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1.Въведение  
 

1.1  Необходимост и условия за актуализация на  
     действащата програма за КАВ  
 

Съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), 
общини в които са на лице проблеми с качеството на атмосферния въздух (КАВ) 
следва да разработят програми за управление и подобряване на КАВ.  На 
основание уведомително писмо № 32-00-17/22.10.2001г. от РИОСВ-Пазарджик, 
определящо Община Велинград като район с превишения на установените 
норми за ФПЧ10 , през 2005 е разработена програма за управление на КАВ в 
Община Велинград за периода 2004-2010г. 

Към втората половина на 2010г., Министерство на околната среда и водите 
(МОСВ) констатира проблеми, свързани с постигане на съответствие с нормите 
за КАВ на територията на страната и по-специално с нормите за съдържание на 
фини прахови частици (ФПЧ10). Получено е и официално уведомително писмо 
на Европейската комисия от 30.09.2010г., с което България се уведомява за 
открита процедура по нарушение на Общностното право за неспазване на 
нормите за ФПЧ10.  

Във връзка с това, МОСВ предприе инициатива за преразглеждане на 
действащите в момента програми по чл.27 на ЗЧАВ.  При актуализирането на 
програмите се изисква извършване на количествено определяне на приноса на 
отделните сектори/източници на емисии към нивата на замърсяване и по-
конкретно към нивата на ФПЧ10, което да бъде извършено чрез дисперсионно 
моделиране. Определянето на приноса на отделните сектори/източници на 
замърсяване е от съществено значение с оглед преразглеждане на действащите 
мерки и установяване на адекватни и ефективни такива в Плановете за действие 
към програмите, в зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един 
източник.  Спешното актуализиране на програмите се налага с оглед 
подготовката на нова нотификация пред Европейската комисия (ЕК) във връзка 
с искане за удължаване до 11.06.2011г. на срока за постигане на съответствие с 
нормите за ФПЧ10.   

Актуализацията на съществуващата Програма на Община Велинград 
произтича и от Заповед №РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и 
водите за определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в 
които са превишени нормите с допустимите отклонения, като е изготвена в 
съответствие с изискванията на чл.27 от ЗЧАВ и чл.37 от Наредба №12 от 15 юли 
2010 г. , ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г.) за норми за серен диоксид, азотен диоксид, 
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фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния 
въздух;  както и  е съобразно  предписанията  и  указанията  в писма  на  МОСВ с 
изх. N 91-00-744 от 02.12.2010 г. и изх. N 91-00-744 от 28.01.2011 г. и писмо на 
РИОСВ №РД-04-0827/07.04.2010г. Настоящата актуализацията е свързана и с 
привеждането на Програмата в съответствие с нормативните изисквания, по-
специално - извършване на количествено определяне на приноса на отделни 
сектори/източници на емисии към нивата на замърсяване, преразглеждане на 
действащите мерки и установяване на адекватни и ефективни такива, в 
зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един източник. 
         В Община Велинград също се констатира непостигане на необходимите 
резултати (достигане и поддържане на установените със законодателството по 
опазване чистота на въздуха на фини прахови частици) от предвидените мерки в 
Плана за действие за периода 2005-2009 г.  Това налага актуализация на 
Програмата за подобряване на качеството на атмосферния въздух на 
територията на Община Велинград и изготвяне на План за действие към нея за 
периода 2011-2014г. 
        В масовия случай, към който се причислява и Община Велинград, 
актуализираните програми следва да анализират периода от 2007 до 2010г.  
МОСВ, със своите РИОСВ се ангажира да предостави информация за емисиите 
и за измерените концентрации (имисии) в съответната община, както и да оказва 
всестранно съдействие при изготвяне на програмите.  Посочват се и 
подходящите за случая дисперсионни модели – немският SELMA GIS и 
американският AIRMOD.  МОСВ поема ангажимента да предоставя на 
общините лицензирано копие на SELMA GIS.   Националният Институт по 
Метеорология и Хидрология (НИМХ)  от своя страна се ангажира да предоставя 
метеорологична информация, необходима за дисперсионното моделиране, като 
при това информацията се допълва с такава, която не се измерва пряко, а се 
изчислява от специалисти в НИМХ.  Метеорологичната информация за SELMA 
GIS се предоставя в статистически аспект, което предопределя и начина, по 
който се извършва дисперсионното моделиране.  
        Програмата за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на нормата за 
замърсяване на атмосферния въздух в Община Велинград в периода 2011-2014г. 
е разработена от фирма „БУЛПЛАН” ООД – София, съгласно договор от 
22.04.2011 г. с Община Велинград.   Използвани са всички налични материали, 
данни и информация, предоставени от представителите на контролните и 
общински институции. 
        Целта на актуализацията на Програмата за КАВ е да се повиши 
ефективността на прилаганите мерки за ограничаване на емисиите от ФПЧ10 на 
територията на Община Велинград с цел привеждане на КАВ в съответствие с 
действащите норми и стандарти. 
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        Програмата отговаря на изискванията, поставени в Закона за чистотата на 
атмосферния въздух - чл.27 от ЗЧАВ и чл.37 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г. , 
ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г.) за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух и 
Наредба № 7/ 99 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух. 
Разработена е по критериите, заложени в "Инструкцията за предварителна 
оценка на качеството на атмосферния въздух", "Инструкция за разработване на 
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на 
атмосферния въздух", когато е налице превишаване на установените норми на 
МОСВ, "Наръчника по оценка и управление качеството на атмосферния въздух 
на местно ниво за SO2, NO2, Pb, ФПЧ10” на МОСВ и немското Министерство за 
околна среда, опазване на природата и енергийна безопасност от м.октомври 
2002 г. и Наредба №12 от 15 юли 2010 г. , ДВ бр. 58 от 30.07.2010 г.) за норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух. 
 
