n sodiume cbc sclxciile~lue, 
nodac)ello o CPOK lie no-~-bc?ro om zuecm .srecez{cI npedu usmullcrlle rlu cpolca 11~1 

p~~3peli~~lrne!~1lomo "; 
> T~KCTL?  ~a . T O ~ I K ~  6 cc npoMelln Tarca: Onz?le,lrarle /in pn3peuluniefrlromo ~oo lce  ()a ce 

nocma1io1;zr cbz/lncllo ~,,7. 79, ail. 3 om 3a~o1rcr 30 oodtlme ti YJI .  23 om Hcpedo'a M I  O/JB 
6p.66 om 20012. 3u u3daaa/ie rlcr pa3peulunienrro 3a saycmoarle ria omnudbvrlu sod21 abo 
ood~lzr o6e1;mu t l  onpcde.rln~ie nn ur~dusudyu~l~~u e ~ t ~ i u c z ~ o ~ i ~ t ~  ozpnrluveHun lnu nio~lcostl 
t~smol~/ltlytl lln se~~vlbpcnoa~le, nptl: 

I .  rletisnbnrle~ue rra ycizootlnma HU pa3peulumen~omo; 
2. He nizuzqaHe Ha mah.camu scr no.rl3aarle s CPOK, C ~ Z J Z ~ C H O  vil. 10 om TCpujja 30 

n?elh-cllrne 3a npaGomo 710 ~odonoi l sea~e  u/z1,7u pa3pezue~o no..~san~e Ha o o d e ~  
o6eh-ni; 

> T o q ~ a  7 ce 3a:larasa; 
O ,lI,oGan~ ce HoBa Term "Tun~yiznpbm Ha pa3peiuzrme,~~omo e d17b,>lce~ da yaedo,~tnsn 

dupe~mopa Ha Eacetll~osa dz1pe~qu/'1 3a ynpasneHue HCI oodume 6 Jy~aoch-u  patio^ c 
yeHmbp zp. I7,7eoer1 3a npo.iMnHa Ha 06cmonme,~cmoama, C G ~ ~ ~ C I H L L  c "Bodoc~a6dnoarle u 
I ; ~ ~ I C I , T L ~ ~ ~ I I I I R  " EOOJ, zp. Llo6pzl~, nod.ge.31ca1y~1 110 ant~csar~e 6 rn-bpzosc~z1n pezzlcmbp u dn 
usnpcrzyrr G Lnceil~ooa d~lpeh-z/lln dzlpeh-yt{n 3~ y n p a ~ ~ ~ e l i u e  ]la sodume a f lyr~aoc~u p n i i o ~  
Homaptlanrlo scroepe~o h-onue om ~ C ~ K O  pezueHue Ha cbda 30 npo.nnHa oo'crnonme.~cmsa s 
pezucmpayuxmn ria "Bodoc~a6dnearle u h-a~co?u3azlu~" EOOJ, zp. Jo6ptc~ a cede.\,[ 
d ~ e s e ~  CPOK om usdaecr~emo a y .  " 

Hacmo~zyomo Peuie~ue .t ioxe da ce 06acansa no peda ~a Ad,nu~~~cmpamua~onpoyecycm~un 
h-odeh-c, 6 ~emt~pu l indecemd~ese~  CPOK om cbo6zya6atiemo .try, ~ p e s  Aupeh-mopa Ha Eaceii~osa 
d t p e ~ t ~ t l n  AYH~GCKU pcrilo~ zp. f i e s e ~ ,  no ad,v~u~zlcmpcrmz~oe~ ped nped Mzl~ucm-bpa HU oh-on~lamu 
cpeda zr 6odtlme uiru no cbde6eH ped nped Ad,nurlu~nzparnuae~ cbd zp. I7,qeoe~. 

HCI oodume G flyrlaac~rlpaiio~ c yeHnibp 17,?ese~ 

rp .  f lnese~-5800, yn.'Ya~annxa"NO 60, A M p e ~ ~ o p :  Ten. 064 885 100, @ a ~ c  064 803 342, rn.  cqeTosonMTen: 064 885 127 
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0 MMHMCTEPCTBO HA OKOIHATA CPEAA M BOAMTE 

80 
r-H AAMRH KAJIYEB 

'11 

YTIPABMTEJI HA "B M K" EOOA 
9300, rp. A o ~ ~ B Y ,  6yn. "Tpe~ki ~ a p - r "  Nc 59 

T-XA PYMRHA PAAMJIOBA 
AHPEKTOP HA PMOCB BAPHA 
9000, rp. B a p ~ a ,  yn. "HH nanax" Nc 4 

KOrIrnE n o :  
r -H ACEH JIH/IYEB 
AMPEKTOP HA AMPEKUHR 

- "YTIPABJIEHHE HA BOAHTE" - MOCB 
1000, rp. CO@BR, 6yn. "KH. M, JIyw3a3' Nc 22 
Ha Barn B ~ X .  NG 05-08-578126.01.20 lor. 

T-XA AETEJIMHA HBKOJIOBA 
KMET HA OEUMHA AOEPMY 
9300, rp. A 0 6 p ~ s .  yn. "He3asMca~oc~" N? 20 

T-H XEJIR3KO 31CEJlR3KOB 
OI;JIACTEHYTIPABMTEJIHAOEJIACT~OI;PI/IY 
9300, rp. A o 6 p ~ s ,  yn. L b H e 3 a ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ~ "  NG 5 

Y B A X A E M H  T-H KAJIYEB, 

n p ~ n o x e ~ o .  ~ s n p a u a ~ e  BB p a 3 p e m ~ ~ e n ~ o  3a nons~aae  Ha BoneH O ~ ~ K T  

- A50131 40148/15.02.201 Oz. sa s a y c ~ s a ~ e  Ha npesMcTeHM oTnanasHB Bonw OT r p a b c ~ a  
.~ann.~u3ayuonna czlcme.\ta na zp. AoGpur, a s n a n e ~ o  OT A E I ~ ~ K T O ~ ~  Ha Laceti~osa nBpeKuaR 3a 
ynpasneme Ha Bonme B AyHaBcKa paiioa. 

C ropeonBcaaImT noKyMeHT, BH ce paperuasa na ocauecTsRsaTe non3sa~e Ha BoaeH 
O ~ ~ K T  c uen s a q ' c ~ ~ a a e  Ha npesac-reaw oTnanasHu BOAB. C ocauecTBcIsaHe EIa pa3perue~a~a BB 
A ~ ~ ~ H O C T  Ce B L ~ ~ ~ G c T B ~  Ha KOMnOHeHT Ha OKOJIH;LT8 CpeA8, a MMeHHO Ha BOnPITe Hap. AoGpuwa - 
BGlDJ200R013, nopeslie ~ 0 6 p y n x ( a ~ c ~ M  peKa M nepe-ra. no pan^ Tosa, ~ [ ~ ~ H O C T T ~  cnensa na ce 
ocauec-rsxsa perynapaao, KaTo ce cna3~a-r BCBYKEI onpenenem B ~ 3 n a n e ~ o ~ o  BB pa3peru~~enao 
ycnosm M napar\;reTpM. c Ilen onasaHe Ha BonaErR pecypc. k I 3 n a n ~ e ~ a e ~ o  Ha Tosa Bame 

- 
rp. nnesen-5800, y n . Y a ~ a n ~ m a "  NO 60, A M ~ ~ K T O ~ :  Ten. 064 885 100, O a ~ c  064 803 342, rn.  cue-roBoAMTen: 064 885 127 

E-mail: dunavbd(~2bddr org 
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BG57 UNCK 9660 3166 2686 10, 

n p r ~ n o > ~ c c l l ~ ~ c :  Cr,r.~acrro rertcra 
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M H M C T E P C T B O  HA OICOJI-IATA CPEAA W B O M T E  
K A C E ~ H O B A  AcIPEK-Ir,MH 3A YIIPABXEHIIE HA BOAMTE 

fiYHABCKB P A ~ O H  C UEHTLP IlUUEBEW 

PA3PELLIRTEJIHO 3A 3AYCTBAHE HA OTllA,Q'I>YHM BOAR 
B rIOBhPXHOCTHM BOAHM OEEICTM 

Ha ocHoBal4kie Ha qn. 152, an. 1, T. 1 ki B%B Bph3Ka .In. 52, an. 1, T. 3 oT 3 a ~ 0 ~ a  3a BOAMTe ( 0 6 ~ .  HB 
6p.67 OT 1999r.. M ~ M .  M  on.) M Pezue~zle JW 208/1.5.02.2010~. 3a M ~ M ~ H ~ H M ~  Ha pa3peu r~ ren~o  3a 

3ayCTBaHe Ha OTnaAhqHM BOAM B nOB%PXHOCTHM BOAHLI O ~ ~ K T M  N!! 23 140004/25.c~] .2008r., M3AaBaM 
Hacronqoro p a s p e l u ~ r e n ~ o  3a s a y c r ~ a ~ e  Ha orna,q-bLIHM BOAM OT f p a d c ~ ~  K ~ H U ~ ~ U ~ ~ Z ~ U O H ~ I ~  cz/cme,wu 

~ t u  ;.p. AOGPZIY B IlOB'bPXHOCTeH BOAeH o6elcr p. ,QoGpnq~ta Ha " B 0 d 0 ~ ~ f l b d f i 6 f l ~ e  U ~f l~f lJ l~3f l l { l l f i"  
EOOA, zp. Aoi5pulr. 

IIAHHM 3A COECTBEHMKA 

9300, rp. AoGp~q, 6yn. " T p m ~  ~ a p ~ "  N9 59 
@. AenO N!? 52011 989r. A O ~ P M ~ K M  O K P ~ X ~ H  C'bA 

834 026 369 
9300. ro. n 0 6 ~ ~ q .  6vn. " T D ~ T M  M ~ D T "  N!? 59 

/ Cenan w ~ u e / A ~ p e c  
i C a ~ e 6 ~ a  

Per l l c~paq~f l  
h p e c  3a 
KOpeCnOHAeHUtIR 

P e r ~ i c ~ p a q k l ~  
A n ~ e c  3a 

CT~THCTMY~CIC~ 
~ O W ~ H C K M  

C b ~ e 6 ~ a  
C T ~ T I I C T M Y ~ C K ~  
~ O W ~ H C K ~ I  

Tefle@o~ 
Q a ~ c  

a. nen0 N9 52011989r. Ha ~ O ~ P M ~ K M  O K P ~ X ~ H  C b A  

834 026 369 
9300, rp. a 0 6 p ~ q ,  6yn. "Tpe~ki M ~ P T "  N9 59 
0581655 888 
0581630 003 

AAHH14 3A OEEKTA 
H ~ M M ~ H O B ~ H  we 

M e c ~ o n o , ? o x c e ~ ~ e  

r p a n c ~ a  ~ a ~ a n ~ s a q u o ~ ~ a  C M C T ~ M ~  -- ~a rp. Ao6p11r 
A ~ p e c  

EKATTE 

n[opeskle 

Bojonpkle~~k112 

BOAHO TRAO (ELX'D - R PVB) 

' ( n ~  000084 B an@, B s e v n ~ q e r o  ~a c. B p a q a ~ u ~ ,  
O ~ U M H ~  A o 6 p ~ q ,  06nacr A O G P M ~  - rl7COB; 
12262 - 1 p  3 .'-).... - Q '  1 ,  - "  0 ? 7 - -  . ,. > 

A o ~ ~ ~ A - ~ I ~ ~ H c K M  peKM M JepeTa 

p. )I,oGpklq~a 

BGI D.J.?00ROI3 



H a  npyro 
O C H O B a H M e :  

B O ~ ~ O ~ ~ M ~ M H M K :  p. Ao6pM~Ka - III (mpemtl) tiamezopzix 
> ~ O T O I C  .% 1 - rpaBMTaLIHO 3ayCTBaHe, lIpe3 ~ ~ T O F I O B  KaHan C UlMPMHa 
I,XM M n a n ; ~ c k ~ ~ a w '  , I .  . - b h "  .* "7 I * , -  

o r  rpancKara ~ a ~ a n ~ s a u ~ o ~ ~ a  Mpexa Ha rp. AoGp~q,  npeYMcTeHM P 

rnCOB - f l o 6 p ~ r  M B MRCTO Ha 3ayCTBaHe C reorpa(bcKM KOOpnMHaTM: 
CLU 43'3 7'50,Z" u H ,  27"46'49,1H; 

alcpenMrMpaHa na6oparopwrr, carnacHo p a 3 p e u r ~ r e n ~ o r o  3a n o n 3 s a ~ e  b1 

BOAeH o 6 e ~ r .  C p O l c :  ~ O C T O S I H ~ H .  

4. P e 3 y n r a ~ ~ ~ e  OT nposexnaHm C O ~ C T B ~ H  \ I O H M T O P M H ~  na ce ~ 1 3 r ; p a u a ~  
c p o ~  no 15 A H M  o r  ~ s r o r s a ~ e  Ha a ~ a n ~ 3 ~ i r e  B Facef i~osa  nMpeKuMn - 
ynpaB~leHMe Ha BOnMTe B A Y H ~ B C K M  p a f i 0 ~  El PMOCB - rp. B a p ~ a ,  B t  

BpX3Ka C M3MCKBaHMRTa Ha Yn. 174 OT 3aK0~a  3a B O ~ M T ~  M Ha OCHOBaHMe Y 

65, an. 2 OT H a p e ~ 6 a  N2 5 (nB 6p.4412007r.) 3a hlOHMTOpMHr Ha B0,QMTe. 
CpOIC:  ~ O C T O H H ~ I I .  

5 .  n p o ~ e n y p a ~ a  3a C O ~ C T B ~ H  MOHMTOPIIHr H 3  OTnafl'bqHElTe BOAM aa  6be  
carnacHo M3MCKBaHLiaTa Ha r n .  19 OT HapeaSn N!! 6 ( 0 6 ~ .  DB, 6p.  9712000 

L ) O C T ~ H ~ ~ M T ~  ~ O K ~ ~ ~ T ~ ~ M - C M - ~ ~ ~ C H O  M ~ M C K B ~ H I I S I T ~  B Ta6,7MuaTa no-irony. 

,, ,,-, .... / +  2 
hfi lHiICTEPCTBO Hil OKOJ7H;t Tt1 CPEDA Ll BOU1,ITE 
&I CEUHOB/I  ~ 1 l l P E I ; U l I ~  3A Y n P A  RJlEHkIE HA BOALITE 

A4'H.I BCKJI P.AJ'IOH C' U E H n P  f7flEBEH P C I ~ ~ ~ I I I L ~ I I I ~ ~ I I O  30 I I O , ' ~ M C I H ~  H C I  60L)t'u O ~ ~ E I I I  .% 13/40/45/15 .02  2010: 
~:l7, .~lcl locll l l l f~.  l l l l l ~ '  ,,--,.<> !' 



BHflMBHAYAJHH EMHCBOHHB OTPAHHLIEHHR no n O T O q U  B MECTA HA 

TPM Meceua 
OSIOBO 0,2 EAMH nb.1. Ha EAHOKP~THL? 

I I 
1 I itien~30 (06qo) I 5.0 

T ~ M  ~ e c e u a  1 
EAMH n'bT Ha 1 E A H O K ~ ~ T H  

t111 tien I 

! 0.5 

TPM Meceua 
EAMH IlbT Ha 1 E ~ H O K P ~ T H  



BpeAHM M O n a C H M  BeqeCTBa B OTnaA'bYHMTe BOAM, 3ayCTBaHM B'bB BOAHCi 

O ~ ~ K T M  ( 0 6 ~ .  nB, 6p.97/2000r.), HO H e  no-KLCHO OT 31.12.2010 r.; 
k 3cl B C M Y K M  OCTaHailM nOKa3aTeSIM OT /7aTflTa H a  M3AaBaHe H a  

ElaCTOR~OTO pa3peUIMTe3H0, npM Cna3BaHe Ha M3MCKBaHMflTa H;' 

HapenGa N97 3a ycnoBwma M pena 3a saycTsaHe Ha ~ ~ O M ~ B O A C T B ~ H I  

OTnaA'bYHM BOAM B KaHanM3aUMOHHaTa CMCTeMa Ha HaCeJieHMTe MeCTa. 

E K C T ~ ~ X M ~ ~ ~ M M  BeUeCTBa C 

I ~ a l ~ a n l n a q ~ o ~ ~ a  cucTeMa I AaxcAonpenMBHMuM Ha K ~ H ~ S I M ~ ~ U M O H H ~ T ~  cr{cTe;\.la B cyxo BpeMe. 

I 1 M M  Aa craBa caxro c pa3peLueHMe cnea yBeao\tflsaHe Ha KoHTponMpaqki 

5 90 

1 3ayCTBaHeTO MM B'bB BOAOnpMeMHMKa.  

TPM Meceua I 
E ~ M H  nLT Ha / E ~ H O K ~ ~ T H ~  



rncoB ,Qo6p~r ,'la C e  LIr3B'l~QUl13a B C'1,OTReTCTBMe C M'3MCKBaIILiRTa H2 

3a1cotla 3n ynpanrrerlwe lla ornau.t,uMre. (AB., 6p.8612003r.). 
npcl clsnons~atie Ha yraii~wre R CenciCoTo CTonaHcTBo na ce c n a 3 ~ a 1  
113~c~satrclnra I-la I-Iapen6ara 3a pena M Har MHa 3a o n o n s o ~ s o p n ~ a ~ e  H L  

yraC'ir<w o r  nperwcr~airero ~a oi-naJartlM ROAM, qpe3 ynoTpe6aTa M M  I 

s e ~ e n e n ~ e r o .  (AB., 6p. 1 1212004r.). 
OKOJO CKnaflOBeTe 3a XMMMKanM M rOpMBa, KaKTO M OKOnO MeCTaTa 3; 

flPYrM CpeflCTBa, KOMTO na He nO3BOJlRBaT H3TMraHeTO MM K'bh 

BononpMeMHMKa npM e ~ e ~ - r y a n ~ ~  aeapciw. 
I .  ,, .. 4.- 

C'bfl'bP)l<aHMe Ha BPeaHM M OnaCHM BeqeCTBa B OTnaA'bqHMTe BOnM / 3ayCTBaHM B'bB BOnHM O ~ ~ K T M  (AB 6p.9712000r.); 

1 I Ha HaCeneHOTO MRCTO npefiOCTaBRUl H ~ ~ ~ H O T O  nOil3BaHe Ha Apyri 
topMflM9eCKM n ~ u a  rpx6sa fla Cna3Ba CnenHMTe M3MCKBaHMX: 

2.1 .C'brnac~o 53 or  Hapen6a N~71 14.1 1.2000r. 3a ycnoBwRTa M pena 3. 

EOOD, rp. Ao6par r 
sannaqa ronMrrrHa raKca 3a s a y c r ~ a ~ e  Ha npesMcreHM ornan-bqHn BO: 

B nOBbpXHOCTeH BOfleH O ~ ~ K T ,  Ha OCHOBaHMe Y.I. 194. an. 1 ,  T. 3 "a" I 

1 3 a ~ 0 ~ a  3a BOflMTe M n0 pefla Ha T a p ~ $ a  3a TaKCMTe 3a npaBOT0 ! 

, ~ o n o n o n 3 ~ a ~ e  H/M.IM paspemel-lo n o n 3 ~ a ~ e  Ha BoaeH O ~ ~ K T ,  Pasnen 
/ y n .  9, an. 1 ci an. 2, T. 5 (nMC N~154/2S.07.2000r., 0 6 ~ .  )I 
/ 6p.6512000r.. M 3 M .  M AOn.) "3a 3 a y c ~ ~ a ~ e "  Ha OTnan'bqHM BOnM npM 11 

0 .' ;:/ 5 
ICIIIHIICTEPCTBO HA OKO.7HA T.4 CPEDA I1 B0,!7kITE 

L < ~ I C E I ' ~ H O B ~ I  I[IIPEh'UIIII 3.4 YnP.4BREHLIE HA BOI[IITE 
JYt1.4 BCl\;ll P:l //Oil C' UEHTbP nd7EBEH P n ~ p e ~ r ~ l ~ r ~ r e n ~ ~ o  ?a nwi~s~ i r t e  rtu n.ode~ orjrtirr~ .\P 1314I~I4S/1j.02.2010,~. 
~ : l b , ~ l t ~ ~ ~ ~ l l l l ~  , ' l l f l / ~  19 

f 



Ta lC2lTeCOpMII Ha ROI1OIIPMeM I I I.1 ICa; 
2 .  Talccara e ro,qMLulla 1 1  ce Bllacn 01  -rMCry:lzlpa Ha pa3peu~~~esi1io-1-0 sa  
3ayc.rea11e t ~ c  no-tiacldo or  3 1 ntiyapw tla cneileaulara ronwtla no 
cMcrtixra tla 6aceii11oua ALipelcliclfl flytraecrc~ pa i io~  c L(CIITLP rp. 
Ilneoetl - , , Y t ~ ~ . i t < p e n ~ ~ ~  G ~ J I ~ ~ I I I C " ,  6a~lcona cMeT1ca RG57 UNCli 
9660 3166 2686 10, BIC: UNClxBGSF, KaTO nJia-re>lcllMfl aol(yMetli 
.3L?fll~~l)lCMTentlO CC RnCIUIC, TalCC3T;I Ce BHaCR 110 ~ Z ~ K O H ~  78 BOAMTC, 

IloMepa HL? P ~ ~ ~ ~ U I I I I T C ~ I I O T O  I I  nepMoAa 3a KOGTO ce BHacfl ~ a t i c a ~ a .  
3. Koni~e OT nJlaTe>l(Hlifl AOKyMeHT, npMflpy;KeH C OTqeT 323 3a)'CTBaHOTO 
BOAHO KonMqecTBo Aa ce ~ s n p a u a  Ha 6acefi~ona nwpelcunn 3a 
ynpaBneHwe Ha BonMTe B Q y ~ a ~ c t i i ~  paGo~ M PMOCB - B a p ~ a .  

C p o ~ :  AO ceAeM A H M  OT M ~ R S ~ U I B ~ H ~  ~ a  n n a u a ~ e ~ o .  
4. ~ P M  n0BpeAa Ha M3MepBaTenHOTO ~ C T ~ O ~ ~ C T B O T O  TaKCaTa Ce 
M ~ Y M C J I Z I B ~  Ha 6a3a~a  Ha nOCOqeHMZI B pa3pelllMTeJlHOTO rOAMUeH Bone14 
o 6 e ~  Ha 3ayCTBaHklTe 0Tnan'bL1HM BOAM, B C'bOTBeTCTBMe C qn. l94a, aJ1. 
2 or  3a t io~a  3a BonMre. 
5. ~ P M  noBpena Ha yc rpo f i c~~oro ,  B caorBercrBwe c qn. 194a, an. 3 01 

3ati0Ha 3a BOnMTe, TklTynRpaT Ha p~3peLLIMTeJlHOTO e nn%)I(eH He3a6aBH0 
na yBenoMcl ~ ~ C ~ ~ ~ H O B Z I  nklpercuwzl 3a ynpaBneHwe Ha sonure B 

~ ~ Y H ~ B C K M  pa i io~  c ueHnp rp. n n e s e ~  M na oTcTpaHM noBpenara B 

M ~ B ~ P U I B ~  no pena Ha ~ 1 . 7 8  o r  3a t io~a  3a BonMre c ~ c  s a ~ s n e ~ ~ e .  
nonaAeHo B cpoti He no-t iac~o o r  luecr ,veceua npem M ~ T M W H ~  Hi! 

cpotia Ha pa3pelu~ren~oro .  
H3~eeeetre Ha p a 3 p e u ~ r e n ~ o r o  ce ~ 3 s a p u ~ a  carnacHo qn. 72 - qn 
77 OT 3a t io~a  3a BonMre. 
I I p e ~ p a ~ s s a e e  Ha ~ ~ G C T B M ~ T O  Ha p a 3 p e u c i ~ e n ~ o ~ o  ce ~ 3 s a p u ~ a  nc 
pena M ycnoBMma Ha ~ 1 . 7 9 ,  an. 1 M 2 o r  3a t io~a  3a BonMre. 
O ~ e e ~ a w e  Ha p a 3 p e m ~ r e n ~ o r o  Moxe na ce nocraHoBw carnacHo qn 
79, an. 3 o r  3a t io~a  3a BonM-re M qn. 23 o r  HapenGa N?lO/QB 6p.66 07 

2001 r. 3a ~ s n a ~ a ~ e  Ha p a 3 p e u ~ r e n ~ o  3a s a y c ~ s a ~ e  Ha ornanaqHM BOAI. 