1.2  Национална законодателна рамка за управление на КАВ  
 
А. Закон за опазване на околната среда 
 
Чл. 79. (1) Кметовете на общините разработват програми за опазване на 
околната среда за съответната Община в съответствие с указанията на 
министъра на околната среда и водите. 
(2) Програмите по ал.1 обхващат период на изпълнение не по-малък от 3 години. 
(3) Териториалните административни звена към съответните министерства и 
държавни агенции, които събират и разполагат с информация за околната среда, 
подпомагат разработването на програмите чрез участие на свои експерти и 
предоставяне на информация. При разработването, допълването и 
актуализирането на програмите се привличат и представители на 
неправителствени организации, на фирми и на браншови организации. 
(4) Програмите се приемат от общинските съвети, които контролират 
изпълнението им. 
(5) Кметът на Общината ежегодно внася в общинския съвет отчет за 
изпълнението на програмата за околна среда, а при необходимост и 
предложения за нейното допълване и актуализиране. 
(6) Отчетите по ал.5 се представят за информация в РИОСВ. 
 
Б. Закон за чистотата на атмосферния въздух 
 
Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 
01.01.2003г.) В случаите, когато в даден район общата маса на емисиите 
довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в 
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атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общините 
разработват и общинските съвети приемат програми за намаляване нивата на 
замърсителите и за достигане на утвърдените норми по чл. 6 в установените за 
целта срокове, които са задължителни за изпълнение. 
(2) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2000г., изм. - ДВ, бр. 91 от 2002г., в сила от 
01.01.2003г.) Програмите по ал. 1 са неразделна част от общинските програми за 
околна среда по чл.79  от Закона за опазване на околната среда. 
 

 (3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2000г.)   Програмите по ал. 1 включват и: целите, 
етапите и сроковете за тяхното постигане; средствата за обезпечаване на 
програмата; системата за отчет и контрол за изпълнението и системата за оценка 
на резултатите; мерките по организиране и регулиране движението на 
автомобилния транспорт. 
(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 27 от 2000г.) . Програмата може да се коригира в 
случаите, когато са се променили условията, при които е съставена. 
 