B a B  BOAHM 06etiTM M OnpefienzlHe Ha MHJMBkiZyanHM eMMCMOHH1. 
OrpaHMqeHMfl Ha TO'IKOBM M3TOYHMuM Ha 3aWbpCzlBaHe, npM: 

~ e ~ s n a n ~ e ~ ~ e  Ha ycnoBnclra Ha pa3pewMrenHoro; 
He n n a u a ~ e  Ha Tatica-ra 3a non3sa~e B CPOK. CarnacHo qn. 10 0, 

T a p ~ @ a  3a TaKcMTe 3a npaBoro Ha ~ o n o n o n s ~ a ~ e  M / M ~ I  
pa3pemeHo non3sa~e  ~a ~ o , q e ~  o6eti-r. 

Tzlm.v..mpwn Ha pa3peu~zrme?~rorno e d.ilhnrce~ dcr ,~edo.xrrrocz dzrpe~mopc 
HCI 5uceilr-loou dllpe~iz/u~ 30  ynpao,?eHzre ria clodume o ,L(yrlaclc~iu patiolr ( 

t/erimbp zp. U.7eoer-l 3a npo.wHa HU 06cmorrme.7cmsnn7a, C G T , ~ ~ U H Z I  

"Bodoc~a6d~ourre 21 r~aria.7usuz/tr~" EOOR zp. AO~PZIY,  nodne~tcazqzr H ,  

GnllC6UHk' 6 mbP?OC?CKLlJZ pe22lCmhp 21 811 713np(Ill/Cl (3 6UCefi~ooc 
d t ~ p e l i z / ~ ~  Ay~aoci<tl pairolr HomuptlanHo 3traeperlo h-onzre om ocnh-, 
pelrleHue HU cbda 3u npo,tmlla o6crnonmc~rcrno~1 "Bodoclrn6drrua~e 
h-c111~~.7~r3uz/t~rr" EOOA, zp ,QoGpz/v G ceOr 11 Orieoerr c p o ~  or, 
zr3(>uoclr-lerno .xzjj 



H L ~ L ' I ~ ~ ~ J L L ~ ~ ~ N ~ o  / '~~~l ' /~eul t rme?~~o . I I O . I I C ~  OCI ce 06,?1ctc1citr 17o peOcl lie1 A O , ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i c m p u m z ~ c r ~ ~ o n / ~ o t ~ e q ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ n  
ti00etic. a ~ I ~ I ~ L L / ) I I I L U L ) ~ ~ ~ ~ O I ~ ~ G ~ I ~  cpolc om cbo6~qclac~1c~n70 .lljl. ~cpcs A11pelcnlopu I ~ N  E~;CCJ~I I IONU 011pe1<1!1ix 
A~~~aact i zr  /~uilo~l ,.[I. I7!leaelr, no u d ~ l l o l ~ ~ c ~ m p u / ? ? ~ ~ ~ e ~ ~  pc10 I ~ / I C Y ~  M I [ I ~ I I ~ . ~ ~ ~ L I  I I U  otio.:~iiutnu ~ ~ C O L I  11 ( ~ ~ O I I I I I ~  
1 ~ 1 1 1  110  ch(>chei~ p ~ d  npcd 

PYMEH IIEHKOB 
Atrpe~rnop ilu 
ria oodumc a ,@ilrrac~zl puuoil c yerlrnbp II'necerl 



FROM : U i K EOOD DOBRICH FRX NO. : 359 58 630003 May. 11 2010 11:26RM P I  

nAGOPEKC-EAQ 
~ ' J ~ M T ~ A - ~ ~ J ~  QEh'r'bP I~~~A&OP.EKCU 

Co$~~-'143'1, 6 y n . " A u a ~ . M s a ~  retuos" NO -I 5 
A ~ p e ~ b ~ ~ p a t l  or L4an;;i~renna AZn~ i y . 1~  '6hnr'apc~a ~ n y k a  3a A K ~ ~ ~ N T ~ ~ M R "  

C ~ ~ T H @ H K ~ T  3anoseg Nn .. . . . . . , . . . . . . . . . . r. SCA PET. Ns . . . . . . .. . , . , , . . . . . ... .. . . ,. . . .r.;  sanvlqeH AO . , , .. . ... . .. .. . . .  r. 

L. 'I. Bbsnox~Ten Ha ~snln~sanero ,,BHK" Ao6pvlr 
BbanaraTen~o nMcMo c M ~ X .  No PA-02-1 775130.1 1.09~. M sx. NO 11 3511 1.12.2009r. 

( ~ a ~ ~ e n o B a ~ ~ . r e ,  aApec. ,uoKyMeHT 38 s w n a r a ~ e  na usn~natieso) 
2. ~ a v t ~ e ~ o ~ a ~ w t ?  Ha o6paseya 3a un3nw-r~a~e f loq~m M ornamqtr, Y T ~ ~ ~ K M  OT 

npewcrsaHe Ha otnafibuw BOAH, 

Y~aiiua, ID No 75-P109; 
( O n ~ c a u ~ e  Ha o6pa3eua LI 1D Ne ria M3aankaTa aa M ~ ~ M T B ~ H ~ )  

3. M ~ T O A H  3a M3RMTBaHe; nostasa~enrr; JIMM: J6 02-02-01-Kon~@op~M, E . K o ~ M ,  
EHT~POKOKM, K~OCTPMAC~YM nepaptr~rec, f i a ~ o r e ~ ~ ~  rpestrtr 6 a u e p ~ ~  (p. C a n ~ o ~ e n a ) ;  
6AC 17.4.4.01-Apce~; 64C 17.4.4.02-Onoeo; LAC 1'7.4.4.04-Kan~uri4; €PA 7473-XMB~K; 
6gC 17.4.4.03-Me~; LAC 17.4.4.05-~MHK; LAC EN 12176-AK"J~~~a peaKqLIfl pH; 
IS0 11047-Xpo~~ Hwen; J1MbI:J16 06-01-01-06~0 cbppxaHure Ha nanmqulKnMrHu 
apoMa-rm BbrneBoAopogm (IlAB); 0 6 ~ 0  cbp;bpxaHue Ha n o n ~ x n o p ~ p a ~ ~  6 u r a e ~ ~ n ~  
~nx~,) 
4. a a ~ a  ~a nonyqaeaHe ~a M ~ B ~ A K L I T ~  3a ~ a n ~ t ~ a ~ e  07.12.2009r. 

( n p ~  npegocraasltie QT mne~ra) 
5. n p o ~ o ~ o n  3a n p 0 6 0 ~ 3 e ~ a ~ e  npo6ul~e ce npeAocTaseHv OT sa3noxnsen~ 

L (Np, aa~a ,  cneu~anuct OT viYn ~mbpcum npo6oese~a~e~o) 
~ . K Q ~ M W G T B O  ~a ~ 3 n ~ ~ ~ a ~ n ~ e o 6 p a s y ~  16p. 

(B ~ . q .  4 2 6 p ~ q e ~  Ns. BMA onaKciBKa, KonMrecraa Ha napTnAlrlte n ~ p . )  
7. Aata Ha u3~1=pursa~e  H a  HsnvlrsaHeTo 07.12.2009r.- I 1  .D l  .201 Or. 



I L 

narorennn r p e s n ~  ~ a n r . r r ~ e  IIMVI: R 6  02-02-01 
6 a ~ ~ e p ~ u  [p. C a n ~ o ~ e n a )  1 He ce n3onNpa 

Xwsau rngikg EPA 7473 
1,169+0,234 
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3ASEJlE)KK.A I : P ~ ~ Y J ~ T ~ T M T ~  DT kl3nMTBilHMSTEi Ce OTHBCRT CaMO 38  W 3flMTBaHMTe a6pa3 UH. 
3A6EnEXKA II: €31,~npo~3sema~e~o Ha npormona or ~ . r s n ~ ~ e a ~ e r r ,  e caMo cbc cbrnacfie-ro Ha MU "na60pe~c" M TO c a m  ~ s m n o .  
3A6EflEMKA I l l :  CTCI~~H~CTHT~, nocwew a KonoHa 7 ca no Hape~6a sa peoa M Hayma Ha o n o n 3 0 ~ s o p ~ s a ~ e  Ha yrafi~ti~e or npelr~ci-saw 
Ha oTnanbclHM EIOAM, y e a  yno~pe6ara MM B ~ e ~ e , q e n ~ e ~ o ,  npMeTa c f l o c r a ~ o a n e ~ ~ e  NO 339 OT 14.12.2004r.. AB 6p. 112 OT 2004r. 



-- 

U v p e m p  Ha Jla6ol1c1cc - EAU Lyn. ..AK~R. Msan rcuos" Eiqi 5 Tcn: +359 21 91.7 28 07 
~(QIL n-p h~r~cmnnp  Cr~aeo~, n~ 143 1 - Co4w & a ~ u :  t359 2954 12 77 
www.Iaborwt.bg c-mail: lab~rcx{~)nti~h~.~ovc~"n~nent~b~ 

BL3JIOmrEJI: ,,B a R' EOOA rp. Ao6,p~r 

I. PE3YATATH OT 'PTECTA 3A WITOTOKCH~OCT:  
E K C ~ ~ H M ~ ~ T  M Herorme pe3yn~a~tr A ~ T  uri+op~ali~rr -w mcneHra Ha $kim-~.o~c~~~irocr 

Ha nponyKTme. 3a npoaewaic H a  etrcrrepmem-a ce ~ s n o ~ ~ s a a  ~ e c ~ - @ ~ m ~ y n ~ y p a  G l ~ h c  

aemaqwolrerr nepmp, H MIKCHMUIHK Iqwy.vawBHx myrecma 3a r e m  M- M fipyrH 
w ~ , p c m r r u ,  K~TO c npwroxeH ~ouw@wrwpa~ Memn cnopcn mucmatr~x-ra H a  "IS0 11269-1: 
Determination o f  the effects of pollutmts on soil flora -- Part 1: Method for the measurement of 
inhibition of root growth". Qro pa6or~w KoiqewipauM ca ux1on31a~n BOAHH M S B ~ C U H  Iia 

) ' T ~ ~ K H R  E GWTHOUCHHC 1 5. 
P e 3 y n m ~ ~ e  OT eKcnepwMcHTa coual OTCZCTBH~ rra @ t n m o ~ c n ~ e ~  e4em sapxy m- 

rcyn-rypmc B cpslRHeHne c K O H T ~ J K ~  n p ~  npo6a N: 75-P109, 

2. f E3YJTATH 3A C'bfl'bBX- HA TE7KKH M E T U H  H APCEH B%B B0fiE.H 

P e s y n m m  nommar m m u e  Ha no%uuHan 3a Boma Mnrpauwi HB T e x K r l  ;ML'I';~TIH OT 

y-txiiua'~~ B 3 a o b w m m a n  orconm cpcna. 

Sd WWLZ:TT OTBZ T T  '6PW COBBE9 8s 6SE : 'ON XWj 
V/  

H3IH80U U003 1 ! fi : WOHJ 

9 / S 00:TO:TT OTOZ/TT/SO EOOOE9 8 s  6 S E  -rJ 



kfa OCHORClllHe Tlt?Jl~llCHHTC PC3YJITaTU OT XHMMYIIKTC FlllaIM3V W 1IpI.lnO)KellM'l'e 'TCCI'OBE - 
@W.~OTDKCMC~CH M M H K P D ~ M O ~ O ~ ~ Y C H ,  rtaKTO H R CZ,OTBe?'CTBMc C fCPMTePMM7e IIa ~IOCT~HDXJICIIM~ N2 
3391 14.12.2004 r. Ira MC, HscneAealla7a npo6a yraii~a S I ~ M T ~ K ~ B ~  C J C ~ ~ H M T C  xapam CIPMC'SH KM: 

YraZi~ara, I'rpencraRcHa c rlpo6a N g  75-P109, noIlacroxum1 npmciicaua I ~ C O ~ ~ . L C I ~ H  

xapamprrcrHrcli no olirolueHrre scnrm H ~ C J I ~ A B ~ H M  x M M M t r m  rlolcma'ren.~. 

M ~ K P O ~ H O J ~ O ~ H Y H O T O  H3nHTUaHC Ym3I.IOBH, yt'aG~am llOTClIl&fiiJlHO OnaCIia !3 

e ~ U ~ C M U O J 0 r W l C l i  aGllckCT l lOpa\U QTlChOHCHM4TTi B M M K P ~ ~ A O I I O T U S I ~ M ' R  IlOKa3i3TCnl.i. 

n0pa~ki .iOpeTIOGOqeIIkilX M K ~ Q ~ U C ~ R ~ ~ M ~ I ~ M  pe3yJlTaT13, ~ O ~ l ~ ~ O R I l l C M  ~ k ~ a ~ a ,  
npencwxxa c npofia Ne 75-P109, 1Ie MrranHfiea n 3 n c ~ w a ~ a ~ a  38 3npa~ua ~ ~ ~ O ~ ~ C I I O C T  116 

o~-HozueiiHe c~02icrso H9-~rrrfie~~tuo3wom (carnac~o flpwroxse~~~e N22 Ha Hape46a Nc3 sa 
rcnac~$s~auu~ Ha omanarlm-e, JJ3 6p. 4412004r). 

Cnenm na ce o c ~ r y p u  110-ua-ranuea npmoW lia y--m$iui~a Ha ~ ~ c y m m n a o  noJie 

_ (06~urro~ecro 3a ncpon, He n u - M ~ K  QT 12 MeCeqa npu ycnonw ua ecTccrseHo w~cyruaua~e) n 
nompeo n ~ n ~ m a ~ e  npena csemyanlra y 1 1 q e 6 3  R ~ c ~ e n e n ~ m .  

Tosa cTaaasnlse ce mlaca 3a Knnx.paHaTa npo6a y n h a  H ncma npounrra s cvxam wr~ 
TexmnornwnR npouec cneatw .ua 6 x 4 ~  ~ s n u r a ~ a  QTHORO. 

I 1, t 

9d WW8Z: T T  0T0Z T T  'fi'W E000r9 8 s  6Sr  : 'ON XU3 H31d80U U003 X ! 0 : WUdA 
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JlAEOPEKC-EA,4 
M3nMTBATEJlEH UEHTbP ".llA60PEKC" 

C O C # ~ H F I - I ~ ~ I ,  6 y n . " A ~ a ~ . M e a ~  ~ ~ W O B "  No 15 
P 

A K ~ ~ A M T M ~ ~ H  OT L l l a n b n ~ ~ ~ e n ~ a  AreHUMFI "Sbnrapc~a Cnyx6a 3a A ~ p e ~ ~ ~ a u m "  
C e p ~ ~ a v l ~ a ~  3anoeep, N-o . . . . . . . . . . . . . . . . . . r. 6CA PET. Nn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . r.; BanMAeH 40 . . . . . . . . . . , . . . . .. r. 

I .  Ba3noxw~en Ha M3flMTBaHeTO: KOCKS CONSULT GWIBH 
Bbsnara~en~o nmcMo c BX. Nn 10411 6.02.1 Or. 

( H ~ M M ~ H O B ~ H M ~ ,  aApeC,  AOKYMeHT 3 8  B b 3 n a r a H e  H a  M ~ ~ ~ M T B ~ H ~ T O )  

2. H a n ~ e ~ o s a ~ w e  Ha 06pa3eua 3a w3nn~sa~e:  n o c l ~ ~  m oTnaAbqM, y ~ a t i ~ m  OT 

npeclMCTBaHe Ha OTnaAbclHM BOAM: 
ID Nn 76-PI10 - npgcHa y ~ a t i ~ a  OT nCOB A06p~cl. 

( O ~ M C ~ H M ~  H a  o6paseua M ID N n  H a  M3BaAKaTa 3 a  M ~ ~ M T B ~ H ~ )  

3. M ~ T o ) ~ H  3a n3nw~sa~e ;  no~a3a~enn:  
3 .IIMM: J16 02-02-01 - Kon~@op~m,  E.~onm, E H T ~ ~ O K O K ~ ~ ,  K ~ O C T P M ~ M Y M  nep@p~Hrec, 

n a ~ o r e ~ ~ l n  clpesHM 6aKTep~M (p. C a n ~ o ~ e n a ) ;  
3 SAC 17.4.4.01 - A p c e ~ ;  
3 SAC 17.4.4.02 - Onoso; 
3 SAC 17.4.4.04 - K ~ A M M ~ ;  
3 EPA 7473 - )KMB~K;  
3 SAC 17.4.4.03 - MeA; 
3 SAC 17.4.4.05 - L(MHK; 
3 IS0 11047-XpoM, H M K ~ ~ ;  
3 SAC EN 12176 - pH; 
3 SAC EN 12880 - CYX OCTaTbK; 
3 SAC EN 12879 - 3 a r y 6 ~  npm HaKangsaHe; 
3 JlMIA: JlS 06-01-01- 061110 cbAbpxatiMe Ha nonwL1MKnMrHm apoMaTHm 

BbrJleBOAOpOAM (nAB); 
3 JlMIA: Jl6 06-02-01 - 061110 cbAbpxaHMe Ha nonMxnopmpaHm 6m@e~mn~ (nX6) 

4. AaTa Ha nonyrasatie Ha n 3 s a ~ ~ n ~ e  3a w 3 n n ~ s a ~ e  16.02.201 Or. 
(f lpkl  ~ P ~ A O C T ~ B R H ~ O T K ~ M ~ H T ~ )  

5. f l p 0 ~ 0 ~ 0 n 3 a  f l p 0 6 0 ~ 3 e ~ a ~ e  n p o 6 ~ ~ e  Ce npeAOCTaBeHM OT e b 3 n o x ~ ~ e n ~  
(Nn, A a T a ,  CfleL(MaflMCT OT Mun M3BbpLUMn f l p 0 6 0 ~ 3 e M a H e ~ 0 )  

6. KO~HWCTBO Ha M3flMTBaHHTe o6pa3uw 1 6p. 
(B T.c(. @6pMc(eH NO, BMA OnaKOBKa, KOflMcleCTBO H a  fla 

7. A a ~ a  Ha w3s-t+pusa~e Ha n 3 n n ~ s a ~ e ~ o  16.02. - 15.03.2 



37°C 
JlMPl: J16 02-02-01 0,00001 HaA 1 

flMI/1: J16 02-02-01 OTCbCTBMe ~e ce A O ~ Y C K ~  37°C 

O n o ~ o  mglkg 6AC 17.4.4.02 61,Of 1,8 800 

K ~ A M M ~  mglkg 6AC 17.4.4.04 0,33 f 0,03 30 

XHB~K mglkg EPA 7473 0 ,727f  0,145 16 

M ~ A  mglkg 6AC 17.4.4.03 52,O f 0,5 1600 

~ H H K  mglkg 6AC 17.4.4.05 4 3 3 f  15 3000 





3A6EJlEXKA 1: AKO e H ~ O ~ X O A V I M O ,  IlPOTOKOnbT OT M3nMTBaHe MOXe Aa BKJlWqBa MHeHMR Ll  MHTepnpeTauMM 3a OnpeAeneHH n3nMTBaHMR (~~KJ~WWHMR He Ce 
A O ~ Y C K ~ T )  CaMO B CbOTBeTCTBMe C T. 5.1 0.5 OT 6AC EN IS0 1 IEC 17025. 
3A6EJlMKA 11: P ~ ~ Y ~ T ~ T M T ~  OT M3nMTBaHMRTa Ce OTHaCFlT CaMO 3a M3nMTBaHMTe o6pa34~. M3~ne~leHMFl OT M3nMTBaTenHMR npOTOKOn He MOraT Aa Ce 
pa3MHOXaBaT 6e3 nMCMeHOT0 CbrnaCMe Ha kl3nMTBaTenHaTa na60pa~opMFl. KonMR OT npOTOKOnvlTe Ca BanMAHM CaMO C MOKbP nellaT Ha " k 1 6 0 p e ~ ~ " .  
3A6EJlMKA Ill: CTO~HOCTMT~ Ha AonycKa Ha n o ~ a 3 a ~ e n ~  ca cbrnacHo t iape~6a 3a p 3a o n o n 3 0 ~ ~ o p ~ s a ~ e  Ha y r a i ~ ~  OT npecrvlcTBaHe Ha oTnaAbcrHM BOAM 

crpea yno~pe6a~a  MM B a e ~ e ~ e n ~ e ~ o  (o~H. ,  AB, 6p.112 OT 2004 r., n o c ~ a t i o ~ n e ~ n e  NO- 339114.12.2004 r., n p ~ n o x e ~ ~ e  Nn 2). 



A v m p  ~a JIahperc - EAA Gyn. ,&a. M B ~ H  reuros" Nc15 Ten: +359 21 917 28 97 
Aou,. a-p Ane~can,q-bp Cnacos, AM 143 1 - C@nn @ a c :  +359 21954 12 77 
www.laborex.bg e-mail: laborex@ncphp.government.bg 

B'b3JIOXMTEJI: KOCKS CONSULT GMBH, BssnaraTenHo nl.rcMo Bx. Ne 1 0 4 1 1  6.02.201 Or.  

1. PE3YnTATN OT TECTA 3A @NTOTOKCNYHOCT: 
E ~ ~ n e p k i ~ e H 1 - b ~  U HerOBMTe pe3yJITaTU R a M T  U H @ O ~ M ~ ~ U X  3a CTeneHTa Ha ~UTOTOKCL~YHOCT 

H a  yTaii~a~a. 3a npoBexnaHe H a  eKcnepuMeHTa ce w s n o n s ~ a  T ~ T - + u ~ o ~ y n ~ y p a  c KX BereTauuoHeH 
HepHon U MaKCUMalIHU KYMYJIaTUBHU Ka'IeCTBa 38 TeXKH MeTaJlU H APYrM 3aM'bpCKTWlH, KaTO e 
npunoxeH ~ o n u + w q u p a ~  M ~ T O A  cnopen U ~ U C K B ~ H A R T ~  H a  "IS0 1 1269- 1 : Determination of the 
effects of pollutants on soil flora - Part 1 : Method for the measurement of inhibition of root g r o w t h " .  
K a ~ o  p a 6 0 ~ ~ a  K O H U e H T p m  e H3nOn3BaH BOneH H3BJIeK H a  yTaiiKaTa B C5OTHOHleHUe 1 :5. 

Pesyn~a~me OT e ~ c l - l e p u ~ e ~ ~ a  coraT OTcxTBue H a  +HTOTOKCUY~H e+em BVXY WT- 

KyJITypUTe B CpaBHeHMe C KOHTpOJIaTa npU npo6a Ne 76-P/10. 

2. PE3YJ7TATH OT TECTA 3A EKOTOK%NYHOCT 
B TecTBaHeTO Ce  U3nOJI3BaT BOAHU OPraHH3MU, IIpenOP'bYWHU OT IS0 KaTO n O ~ O ~ ~ H  B 

c ~ a ~ a p ~ u 3 ~ p a ~ u ~ e  MeTonu npu u3cnen~a~e H a  eKoToKcurHu c ~ o i i c ~ ~ a .  npunara ce ~ o n u + u u u p a ~  
T ~ C T - M ~ O ~  cnopen U ~ M C K B ~ H U R T ~  H a  ,,EAC EN IS0 7346-1 :2001 O n p e n e m r ~ e  Ha oc-rpaTa neTanHa 
TOKCUYHOCT H a  C Y ~ C T ~ H U H H  CnPIIMO CJKInKOBOnHH p~61.i - %CT 1 : C T ~ T H Y ~ H  Me~ofi". 

P Z ~ ~ ~ X A ~ H ~ T O  e 1 : 16 C n e f i o ~ L 1 3 k i p a ~ a  BOna, KaTO e n p O C J I e A e H a  nBklraTeJIHaTa aKTHBHOCT U 

O ~ ~ O T O  C'bCTOIIHUe Ha TeCT-OpraHU3MWR, CpaBHeHH C KOHTPOJIa. 

He C e  YCTaHOBH HaJIUYUe H a  eKOTOKCU9HOCT H a  npo6a n> NC.? 76-PI10 B'bpXy TeCT- 

o p r a ~ u 3 ~ m e .  



P ~ ~ Y ~ T ~ T H T ~  nOKa3BaT OTC'bCTBHe Ha nOTeHUHaJl 3a BOnHa MHvaqUR Ha X X K H  MeTaJln OT 

y ~ a t i ~ a ~ a  B ~ ~ O ~ U K ~ J I I I ~ ~ T ~  oKonHa cpena. 