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2000г.) За ограничаване на уврежданията върху 
здравето на населението, когато съществува риск от превишаване на 
установените норми или алармени прагове, при неблагоприятни 
метеорологични условия и други фактори общинските органи съгласувано със 
съответната регионална инспекция по околната среда и водите разработват 
оперативен план за действие, определящ мерките, които трябва да бъдат 
предприети с цел намаляване на посочения риск и ограничаване 
продължителността на подобни явления. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2000г.) Оперативният план за действие се разработва 
въз основа на проучвания в района и на утвърдените алармени прагове по чл. 7 и 
се обсъжда със заинтересуваните лица и с екологичните организации и 
движения. 
(3) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2000г.) Оперативният план за действие се привежда в 
изпълнение при необходимост по нареждане на кмета на Общината. 
 
В. Наредба № 7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух  
(ДВ. бр.45 /1999г. в сила от 01.01.2000г.) 
 
Чл. 8. (1) Оценката на КАВ чрез измервания за определяне нивата на 
съответните замърсители е задължителна в следните райони: 
1. агломерации съгласно определението по § 1, т. 10 на допълнителната 

разпоредба; 
2. райони, в които нивата на замърсителите са между съответните горни 

оценъчни прагове и установените норми; 
3. райони, в които нивата на замърсителите превишават установените норми. 

(2) В районите,  в които нивата на съответните замърсители са между 
съответните горни и долни оценъчни прагове, оценката на КАВ се извършва 
чрез комбинация от измервания, моделиране, инвентаризация на емисиите и 
други представителни методи за определяне нивата на замърсителите в тях. 
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(3) В районите, в които нивата на замърсителите не превишават съответните 
долни оценъчни прагове, оценката на КАВ се извършва чрез комбинация от 
моделиране, инвентаризация на емисиите и други представителни методи за 
определяне нивата на замърсителите в тях. 
 

Чл. 31. (1) В районите по чл. 30, т. 1 и 2 се изготвят програми за намаляване 
нивата на замърсителите и достигане на съответните норми в установените за 
целта срокове. 
(2) Програмите по ал. 1 се изготвят от общинските органи, съгласувано 
със съответната РИОСВ, в съответствие с разпоредбите на чл. 27 ЗЧАВ. 
(3) Програмите по ал. 1 се разработват не по-късно от 18 месеца считано от 
датата на уведомяване по чл. 30, ал. 2. 
(4) В районите по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2, в които е налице превишаване на 
установените норми за повече от един замърсител, се изработват комплексни 
програми за достигане на установените норми за всеки отделен замърсител. 
(5) В случаите, когато съществува риск от превишаване на установените норми 
и/или алармените прагове при неблагоприятни метеорологични условия и други 
фактори, компетентните органи изготвят оперативни планове за действие 
съгласно чл. 30 ЗЧАВ, указващи мерките, които трябва да бъдат предприети в 
краткосрочен план, с оглед намаляването на посочения риск и ограничаване 
продължителността на подобни явления. Тези планове според отделния случай 
могат да предвиждат мерки за ограничаване, а при необходимост и спиране на 
определени дейности, които допринасят за превишаването на нормите за КАВ, 
включително мерки по регулиране движението на автомобилния транспорт, в 
съответствие с чл. 29 ЗЧАВ. 
Чл. 32. (1) Програмите по чл. 31, ал. 1, включително комплексните програми по 
ал. 4 и оперативните планове за действие по ал. 5, се разработват в съответствие: 
1. комплексния подход за опазване на околната среда в нейната цялост от 

замърсяване; 
2. действащото законодателство в областта на ОВОС; 
3. действащите хигиенно-санитарни норми и изисквания;  
4. действащото законодателство за безопасни и здравословни условия за труд.  