3AIOIH)WHTIE: 
Ha OCHOBaHHe IIOnyYeHHTe pe3yJITaTH OT XUMHYHUTe H M H K P O ~ H O ~ O ~ U Y H H  aHaJIH3H 

( n p e n c ~ a a e ~ ~  B IIPOTOKO~ Ne 7611 5.03.2010r OT M3nmsaTene~ u e m p  ,,JIa6operccV u HacToxwoTo 
3npaBHO 3alUlIOYe~He) H IIpHnOXeHHTe TeCTOBe - @HTOTOKCHY~H H eKOTOKCWeH, KaKTO H B 

c5oTsen;TsHe c KpmepmiTe Ha n o c ~ a ~ o s n e ~ ~ e  NG 339114.12.2004 r. Ha MC, ~ 3 c n e n s a ~ a ~ a  npo6a 
yTaii~a npmexma cnenHnTe xapaK-repucTHKu: 

Y ~ a i i ~ a ~ a ,  npencTaBeHa c npo6a NG 76-PllO, noHacToxqeM npmexasa HeonacHs 
XapaKTepUCTHKH no OTHOIIIeHHe BCUYKM U3CneABaHH XHMUVHH IIOKa3aTenH; 
M u ~ p o 6 ~ o n o r m ~ o m  tisnm~aae ycTaHoBH, qe yTaii~a~a e noTeHuuanHo onacHa B 

enHAeMuonorulreH acneKT nopanu oTKsIoHeHuxTa B M U K P O ~ H O J I O ~ U V H H T ~  noKa3aTenl.1. 

I-IPOEA 
Ne 76-PI10 

1 T o p a ~ ~  ropenocoseHHTe M H K ~ O ~ H O J I O ~ ~ ~ H H  pe3yn~a~w, noHacToRweM y ~ a i i ~ a ~ a ,  
IIpeACTaBeHa C npO6a N2 76-P/lO, He H3n'bJIHRBa H3HCKBaHMHTa 38 3npaBHa ~ ~ ~ O ~ ~ C H O C T  IT0 

OTHOIIIeHHe CBO~~CTBO H~-UH@~KI.(UO~HOCT ( c ' ~ ~ J ~ ~ c H o  ~ ~ H J ~ O X ~ H H ~  N22 Ha Hapen6a N G ~  3a 
~ n a c ~ $ w i ~ a q ~ ~  Ha oTnansqme, AB 6p. 4412004r.). 

Cnensa na ce ocHrypH n o - ~ a ~ a r a r u e ~  npecmii Ha y ~ a i i ~ a ~ a  Ha u3cymmen~o none ( ~ n w  
npunaraHe Ha anxpHaTuBHa TexHonorHwa o6pa60~~a)  c ornen ocwrypRsaHe Ha ~n~po6uonorus  ~a 
~ ~ ~ O ~ ~ C H O C T  H noB-ropHo U ~ I T H T B ~ H ~  npemi eBeHTyanHa yno~pe6a B se~enenue~o.  

K A A M M ~  
<0,05 

OJIOBO 
<0,50 

T o ~ a  CTaHOBHqe Ce OTHaCR 3a KOHFHaTa npo6a YTtifiKii H BCRKa npOMRHa B C5CTZlBa Hnkl 
TexHonorHrHm npoqec cneABa na 6ane m n k ~ ~ a ~ a  OTHOBO. 

MEA 
<O, LO 

UMHK 
<0,30 

XPOM 
<O, 10 

HMKEJI 
<0,20 

APCEH 
0,O I0 
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Гулия

Пелин

Ковил

Бялка
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Лопян

Бърдо

Голак

Очуша
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Дъбене

Богдан

Розино

Белица
Борово

Маноле

БуковоЛеново

Виница
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Хлябово Орешник

Княжево

Върбово

Иваново

Богомил

Зорница
Гълъбец

Тракиец

Шарково

Денница

Мелница Лалково

Жребино
Бояново

Стройно

Атолово

Леярово

Каменец

Войника

Зимница

Лозенец

Дряново
Скалица Крумово Коневец

Видинци
Сламино

Асеново
Златари Бояджик

Калчево

Търнава

Дражево

Локвата

Шатрово
Коркина

Циклово

Слатино

Боровец

Цървище

Гърбино

Търсино

Чудинци

Раненци
Лелинци

Гюешево ГраницаГърляно Жиленци

Катрище
Коприва

Дворище

СтенскоЛомница

Чеканец

Ваксево

Згурово

Четирци

Смочево

Овчарци

Джерман

ЯхиновоБлатино

Метохия

Вождово
Яворово

Габрово Лясково

Рибарци

Чубрика
Латинка

Хромица

Китница

Срънско
Гърбище

Дядовци

Подвръх

Плазище

Скалина

Тютюнче

Купците

Делвино
Средско

Стрижба

Светлен

Джерово

Козлево

Тихомир
Кукуряк

Каялоба
Пресека

Котлари

Каменка

Метлика

Лещарка Стражец
Тополка Къклица

Тинтява
Гулийка

Луличка
Вранско Качулка

Красино
Морянци

Панчево

Болярци

Скалище

Петлино

Ненково

Илиница

Кьосево
Зорница

Мургово
Стремци

Постник

Велчево

Крушуна

Лешница

Изворче

Дъбрава
Хлевене

Къкрина
ГостиняПресяка

Славяни

Слатина

Владиня

Пещерна

Беленци

Брезово

Бабинци
ГлоговоГложене

СтругътДрянска
Шипково

Калейца
Дебнево

ВрабевоКирчево

Каленик
Драгана

Катунец

Слатина
Батулци

Орешене

Мездрея

Боровци

Кобиляк Лехчево

Буковец Бъзовец

Разград

Говежда

Еловица

Видлица

Сливата

Пишурка

Благово

Войници

Железна

Белимел

Бозьова

Кандови
Рохлева

Сърница

Грашево
БирковаБутрева

Динката
Щърково

Мирянци
Мокрище

Юнаците

Априлци

Попинци

Оборище

Дорково

Варвара

Свобода

Узуново

Бачково

МулдаваЛясково

Тюркмен

Стрелци
Чехларе

Розовец

Житница Сухозем

Бегунци

Ведраре
КуртовоКлимент

Певците
Иганово

Слатина
Кърнаре

Четрока
Крушово

Дряново

Желязно
Строево

Брягово
Езерово

Поройна

Крушево

Белозем

Лилково

Бойково

Марково
Крумово

Ягодово
Кадиево

Болярци

Правище

Михилци

Гигинци

Ръжавец СадовикДушинци

Видрица

Билинци

Еловдол
Слатино

Студена

Рударци

Зидарци

Углярци
Чуковец

Касилаг

Радибош

Кожинци
Еловица

Лялинци
Ярловци

Ломница

Ленково

Сомовит

Дъбован

Гостиля
Брегаре

Садовец

Градина

Градище

Малчика

Асеново

Върбица

Пелишат

Търнене
Гривица

Каменец

Згалево

Реселец

Девенци

Острово

Йонково
Белинци

ДуховецПодайва

Делчево

Свещари

РайниноБеловец

Задруга
Мъдрево

Чудомир
Буйново

Мировец

Градина
Каменар

Пороище

Дянково Пчелина

Кривица

Хърсово

Здравец

Церовец

Стърмен

Писанец

Баниска

Бъзовец

Табачка

Божичен
Пиргово

Хотанца
Просена Юделник

Кошарна

Бръшлен

Новград
Кривина

Росоман
Пролеша

Гурково
Рашково

Липница

Лопушня

Байлово

Саранци
Стъргел

Чеканец
Дреатин

Драгоил

Беренде
Липинци

Лесново
Петково

Столник

Любница

Пановци

Селянин

ЖивковоБоерица

ПауновоПоповци

Вакарел

Опицвет

Дреново
Джурово

РавнищеВидраре

Маджаре

Клисура

Рельово

Церецел
Бакьово

Реброво
Томпсън Буковец

Оплетня

Дружево

Душанци

Илинден
Хвърчил

Смолско

Денница

Маломир
Кьолмен

Иваново

Каменяк

Живково

Пристое

Марково

Кюлевча

Върбяне

Хърсово

Вълнари

БедженеМировциВойвода

Кълново

Благово

ДрумевоИвански

Ветрище

Новосел
Черенча

Градище
Струино

Чуковец
Алеково

Колобър
Върбино

Поройно
Каменци
Средище

Войново
КрановоКазимир

Сърпово
Ценович

Айдемир

Слатина

Бреница

Шуменци

Радинка
Птичари

Каменна

Върлище

Нейково
Жеравна

Боринци

Радецки

Любенец Еленово

Събрано
Загорци

КоньовоСъдиево

Научене

Струпец

Младово

Глушник

Градско

Божевци

Сърцево
БлизнецОризари

Сборище

Глогино

Буйново

Ягодина
Триград

Гьоврен

Лясково

Осиково

Барутин

Фабрика

Студена

Габрина

Козарка

Гърнати

Кокорци

Чепинци

РибницаИваново

МилковоИсьовци

Сливово
Заевите

Гращица

Орешица

Еленска

Кремене

Бостина
Петково

Проглед

Зорница
Забърдо

Орехово

Кривина
Иваняне

Клисура
ЧепинциНегован

Оризово

Кънчево

Овощник

Дунавци

ШейновоЯсеново
СливитоРадунци

Кравино
Пъстрен

Сърнево

Петрово
Стрелец

Еленино

Лясково

ХрищениКазанка Подслон
Змейово

Осларка

Зетьово

Държава

Свобода
Рупките

Спасово

Яворово

Дворище
Димовци

Калнище

Чеканци

Таймище

Семерци

Стеврек

Моравка

Рътлина
Веселец ВеличкаМогилец

Птичево Веренци

Угледно

Заветно

Марчино

Светлен

Дриново
Осиково

Еленово
Зараево

Божурка
Кралево

Пресиян Баячево

ПробудаЗдравец
Буховци

Болярци
Царевци

Здравец

ОсеновоЗорница

Засмяно Крумово

Попович

Каменар

Есеница Оборище

Михалич

Брестак

Страхил

Кривини

Венелин

ЛопушнаМедовец
Арковна

Бързица

ЖитницаЧерноок

Добрина

Златина

Чернево

Дръндар

Праужда

Шишенци

Раброво

Делейна

Гъмзово

Куделин

Жеглица

Търняне
Войница

Тошевци

Бояново

Яньовец

Каленик

Подгоре

Киреево

Динково

Репляна

Върбово

Нивянин

Малорад

Върбица

Тлачене
Буковец

Търнава
Алтимир

Паволче
Челопек

Бреница

Гложене

Главаци

Уровене

Галатин
Добруша

Лютидол

Царевец

Сараево

Липница

Курново

Струпец

Рогозен

Бързина

Нешевци

Илиювци

Пъровци

Войнежа

Плаково
Велчево

ПчелищеПрисово

Шемшево

Хотница
Върбица

Крушето

Стрелец

Томбето
Босевци

Зеленик

Дуковци
Киревци

КосевциБаждари

Велювци

Равново ЧистовоРазсохаДединци

Мерданя

Михалци

Орловец
КаранциЧервена

Алеково

Царевец

Любенци

Асеново

Карнобат

Струмяни

Севлиево

Харманли

Болярово

Стралджа

Бобовдол

Бобошево

Трекляно

Брусарци

Медковец

Чипровци

Лесичово

Ракитово

Първомай

Раковски

Божурище

Драгоман

Етрополе

Костенец

Сливница

Каспичан

Тутракан

Твърдица

Чепеларе

Гълъбово

Казанлък

Антоново

Аксаково

Дългопол

Провадия

Суворово

Козлодуй

Криводол

Хайредин

Лясковец

Стражица
Сухиндол

Силистра

Шивачево
Караново

Поляново
Тополица Пещерско

Изворище

Белеврен

Граничар

ВаровникГранитец

Росеново

Светлина

Трояново
Кръстина

Житосвят

ДетелинаДраганци
Железник

Хаджиите

Стоилово

Младежко

Фазаново

Кошарица
Гюльовца

Приселци
Паницово

Габерово

Козичино

Ябълчево ПросеникРазбойна
Подгорец

Люляково Дъскотна

Крушевец

Зидарово

Лозарево

Дъбовица

Бероново

Велислав

Каменско

Палатник

Елешница
Дебочица

Марулево

Бистрица

Мусомища

Брезница
Сливница

Капатово
Кладенци

Чурилово

Коларово
Беласица

Първомай
Дрангово

Чуричени

Добърско

Ладарево

Любовище

Пиперица

Голешово

Лозеница

СугаревоПоленица

Годешево

Вълкосел

Брестово

Каменица

Колибите
Игралище

Петрелик
Абланица

Соколово

Рогачево
Оброчище

Храброво
Стражица

Брястово

Тригорци

Балканци

СираковоПленимир

Писарово
БежановоРогозинаКъпиново

ОгражденИзворово

Врачанци

Воднянци

Приморци

Славеево

Котленци

Смолница
ЛовчанциГешаново Росеново

Овчарово
Божурово

Дряновец

Могилище
Раковски

Северняк

Огняново

Жегларци

Кладенци
Градница

Тюленово

Горичане

Граничар

Чукилите
Източник

БаланитеРуйчовци

Градница

ЛовнидолДамяново Богатово

Крамолин

Велчовци

Светлина

Странско

Чучулига

Мандрица
Бели дол

Драбишна

СлавеевоПокрован

Брусевци
Габерово

СираковоСпахиево
Брястово

Татарево

Чернодъб

Маточина

Пясъчево

Свирково

Зимовина

Кладенец

Присадец
Филипово

Синапово
ЧукаровоСветлина

Надежден

Българин ИзворовоПоляново Дрипчево
ЧереповоОвчарово

Манастир

Подкрепа
Стойково

Странджа

Крайново

Чернозем

КириловоТрънково

Борисово

Саранско
Тамарино

ПравдиноПървенец

БогоровоНедялско

Маленово

Болярско
Кукорево

Гирчевци

Жеравино

Сажденик

Багренци

РадловциБобешино Ябълково
Соволяно

ШишковциЦеровица
Ивановци

Тишаново

Друмохар

Мърводол
ПаничищеРесилово

Сапарево

БистрицаБаланово
Пиперево

Крайници

Кременик

Бъзовица

Киселица

Боровско

Соколите

Бели вир

Безводно

Комунига

Дойранци

Светулка

Песнопой Аврамово

Рогозари
Добринци

Дрангово

Доборско

Кандилка

Багрилци

БряговецГняздовоЗимзелен

Черешица

Карамфил

Чомаково

Абланица Малиново

Соколово Казачево

Радювене

Баховица

Чавдарци

Дерманци

Бежаново

Габърска
Патрешко

Жеравица
Балканец

ДоброданЛесидрен

СлавщицаДрагоица Нановица
Добревци

Рашовица
КомаревоКостенци Балювица

Лесковец

Палилула

Одоровци

Киселево

Игнатово

Черкаски
Стояново

Помеждин

Трайково

Ковачица

Сливовик

Крапчене

Славотин

Митровци

Комощица

Фотиново

Сестримо

Равногор

Жребичко
КозарскоВсемирци

Враненци
Кръстава

Памидово

ХаджиевоСинитово Говедаре
Огняново

Пищигово

Цар Асен

Поибрене

Радилово

Изворово

Новаково

Козаново

Пъдарско
Дрангово

Златосел

Сърнегор

Дуванлии

Главатар

Песнопой Мраченик

Московец

Лъкавица

Манастир
Джурково

Костиево
Царацово

Крислово

Татарево

Чалъкови

Шишманци

Добралък

ГълъбовоХрабрино
Брестник

Първенец

Цалапица

Ахматово

Драгомир

Беловица
ПаничериКрасново

Старосел
Мътеница

Велковци
Кошарево

Егълница

Сирищник
Лесковец

Кладница

Дивотино

Кошарите

Гълъбник

Владимир
Бобораци

Копаница

Докьовци

Реяновци
БераинциСлишовци

Биволаре

Комарево

Асеновци

Божурлук
Новачене

Писарово

Тодорово Тученица

Радишево
Дисевица

Буковлък

Катерица

Тотлебен

Бърдоква

Печеница
Драгомъж

Тодорово

Точилари

Медовене

Божурово
Черешово Звънарци

Студенец
Бели Лом

Островче Веселина

Недоклан

Благоево

Ясеновец
Дряновец

Киченица
Черковна

НожаровоБогданци
Сваленик

Дряновец
Копривец

Глоджево

Могилино

Кацелово
Широково
Пепелина

Щръклево

Николово

Сандрово

Борисово

Пожарево

Хераково

Елов дол

Трудовец

СкравенаЛитаково

Боженица
Върбница

Станинци

Макоцево
Негушево

Раяновци

Калотина

ОгняновоДогановоНови хан

Мусачево

Елешница

Бойковец
Рибарица

Средищна

Мечковци

Черньово
Венковец

Веринско

Костенец

Подгорие

Богьовци

Чибаовци

Поповяне

Лакатник
Губислав

Ябланица

Зимевица
Лакатник

Гургулят

Карлиево

Ясенково
Осеновец

Божурово Тушовица

Тимарево

Становец

Омарчево
Сини вир

Дойранци

Загориче

Каспичан

Църквица

Векилски

Памукчии

Преселка

Писарево

Драгоево

Миланово

Бял бряг

Коньовец

Ножарево
Черногор

Богданци
Зафирово

Коларово

Цар Асен

Прохлада

Паисиево

Чернолик Давидово

Брадвари

Българка
Богорово

Антимово

Пожарево

Пъдарево

Катунище

Кипилово

Ябланово

Омарчево

Брястово
Асеновец

Каменово

Бозаджии

Ковачите
Гергевец

Новачево

Оряховец

Стърница

Чуруково

Грохотно

Аламовци

Старцево

Печинска

Коритата

Гудевица

Бориково

Славейно

Дряновец

Студенец

Лилеково

Павелско

Бистрица
Мърчаево

Казичене

Бусманци

ЛокорскоПодгумер

Сърневец
ПъстровоСлавянин

Помощник

Мусачево

Разделна
Априлово

Копринка

Държавен
Борущица

ГабаревоМанолово

ТрояновоЛюбеново

Ковачево

Коларово

Пряпорец

Памукчии

Кирилово

Борилово

Изворово Винарово

Могилово

Златирът

Яребично
Банковец

Присойна

Свирчово

Кьосевци

Моравица

Разделци

Пъдарино

Паничино

Бракница
Априлово

Глогинка
МедовинаПосабина

Цар Асен Тръстика

Помощица

Преселец

Разбойна

Давидово

Близнаци

Приселци

Изворско

Новаково

Звездица

Добротич

Изворник

Червенци

ДетелинаПоляците
Комунари
Красимир

КомаревоБлъсково
Храброво

Черковна

Просечен

Дъбравка

Стакевци

Крачимир

Граничак

Раяновци

Тияновци

Акациево

Гайтанци

Пешаково

Покрайна
Плакудер

Карбинци
Воднянци

ЯрловицаТоловица

Раковица

Винарово

Плешивец

Соколаре

Тишевица
ВировскоМраморен

Лазарово

Лютиброд Дърманци

Лесковец

Пожерник

Райковци
Лагерите

Къпиново

Ветринци Шереметя

Писарево

Вълчовци
ПетковциВълчовци

ДонковциВелковци

Пейковци
Мийковци

Бойковци

Глоговец

Върбовка

Раданово

Козловец

Теменуга

Кесарево
Балканци

Благоево

Виноград

Мальовица Приморско

Берковица

Вълчедръм

Брацигово

Велинград

Септември

Калояново

Ковачевци

Главиница

Кайнарджа

Златоград

Панчарево
Николаево

Вълчи дол

Ново село

Златарица

Павликени Търговище

Българово

Тръстеник

Славяново

Черноград

Раклиново

Драганово

Богданово
Вълчаново

Радойново

Деветинци

Добриново

Сливарово

Заберново

Бяла вода

Синеморец
Бродилово

Кондолово

Терзийско

Босилково

Везенково

Писменово

Добринище

Златарица

Покровник

Бело поле

Драгостин

Скребатно

Сухострел

Копривлен

Безводица

Пчеларово

Драганово Стефаново
Вратарите

Самуилово
Бенковски

Методиево
Паскалево

Крагулево

Българево

Войниково

Попгруево

Гостилица

Дебелцово

Дисманица

Ряховците

Кормянско

Власатили

Каснаково

Златополе

Скобелево

Бялградец
Меден бук

Белополци

Черничино

Сива река

Младиново

Орлов дол

Лешниково

СмирненциСлавяново

Доситеево

Шишманово

Маслиново
Големанци

Книжовник

Въгларово

УзунджовоГарваново

Мамарчево

Златиница

Гранитово

Иречеково

Палаузово

Симеоново

Гълъбинци
Мала Фуча

Цървендол

Ново село

Раждавица

Полетинци

Църварица

Смоличано

Тополница

Даскалово

Паничково

Сладкодум

Черничево

Воловарци

Кърпачево

СтефановоБългарене

Скобелево
Румянцево

ПетревенеКарлуково

Дивчовото

ВасильовоЧерни Вит

Иваншница
Бели Осъм

БрестницаДъбравата

Бокиловци
Котеновци

Бели брег

Василовци

Спанчевци

Драганица

Дълги дел

Копиловци

Добри дол

Трифоново

Клисурица
БезденицаБелотинци

Мартиново

Дъбравите

Габровица

Драгиново Дебръщица

ГлавиницаБратаница

Семчиново
Злокучене

Карабунар

Славовица

Добростан
Горнослав

Златовръх

Войнягово

Бяла река

Добри дол

Скобелево

Златитрап
Караджово Богданица

Черничево

Кръстевич

БегуновциСтаньовци

ОзърновциЯрославци

Калотинци Ракиловци

Драгичево
Витановци

Байкалско

Негованци

Борнарево

Бутроинци

Горочевци

Стайчовци
Джинчовци

Туроковци

Бяла водаМилковица

Долни Вит

Загражден

Ореховица

Славовица
Крушовене

Петърница
Крушовица

Стежерово

Евлогиево

Николаево

Горталово

Брестовец

Вълчитрън

Радомирци

Къпиновци
Лудогорци

Кошничари

РадинградБалкански
Богомилци

Обретеник

Бистренци
Пейчиново