(2) Съдържанието на програмите по ал. 1 следва да отговаря на условията на 
приложение № 5 към чл. 32, ал. 2, който гласи: 
1. Локализация на наднорменото замърсяване: район; град (карта); пункт за 

мониторинг (карта, географски координати ). 
2. Обща информация: тип на района (град, промишлен или селски 

район);оценка на замърсената територия (km2); население, експонирано на 
замърсяването; полезни климатични данни; подходящи данни за 
топографията; достатъчна информация за типа цели, изискващи опазване в 
района. 

3. Отговорни органи: имена и адреси на лицата, отговорни за развитието и 
приложението на плановете за подобряване. 

4. Характер и оценка на замърсяването: концентрации, наблюдавани през 
предходни години (преди прилагане на подобряващите мерки); 
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концентрации, измерени от началото на проекта; методи, използвани за 
оценката. 

5. Произход на замърсяването: списък на главните източници на 
емисии, причинители на замърсяването (карта); общо количество на 
емисиите от тези източници (тона/година); информация за замърсяването от 
други райони. 

6. Анализ на ситуацията: подробно описание на факторите, които са причина 
за нарушеното КАВ (пренос на замърсители, включително трансграничен, 
образуване и т. н.); подробности за възможните мерки за подобряване на 
качеството на въздуха. 

7. Подробности за мерките и проектите за подобряване на КАВ, прилагани и 
реализирани преди влизането в сила на тази наредба: местни, регионални, 
национални, международни програми и др.; наблюдаван ефект от тези 
мерки. 

8. Подробности за мерките и проектите за подобряване на КАВ след влизане в 
сила на тази наредба: изготвяне на списък и описание на всички мерки, 
определени в съответните проекти; график за изпълнението им; оценка на 
очакваното подобрение на качеството на атмосферния въздух и на 
продължителността на периода, необходим за постигане на установените 
норми. 

9. Подробности за мерките или проектите, които са планирани или са 
подготвени с дългосрочна перспектива. 

10. Списък на публикациите, документите, проучванията и т. н., използвани за 
допълване на информацията. 

 
Г. Наредба № 12 от 15.07.2010 за норми за нивата (концентрациите) на серен 
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ10), олово, бензин, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух; 
 Новоприетата Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) отменя Наредба № 1 от 2004 г. 
за норми за бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (ДВ, бр. 14 от 2004 
г.), Наредба № 4 от 2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на 
озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 64 от 2004 г.) и Наредба № 9 от 1999 г. за 
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в 
атмосферния въздух (ДВ, бр. 46 от 1999 г.) от датата на влизането си в сила. 
 
Съгласно Приложение 1 към чл.3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за ФПЧ10 са 
определени следните норми: 

 средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве  –  50 
µg/m3 (която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките 
на една календарна година); 