Просторно
Тръстеник

Ястребово
Басарбово

Ново село

Пиперково

Джулюница

Гурмазово

Храбърско

Букоровци

Връдловци
Бракьовци

Гайтанево
Белопопци

Чеканчево

Цацаровци

Крушовица

Караполци

Голяновци

Осиковица

Говедарци

Ново селоЗлокучене

Ковачевци

Добравица

ОсеновлагЛесковдол
Брезовдол

Завидовци

Радуловци

Буйновица

Крайгорци
Бяла река

Лиси връх

Средковец

Имренчево

Златоклас
Стрелково

СветославЦарев дол

Седларево

Графитово

Новоселец

ПрохоровоМлекарево

Богданово

Николаево

Чинтулово Калояново

Боров дол
Жълт бряг

Рибен дол

Давидково

Босилково

Стоманево
Михалково

Страшимир

Катраница

Соколовци

Кубратово

Железница

Опълченец

Православ

Бузовград

Бънзарето

Столетово

Бяло поле

Княжевско

Ястребово

Осетеново

Българене Гледачево

Самуилово

Михайлово

Арнаутито

Маджерито
Пшеничево

Преславен Бенковски

Оряховица

Лява река
Пчелиново

Великовци

Манушевци

Дъбравица

Ястребино Беломорци

Гърчиново

Славяново

Ковачевец

Паламарца

Дъбравино

Бенковски

ИгнатиевоГабърница

Момчилово
Войводино

Метличина

ГроздьовоКамен дял
Величково

Калиманци

Гранитово
Струиндол

Сливовник

Бориловец

Ракитница

Синаговци

Бела Рада

Гомотарци

Бранковци

Медешевци

Лагошевци

Държаница

Флорентин

Тополовец
Бело поле

Горни Лом

Средогрив

Добролево

Бъркачево

Власатица

Згориград
Костелево

Типченица

Ребърково

Крушовица
Войводово

Селановци

Стояновци

Михайлово

Беляковец
Ново село

Драганово

СливовицаДрагижево

Добри дял
Козаревец

Вишовград

Масларево
Вързулица

Железарци

Владислав

Николаево

Бяла река

Сунгурларе

Свиленград

Бойчиновци

Панагюрище

Асеновград

Съединение

Цар Калоян

Сливо поле

Копривщица

Костинброд

Долна баня

Нови пазар

Павел баня

Каблешково

Нови Искър

Килифарево

Черно море

Миролюбово

Тръстиково

Русокастро

Аспарухово

Евренозово

Свети Влас

Равна гора
Равадиново

Съединение

Българчево

Ковачевица

Боровичене

Докатичево

Добри лаки

Нова Ловча

Преселенци
Козлодуйци

Камен бряг

Каблешково

Мали извор

Дуранкулак

Добромирка

Конарското

Костилково

Горноселци

Вълче поле
Бориславци

Генералово

Димитровче

Калугерово

Жълти бряг

Доброселец

Клокотница

Камен връх

Маломирово

Воденичане

Каравелово

Стара река

Веселиново

Паничарево

Таваличево

Долно Уйно

Страдалово

Пелатиково

Габрешевци

Диамандово

Чакаларово
Девесилово

Тодоричене

Дълбок Дол

Старо село

Черешовица

Бистрилица

Портитовци

Крива бара

Смирненски

Главановци

Аспарухово

Смоляновци

Горна Лука

Дългоделци

Мененкьово
Аканджиево

Исперихово

Калугерово

Паталеница

Добровница

Гелеменово

Тополи дол

Сребриново

Костандово

Симеоновец

Три могили

Зелениково

Дълго поле

Каравелово

Блатешница

Чуйпетлово

Кралев дол

Старо село

Дълга лука

Милославци

Аспарухово

Трънчовица

Санадиново
Староселци Бръшляница

Брестовене

Манастирци

Босилковци

Смирненски

Стамболово

Караманово

Ново бърдо

Елин Пелин

Стамболово

Калугерово

Яребковица

Горни Окол
Долни Окол

Еленов дол

Единаковци

Красен дол
Каравелово

Пет могили

Крива река

Веселиново

Черни връх

Царев брод

Калугерене

Грънчарово

Попкралево
Цар Самуил Старо село

Филаретово

Пет могили

Старо село

Гавраилово Трапоклово

Стара река

Кръстатица

Вълчан дол
Магарджица

Горна Арда

Момчиловци

Партизанин

Съединение

Тихомирово
Калояновец

Калитиново

Димитриево

Малоградец

Богомолско

Баба Тонка

Драгановец

Тръстиково

Белоградец

Караманите

Аспарухово

Славейково Тутраканци

Николаевка

Пролазница

Слана бара

Дълго поле
Костичовци

Полетковци

Големаново

Черно поле

Бели извор

Крива бара

Градешница

Софрониево

Средни рът

Големаните

Самоводене

Поликраище

Караиванци

Стамболово

Паскалевец

Обединение
Климентово

Страхилово

Ивайловград

Тополовград

Нова Загора

Белоградчик

Сан Стефано

Граматиково

Ясна поляна

Крънджилица

Струмешница

Кавракирово

Вракуповица

Гайтаниново

Черна Места

Ново Ботево

Владимирово

Миладиновци

Александрия

Нова Камена

Честименско

Стоманеците

Златоустово

Боян Ботево

Малък извор

Владимирово
Вълчи извор

Миладиновци

Голема Фуча

Побит камък
Драгойчинци

Лозенградци

Горни Юруци

Малък извор

ВладимировоДолна Рикса

Нова махала

Побит камък

Боримечково

Мало Конаре

Иван Вазово

Православен

Караджалово

Момино село

Богдановдол

Горна Мелна

Кулина вода

Яким Груево

Манастирско

Миладиновци

Голям извор
Костанденец

Долна Невля

Малки Искър

Мала църква

Драгушиново

Черноглавци

Златна нива

Господиново

Калипетрово

Крива круша Панаретовци

Драгоданово

Мало Бучино

Доброславци

Плодовитово

Медникарово

Малка Верея

Нова махала

Горско село
Българаново

Долна Кабда

Господиново

Средно село

Шкорпиловци

Старопатица

Неговановци

Горни Вадин

Синьо бърдо

Камено поле

Манастирище

Овча могила

Драгомирово

Слънчев бряг

Димитровград

Долни чифлик

Бяла Слатина

Стара Загора

Малка поляна

Синьо камене

Полски извор

Александрово

Преображенци

Горно Краище

Ново Ходжово

Попгригорово

Свети Никола

Зелено дърво

Горна Росица

Малки Вършец

Долно Белево

Сив кладенец

Горно Луково

Йерусалимово

Каменна река

Черна могила

Стамболийски

Александрово

Александрово

Долно Кобиле

Горски извор

Александрово

Стойновското

Септемврийци

Дива Слатина

Долна махала

Горни Домлян

Васил Левски
Долна Врабча

Горна Диканя

Петокладенци

Горни Дъбник

Екзарх Йосиф

Лом Черковна

Пет кладенци

Червена вода

Бучин проход

Васил Друмев

Долно Ряхово

Желю Войвода

Бяла паланкаДолни Богров
Горни Богров

Средногорово

Александрово

Воденичарово

Горно Ботево

Извор махала

Горно Пещене

Три кладенци

Александрово

Царски извор Св.Константин

Златни пясъци

Малко Търново

Голямо Буково

Индже войвода

Долно Дряново

Долно Осеново

Горно Осеново

Горна Рибница

Орлова могила

Хаджи Димитър

Малко Градище

Голяма долина

Голям Дервент

Овчи кладенец

Долни Коритен
Горни Коритен

Цветкова бара

Горно ОзировоДолно Озирово

Гаврил Геново

Каменна рикса

Голямо Белово

Медени поляни

Долно вършило Ръжево Конаре

Отец Паисиево

Христо Даново

Балкан махала

Ново Железаре

Долни Раковец

Бацова махала
Долни Луковит

Малък Поровец

Полско Косово

Долна Студена

Владо Тричков

Зайчино Ореше

Стоил войвода

Съдийско полеДолни Пасарел

Малко Дряново

Полски градец

Малко Кадиево

Златна ливада

Малко Тръново

Стоян-Заимово

Долна Хубавка

Макариополско

Константиново

Неофит Рилски
Млада гвардия

Майор Узуново

Голямо Пещене

Големо Бабино

Долна Кремена
Горна Кремена

Долна Липница

Горна Студена

Нова Върбовка

Горско Косово

Генерал Тошево

Никола Козлево

Велики Преслав

Горно Драглище

Георги-Добрево

Райкова могила

Голямо КрушевоМалък манастир
Генерал Тошево

Меден кладенец

Горно Къпиново

Горско Сливово

Голяма Желязна

Долно Церовене

Граф Игнатиево

Старо Железаре

Иван Шишманово

Горно Абланово

Каран Върбовка

Долно Абланово

Голямо Враново

Горна Василица

Долно Изворово

Средно градище

Генерал Колево

Долна Бешовица

Полски Сеновец
Горски Сеновец

Красно градище

Горна Оряховица

Крумово градище

Петко Славейков

Длъхчево-Сабляр

Долно Белотинци

Доктор-Йосифово

Нареченски бани

Горна Глоговица

Долно Ново село

Манаселска река

Тодор Икономово

Любенова махала

Голямо Чочовени

Долно Ново село

Горно Черковище

Горско Абланово

Захари Стояново

Шипикова махала

Бърдарски геран

Долна Митрополия

Капитан Андреево

Българска поляна

Горна Бела речка

Сталийска махала

Горна Митрополия

Даскал-Атанасово

Генерал Киселово

Правешка Лакавица

Стефан Стамболово

Българско Сливово

Панагюрски колонии

Осиковска Лакавица

Градсковски колиби

Каменичка Скакавица

Полковник Таслаково

Полковник Ламбриново

Горски Долен Тръмбеш

Александър Стамболийски

Международен Младежки Център

гора Желю Войвода

Божите мостове

Пещера Мандрата

Остров Голя

Ятата

Остров до Горни Цибър

Залив Ченгене скеле

Язовир Конуш

ЛЕГЕНДА

Потенциални НАТУРА 2000 защитени зони/ Директива за Хабитатите/ 29,5 процента от територията на България 
Потенциални НАТУРА 2000 защитени зони/ Директива за Птиците/ 20,3 процента от територията на България 

Изработено по проект "Изграждане на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000 в България", 
финансиран от ПУДООС на МОСВ, изпълнител  "Зелени Балкани" - федерация на природозащитни сдружения, дата 28_11_2007

Национална екологична мрежа НАТУРА 2000 в България, актуалност Ноември 2007

Общо покритие за двете мрежи за страната 33,8 процента
  

 



BG0000107

Суха река
Тип: K

Предмет и цели на опазване

ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ:

• Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и техните популации, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона.

• Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на видове, 

предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения за тези местообитания

 видов състав, характерни видове и условия на средата.

• Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни природни 

местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете, предмет на опазване в 

рамките на защитената зона.

                    на защитена зона BG0000107

(съгласно чл. 8, ал. 1, т.2 на ЗБР)

1. Цели на опазване:

2. Предмет на опазване:

Суха река

91E0 * Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion 
albae)

Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 
albae)

6110 * Отворени калцифилни или базифилни тревни съобщества от Alysso-Sedion albi

Rupicolous calcareous or basophilic grasslands of the Alysso-Sedion albi

6210 * Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик(Festuco-Brometalia) 
(*важни местообитания на орхидеи)

Semi-natural dry grasslands and scrubland facies on calcareous substrates (Festuco 
Brometalia)(*important orchid sites)

6240 * Субпанонски степни тревни съобщества

Sub-continental steppic grasslands

6250 * Панонски льосови степни тревни съобщества

Pannonic loess steppic grasslands

8310 Неблагоустроени пещери

Caves not open to the public

40A0 * Субконтинентални пери-панонски храстови съобщества

Subcontinental peri-Pannonic scrub

62A0 Източно субсредиземноморски сухи тревни съобщества

Eastern sub-mediterranean dry grasslands (Scorzoneratalia villosae)

91G0 * Панонски гори с Quercus petraea и Carpinus betulus

Pannonic woods with Quercus petraea and Carpinus betulus

91H0 * Панонски гори с Quercus pubescens

Pannonian woods with Quercus pubescens

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС



BG0000107

Суха река
Тип: K

БОЗАЙНИЦИ:

91I0 * Евро-сибирски степни гори с Quercus spp.

Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp.

91M0 Балкано-панонски церово-горунови гори

Pannonian-Balkanic turkey oak-sessile oak forests

91Z0 Мизийски гори от сребролистна липа

Moesian silver lime woods

62C0 * Понто-Сарматски степи

Ponto-Sarmatic steppes

Barbastella barbastellus

Широкоух прилеп

Canis lupus

Европейски вълк*

Mesocricetus newtoni

Добруджански (среден) хомяк

Miniopterus schreibersi

Дългокрил прилеп

Mustela eversmannii

Степен пор

Myotis blythii

Остроух нощник

Myotis capaccinii

Дългопръст нощник

Myotis emarginatus

Трицветен нощник

Myotis myotis

Голям нощник

Rhinolophus blasii

Средиземноморски подковонос

Rhinolophus euryale

Южен подковонос

Rhinolophus ferrumequinum

Голям подковонос

Rhinolophus hipposideros

Maлък подковонос

Rhinolophus mehelyi

Подковонос на Мехели

Spermophilus citellus

Лалугер

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС



BG0000107

Суха река
Тип: K

ЗЕМНОВОДНИ И ВЛЕЧУГИ:

РИБИ:

БЕЗГРЪБНАЧНИ:

Vormela peregusna

Пъстър пор

Bombina bombina

Червенокоремна бумка

Elaphe quatuorlineata

Ивичест смок

Emys orbicularis

Обикновена блатна костенурка

Testudo graeca

Шипобедрена костенурка

Testudo hermanni

Шипоопашата костенурка

Triturus karelinii

Голям гребенест тритон

Vertigo moulinsiana

Вертиго

Vertigo angustior

Вертиго

Hypodryas maturna

Хидриас

Lycaena dispar

Лицена

Cerambyx cerdo

Обикновен сечко

Lucanus cervus

Бръмбар рогач

Morimus funereus

Буков сечко

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС



BG0000107

Суха река
Тип: K

РАСТЕНИЯ:

Rosalia alpina

Алпийска розалиа*

Callimorpha quadripunctaria

*

Potentilla emilii-popii

Емилипопово прозорчe

Himantoglossum caprinum

Обикновена пърчовка

* - Приоритетно местообитание или вид от Директива 92/43/ЕЕС
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R E P U B L I C  O F  B U L G A R I A  

M I N I S T R Y  O F  E N V I R O N M E N T  A N D  W A T E R  

/Regional Inspectorate for the Environment and Waters - Varna/ 
 

 
 

RESOLUTION № ВА 11-ПР/2011 
of screening the necessity from implementation of Environmental Impact Assessment (EIA) 
 
 
On the grounds of Art.93, para.1, p.2, para.3 and para.5 from the Environment Protection Act (EPA), 
Art. 7, para.1 and Art.8, para.1 from the EIA Decree, Art.31, para.4 and para.6 from the Biological 
Diversity Act (BDA), Art.40, para.4 and in accordance with the Compatibility Assessment Decree 
and the written documentation presented by the contracting authority according to Attachment №2 to 
the EIA Decree and  Art.10, para.1 and para.2 from the Compatibility Assessment Decree 
 
    I DECIDED 
 
not to be implemented an Environmental Impact Assessment for the investment proposal 
“Reconstruction, modernization and extension of urban WWTP –Dobrich” on the land of 
Vrachantsi village, Municipality of Dobrich, and “Rehabilitation, reconstruction and extension of 
fixed sections from the water supply and sewerage network” in the regulating boundary of the 
town of Dobrich, which realization is not supposed to have negative effect over the natural 
inhabitants, populations and inhabitants of species, subject of protection in protected areas. 
 
Contracting authority : Municipality of Dobrich 
Address: 12 “Bulgaria” str., Dobrich  
 
Brief description of the investment proposal (IP)L: 
It is provided: 
 

 Reconstruction, modernization and extension of the existing WWTP –Dobrich, located in 
estate № 000084, with area of 99.679 ares, enduring usage  - other industrial terrain on the 
land of Vrachantsi village, Municipality of Dobrich, Region of Dobrich, property of State 
land fund (SLF), Sofia; 

 Newly constructed buildings in estate № 000084 for: screen system, sludge treatment and gas 
utilization; 

 “Rehabilitation, reconstruction and extension of fixed sections from the water supply and 
sewerage network” in the regulating boundary of the town of Dobrich. 

 
 
Realization of the Integrated water measures for Dobrich – Phase 1 aims to apply for funding by the 
CF under the “OPE 2007-2013” Priority Axis 1 under a Procedure ref № 
EG161PO005/10/1.11/02/16 “Improvement and Development of the infrastructure for potable and 
waste water in agglomeration above 10 000 PE” 
 
The territory, subject of the IP, does not belong in the boundaries of the protected areas of Natura 
2000 – the closest are Protected area “ Suha reka:, code BG0002048, specified according to Art..5, 
para.1, p.1 and p.2 from the BDA (promulgated  State Gazette  issue 77/2002). 
  
According to the regulations of Art.31, para.1 from the BDA and Art.2, para.2,p.1 from the 
Compatibility Assessment Decree (promulgated State Gazette  issue 73/2007) the IP is to be assessed 
for compatibility with the scope and aims of protection of the above mentioned areas. 
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The IP is an “extension” of a site under the meaning of Art.93, para.1,p. 2 from the Environment 
Protection Act (EPA) and comes under p.11, letter “в” from Attachment №2 of  EPA and is a subject 
of screening the necessity from Environmental Impact Assessment (EIA). 

 
GROUNDS 

 
I. Characteristics of the proposed construction, activities and technologies: scope, 

productivity, interdependence and cumulating with other proposals, use of natural 
resources, generated wastes,  environment  pollution and discomfort , and also risk from 
incidents.  
1. The IP provides: 
 Reconstruction, modernization and extension of the existing WWTP –Dobrich, for 

mechanical treatment of waste water and biological treatment of waste water, located 
in estate № 000084, with area of 99.679 ares, enduring usage  - other industrial 
terrain on the land of Vrachantsi village, Municipality of Dobrich, Region of 
Dobrich, property of State land fund (SLF), Sofia, aiming to assure treatment of all 
waste water from the town of Dobrich, to the necessity requirements of the Permit for 
Discharge. The neighbor estates are: pastures, grasslands, water flows, local road and 
timberlands. 

Capacity of urban WWTP -112 000 PE according to BOD5 (final stage) including 83 193 
PE ( 74,3%) population  and 28 807 PE (25.7%) from industrial factories. 

The WWTP –Dobrich was put into operation in 1986 for mechanical and biological 
treatment of waste water, and also for carbon removal. The treated from the plant waste water 
is discharged into the Dobrudzhanska river, a tributary of Suha reka. Average volume of 
waste water treated in 2008 is 25 540 m3/ day, and the design capacity of the WWTP is 73 
350 m3/ day. 
 Rehabilitation, reconstruction and extension of fixed sections from the water supply 

and sewerage network , and also the facilities to them, in the regulating boundary of 
the town of Dobrich, in order to reduce the losses in  the water supplying network , 
reducing the infiltration in the sewerage network , and collecting of all waste water 
for treatment in the WWTP  - Dobrich. 
The main project priority for Phase 1 (2011-2013) is to exclude the water supplying 
network of Dobrich from the well fields of Shabla / Macedonka and Batovo/and 
closing of Bogdan. Rehabilitation of approximately 77.2 km. water supplying 
network and 5.2 km. sewerage network , and 100% population connected to the 
WWTP. 

 Newly constructed buildings in estate № 000084 for: 
A/ Screen system - filtering facilities, filter presses, a container for filtered elements, 
electro mechanical equipment and ventilation; 
B/ Sludge treatment and gas utilization. 

2. Till the commencement of the present procedure for Environmental Impact Assessment 
screening in the town of Dobrich and in the Dobrichka Municipality, there have been 
various investment proposals in different phase of the investment process: applied, 
approved, in approving process and already constructed; 

3. Construction and/or change of the existing road infrastructure is not envisaged for 
realization of the investment proposal. 

4. The separated humus layer and excavated soil will be temporarily stored within the 
boundaries of the planned territory till completion of the construction- assembly works, 
to be used for backfill and vertical planning of the terrain. Biodegradable and 
constructional wastes will be transported on routes specified by the Mayor of the 
Municipality of Dobrich town, in accordance with the organization defined by the 
Municipality, to installations – facilities for further treatment. Operational wastes formed 
by the Company activity (accumulated sludge from previous activity of the WWTP, 
screenings, refuses from the grit chamber, dewatered stabilized sludge, sludge generated 
in waste water treatment process, anaerobically stabilized and mechanically dewatered 
sludge) and hazardous waste will be stored temporarily and separately, delivered and 
accepted by companies holders of a document under Art.12 from the Sludge Management 
Act  promulgated State Gazette, issue 86/2003). 
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5. The above mentioned IP (Investment Proposal) will not have a negative impact over the 
human health, related to creating a discomfort over the environment and people, polluting 
the landscape of the region, and also to risk from incidents. All activities will be 
implemented within the planned territory and will not have an influence out of it. 

 
II. Location, including sensitivity of the area, existing land utilization, relatively availability 

of appropriate territory, quality and regenerating ability of the natural resources in the 
region: 
1. The IP subject of the present procedure provides: 

 Reconstruction, modernization and extension of the existing WWTP –Dobrich, 
located in estate № 000084, with area of 99.679 ares, enduring usage - other 
industrial terrain on the land of Vrachantsi village, Municipality of Dobrich, 
Region of Dobrich; WWTP is existing, water supplied and electrified. Water 
source of 18 530 814 m3/year /2007/ is used by the population during operating of 
the IP for potable water. Water in the underground water capacity sufficiently 
increases the consummated by the consumers at the moment, and also the 
envisaged in the future. 

 Rehabilitation, reconstruction and extension of fixed sections from the water 
supply and sewerage network , and also the facilities to them, in the regulating 
boundary of the town of Dobrich; 

2. The IP is in compliance to the hygiene norms and requirements in accordance to the 
statement issued by the Regional inspectorate for protection and control of public health 
(RIOKOZ) – Dobrich. 

3. Basin Directorate for water management  - Danube region, centre Pleven; 
 Permits (with a permit № 842/16.02.2010) the use of water source № 

13140148/15.02.2010 to discharge the treated waste water from the urban 
sewerage system of Dobrich in surface water source the Dobrichka river  
BGID1200R013, valley of Dobrudzhanska river and gullies. The activity should 
opermit to be observed, in order to protect the water source. ; 

 Resolution № 208/15.02.2010 for amendment of Resolution № 
23140004/25.01.2008 for discharging of treated waste water from the urban 
sewerage system of Dobrich in surface water source the Dobrichka river ; 

4. Realization of IP will improve the environment quality in the region regarding water, air 
and soil and will reduce the risk for the human health; 

5. IP construction and  realization are not connected with use of sufficient qualities of 
natural resources. 

III. Ability for assimilation of the ecosystem in the natural environment: 
1. In accordance with the documentation presented by the Contracting authority , during IP 

realization will not be affected any of the existing cultural monuments (historical, 
archaeological and architectural) and health –protective areas to water sources and 
facilities for potable – domestic water supplying; 

2. The Assessment for probable level of the negative impact of the IP over the nearest PA’ 
Suha reka”, code BG0002048, defined according the Directive 79/409/EEC for wild birds 
protection, and  PA’ Suha reka”, code BG0000107, defined according the Directive 
92/43/EEC for protection of natural destinations , and the wild flora and fauna, is that the 
IP   probably will not influence negatively  the scope of protection in the area because 
of the following reasons: 

 The IP realization together with realization of similar IP nearness is not a 
prerequisite for cumulative impact over hovering and other flying actively 
migrating birds, passing through the region. 

 The IP is in territory that is urbanized and anthropogenically influenced. 
 Mountain and forest areas, as well as wet areas are not influenced by the IP 

realization. The nearest mountain area  - Kamchiiska mountain- is in around 
68km distance from the territory , as the nearest area – the Black sea –is in 
around 32km. from the territory, subject of the IP; 

 The location of the IP is out of the boundaries of the protective territory, as the 
closest located isPA “Orlova mogila” in 12km. distance on the West. 
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 The IP  realization will not affect directly types of inhabited areas of species, 
subject of protection in PA “ Suha reka”, with code BG0002048, and PA “ Suha 
reka”, with code BG0000107; 

 Indirected  affect over the species, subject of protection in PA “ Suha reka”, with 
code BG0002048, and PA “ Suha reka”, with code BG0000107 are not expected 
as in accordance with the eventual percentage  losses, and with the 
fragmentation; 

  Generation of emissions and wastes in type and qualities  with sufficient 
negative affect over the populations and inhabited areas of species, subject of 
protection in PA “ Suha reka”, with code BG0002048, and PA “ Suha reka”, with 
code BG0000107, are not expected; 

 The IP  realization probably will not affect negatively over the transboundary 
impact. 

IV. Characteristics of the potential influence  - territorial scope, affected population, 
including transboundary  impact, substance, size, complexity, probability, duration, 
frequency and convertibility: 
1.  The expected influence during the construction could be defined as short-term, local and 

insignificant in the boundaries of the existing WWTP – Dobrich; 
2. In view of place, nature and scope of the IP, the expected impacts during the operation 

could be defined as eligible, permanent and positive, without negative influence over the 
environment and people`s health; 

3. It is not expected that the PI will have transboundary impact character during all 
implementation and operation stages. 
 

V. Public interest to the constructional proposal, activities and technologies: 
The Mayor of Dobrich , the deputy-mayor of Vrachanski village and the influenced population 
are informed in written about the IP. Till the moment of announcing the procedure in the 
Regional Inspectorate for the Environment and Waters (RIOSV) –Varna, Municipality of 
Dobrich, town hall of Vrachantsi village, there  aren`t any objections against the  realization of 
the IP. 
 
The present resolution does not repeal the obligations of the contracting authority for complying 
with the requirements of the Environment Protection Act, and other specialized acts and decrees, 
and could not serve as cause of elimination of the responsibility in accordance with the active 
legislation.  
In case of amendment of the IP or of any of the circumstances of issuing of the present resolution, 
the contracting authority must inform the Regional Inspectorate for the Environment and Waters 
(RIOSV) –Varna, up to 14 days following the occurrence of the amendments. 
This resolution might be subject to appeal under the provisions of the Administrative Law Code 
through the Director of the RIOSV –Varna, at the Minister of MoEW and the Administrative Court 
– Varna, in 14 days term following its notice. 
 
 
 
 
 
 
27.01.2011        Director: 
         Rumyana Radilova 





 
 

MUNICIPALITY OF DOBRICH 
 

 
Outgoing N 32-02-7       
09.02.2011          

 
 
 
TO 
MS. RUMYANA RADILOVA 
DIRECTOR OF REGIONAL ENVIRONMENT 
PROTECTION AGENCY – VARNA 
 
 
 
 
DEAR MS.RADILOVA, 
 
 Hereby we would like to inform that the information regarding Resolution No BA 11-
ПР/2011 for screening the necessity of EIA for investment proposal “Reconstruction, 
modernization and extension of WWTP – Dobrich”, located in estate No 000084 with area of 
99,679 dc. in the land of Vrachantsi village, Dobrich Municipality and “Rehabilitation, 
reconstruction and extension of separate sections from the water supply and sewerage networks” in 
the regulated borders of the town of Dobrich, has been published on an information build board of 
Dobrich Municipality and on site www.dobrich.bg in section Environment, subsection 
Notifications. 
 
 Publication Date – 08.02.2011. 
 
 
 
 
 
 
Sincerely Yours, 
 
DETELINA NIKOLOVA 
Mayor of the Municipality of Dobrich 
 
 
 
 
Approved by: 
Eng.Tsv.Docheva 
 
Prepared by: 
Teodora Petkova 

http://www.dobrich.bg/