 средногодишна норма  (СГН)  за  опазване  на човешкото здраве   –  40 
µg/m3. 
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Чл. 34 (1) В случаите когато за даден РОУ на КАВ не може да бъде осигурено 
достигането на нормите за нивата на азотен диоксид или бензин в рамките на 
установените срокове, определени съгласно Приложение 1, се допуска 
удължаване с не повече от 5 години на тези срокове за постигане на 
съответствие при условие, че се разработи съответната програма за достигне на 
нормите по чл. 27 ЗЧАВ, допълнена с информацията, посочена в раздел II на 
приложение № 15. 
(2) Програмата по ал.1 следва да осигури постигане на съответствие с нормите 
не по-късно от новия краен срок. 
(3) Програмата по ал.1 , както и всяка друга информация в тази насока, се 
представя при уведомяването на Европейската комисия в съответствие с 
изискванията на чл. 36, ал.1. 
Чл. 37. (1) В РОУ на КАВ, в които нивата на един или няколко замърсителя 
превишават установените норми и/или нормите заедно с определените 
допустими отклонения от тях, се изготвят програми за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на съответните норми в установените за целта 
срокове. 
(2) Програмите по ал. 1 се изготвят от общинските органи съгласувано със 
съответната РИОСВ в съответствие с разпоредбите на чл. 27 ЗЧАВ. 
(3) Програмите се разработват не по-късно от 18 месеца считано от датата на 
уведомяване от страна на РИОСВ на съответните общински органи за 
необходимостта от предприемане   на необходимите мерки съгласно чл. 27 на 
ЗЧАВ. 
(4) В районите по ал. 1, в които е налице превишаване на установените норми за 
повече от един замърсител, се изготвят комплексни програми за достигане на 
установените норми за всеки отделен замърсител. 
Чл. 38. (1) В случаите, когато нивата на един или няколко замърсителя 
превишават установените норми, за които крайният срок за тяхното постигане е 
изтекъл, програмите по чл. 37, ал. 1 включват подходящи краткосрочни мерки и 
като минимум информацията, посочена в раздел I от приложение № 15.  
(2) Мерките в програмите по ал. 1 следва да са в съответствие с мерките за 
ограничаване на общите национални емисии съгласно Националната програма 
за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, 
летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух и Програмата за 
прилагане на Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2001 г. за ограничаване  на емисиите на определени замърсители 
във въздуха, изпускани от големи горивни инсталации (ОВ, Специално 
българско издание от 2007 г., глава 15, том 07, стр.210 - 230). 
Чл. 41 (1) За изпълнение на програмите отговаря кметът на съответната община 
съвместно с заинтересуваните физически и юридически лица. 
(2) Общинските органи съгласувано със съответната РИОСВ извършват контрол 
за изпълнение на програмите по чл. 37. 
Д. Уведомление от МОСВ с писмо изх. № 91-00-743/02.12.2010 г. до кмета на 
Община Велинград за изготвяне на Програма за намаляване нивата на 
замърсителите - ФПЧ10 в атмосферния въздух. 
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1.3 Информация по Приложение 15, т.2 на Наредба 12 
 

Съдържанието на програмите по чл.27 от ЗЧАВ трябва да отговаря на 
изискванията на раздел II на Приложение №15 от Наредба №12 (ІІ. Съдържание 
на програмите за подобряване на КАВ в случаите на удължаване на  крайните  
срокове  за  постигане  на  съответствие  с  нормите за  нивата  на  азотен 
диоксид,  бензен и ФПЧ10), включващ представянето на допълнителна 
информация (т.2 и т.3 от раздел II), която не се изисква съгласно Приложение 
№5 на Наредба №7 за оценка и управление на КАВ. 

Следва преглед на етапа на изпълнение на отделните директиви на раздел 
II на Приложение №15 от Наредба №12. 
 

 Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 
декември 1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични 
съединения (ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от 
терминали до бензиностанции 
 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 
Наредба №16 за ограничаване на емисиите от летливи органични съединения 
при съхранение и превоз на бензини 
Методика за определяне на емисиите на летливи органични (ЛОС) при 
съхранение, товарене и разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед №РД-
1238/01.10.2003г. на МОСВ) 
На територията на РИОСВ–Пазарджик се контролират 116 обекта в обхвата на 
Наредба №16 от 1999 г., от които на територията на община Велинград - 21броя, 
за които се въвеждат изискванията на Директива 94/63/ЕО. Дейността на 
обектите е приведена в съответствие с изискванията на Директива 94/63/ЕО. 
Всички бензиностанции са оборудвани с щуцери за връщане на бензиновите 
пари в автоцистерните при зареждане. 
 
 Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 
2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването 
 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 
Закон за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/ от 25.09.2002 г.) 
Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 
80 от 09.10.2009 г.)  
На територията на Община Велинград няма  предприятие с издадено 
Комплексно разрешително. 
 
 Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на 
емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на 
органични разтворители в определени дейности и инсталации 
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Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 
Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи 
органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации  
Секторни ръководства за прилагане изискванията на Наредба №7 от 21.10.2003г. 
за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации за съответните категории дейности, утвърдени със Заповед №РД-
287/17.05.2006г. на МОСВ:  
Ръководство №1, Дейност: Нанасяне на слепващи покрития;  
Ръководство №2, Дейност: Нанасяне на покрития върху метали;  
Ръководство №3, Дейност: Нанасяне на покрития върху рулони;  
Ръководство №4, Дейност: Химическо чистене;  
Ръководство №5, Дейност: Производство на обувки;  
Ръководство №6, Дейност: Производство на препарати за покрития, лакове, 
мастила и лепила;  
Ръководство №7, Дейност: Производство на фармацевтични продукти;  
Ръководство №8, Дейност: Печатане (флексопечат);  
Ръководство №9, Дейност: Преработка на каучук;  
Ръководство №10, Дейност: Почистване на повърхности  
Ръководство №11, Дейност: Извличане на растителни масла и животинска мас и 
рафиниране на растителни масла;  
Ръководство №12, Дейност: Пребоядисване на автомобили (превозни средства);  
Ръководство №13, Дейност: Нанасяне на покрития върху намотъчни 
проводници;  
Ръководство №14, Дейност: Импрегниране на дървен материал;  
Ръководство №15, Дейност: Ламиниране на дървесина и пластмаси;  
Ръководство №16, Оценка и измерване на летливи органични съединения, 
прилагане на изключенията, докладване и доказване на съответствие с Наредба 
№7/2003г.;  
Ръководство №17, Определяне, оценка и избор на най-добри налични техники за 
ограничаване емисиите на ЛОС  
 

През 2010 г. на територията на РИОСВ – Пазарджик в обхвата  на  Наредба № 7 
за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в 
атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени 
инсталации (ДВ бр 96/2003г/, по приложение №1 към чл. 2 ал. 1, във връзка с 
приложение № 2 към чл. 2 ал 2)  са регистрирани:  
-над ПСКР –8 бр., представили ПУР и утвърдени, в т.ч. за община Велинград–
2бр.  
-под ПСКР – 17 бр., в т.ч. за община Велинград – 4 бр.  
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 Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 
декември 2000 г. относно изгарянето на отпадъците 
 

Директивата е въведена със Закона за управление на отпадъците и Наредба № 6 
за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за 
изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (ДВ, бр.78/2004 г.). 
На територията на Община Велинград няма инсталации за изгаряне на 
отпадъци.  
 
 Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите на определени замърсители във 
въздуха, изпускани от големи горивни инсталации 
 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни актове: 
Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в 
отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в 
атмосферния въздух от големи горивни инсталации  
НАРЕДБА № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии (Издадена от министъра на околната среда и 
водите, министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра 
на регионалното развитие и благоустройството, ДВ бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила 
от 6.08.2006 г.)  
Наредба N6 за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, 
изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници 
Методика на МОСВ за изчисляване на емисии по балансови методи (аналогична 
на методиката CORINAIR) 
Въз основа на приетата от Народното събрание Национална стратегия за 
развитие на енергетиката и енергийната ефективност за периода до 2010 година 
със средства на НФООС, е разработен Национален план за изпълнение 
задълженията на Република България по международните екологични 
споразумения. 
На територията на Община Велинград няма големи горивни инсталации (по 
Приложение №6 от Наредба №10 от 2003г. към ЗЧАВ).  От страна на РИОСВ-
Пазарджик се осъществява контрол по прилагащата програма на Директива 
2001/80/ЕС.  
 
 Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 
2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, 
които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и 
бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства 
 

Транспонирането на изискванията се осигурява от : 
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Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти (ДВ, бр.20/2007г.)  
На територията на  Община Велинград през  2010 г. са регистрирани 8 бр. 
фирми, в т. ч. Производители – 1 бр., Вносители – 2 бр., Дистрибутори и  
търговци на едро – 5 бр.  
 
 Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно 
намаляването на съдържанието на сяра в определени течни горива 
Директивата е въведена с Наредба за изискванията за качеството на течните 
горива, условията, реда и начина за техния контрол (приета с ПМС № 
156/15.07.2003 г., ДВ, бр. 66/2003 г., изм. ДВ бр. 69/2005 г., бр. 78/2005 г., бр. 
40/2006 г., бр. 76/2007 и бр. 93/2003 г.). Наредбата е в сила от 01.10.2003 г. 
Компетентен орган по прилагане на наредбата е Председателя на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН чрез Главна дирекция 
"Контрол на качеството на течните горива" (ГД "ККТГ"). 
 
 Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на 
законодателствата на държавите членки относно мерките, които трябва да бъдат 
предприети срещу замърсяването на въздуха от газовете на двигателите на 
моторните превозни средства е транспонирана чрез Закона за движението по 
пътищата, както и Наредба №73 за одобряване на типа на нови моторни 
превозни средства – обн. ДВ, бр.51/2006г. 
Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (чл. 12), 
нормирането на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове от 
двигатели с вътрешно горене се извършва по показатели: димност, съдържание 
на въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. Норми за максимално 
допустими емисии на вредни вещества (замърсители) в отработените газове от 
МПС има в Наредба № 32 от 05.08.19998 г. за периодичните прегледи за 
проверки на техническата изправност на пътните превозни средства /МПС/ (ДВ, 
бр. 74/1999 г.). Наредбата е издадена на основание чл. 147 и 148 от Закона за 
движението по пътищата.  
В Приложение № 12 към чл. 8, ал. 5 от Наредба № 32 са посочени максимално 
допустими стойности на въглероден оксид и максимално допустими стойности 
на коефициента на поглъщане на светлината (димност) в отработените газове от 
МПС. В приложение № 12 за двигатели от определен тип, се прави препратка 
към граничните стойности за вредни емисии, посочени в последващите 
изменения на Директива 2005/55/ЕО или на Директива 70/220/ЕИО.  
 
 Директива 2005/55/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 
септември 2005 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки 
относно мерките, които трябва да се предприемат срещу емисиите на 
газообразни и механични замърсители от дизелови двигатели, използвани в 
превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови 
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двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, 
използвани в превозните средства 
Изискванията на Директивата се въвеждат чрез Наредба № 78/28.11.2006 г. за 
одобряване типа на: двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение 
емисиите замърсяващи газове и частици; двигатели с принудително запалване, 
работещи на гориво “природен газ” или “втечнен газ”, по отношение на 
емисиите на замърсяващите газове; нови моторни превозни средства, 
оборудвани с тези двигатели. 
Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по 
пътищата (ЗДП). За неспазване изискванията на Директивата, ЗДП предвижда 
глоба на физически лица в размер 2500 лв., както и санкция в размер 5000 лв. на 
юридически лица. 
В Закона за движение по пътищата се въвеждат следните релевантни актове от 
Европейското законодателство: Директиви 2001/116/ЕО; 1999/37/ЕО; 
77/143/ЕЕС; 76/914/ЕИО; 89/459/ЕИО; 92/06/ЕИО; 91/439/ЕИО; 94/55/ЕО; 
96/35/ЕО; 95/50/ЕО; 95/19/EC; 96/53/ЕО; Регламенти (ЕО) № 12/98; (ЕО) № 
3315/94; (ЕИО) № 3118/93; (ЕИО) № 3912/92; (ЕИО) № 881/92; (ЕИО) № 684/92; 
(ЕИО) № 4058/89; (ЕИО) № 3821/85; (ЕИО) № 56/83; (ЕИО) № 1107/70; (ЕИО) 
№ 1191/69 и други.  
В съответствие с Европейските директиви са приети редица наредби за 
одобряване на типа на моторните превозни средства (Наредба № 84 от 
08.01.2004 г., Наредба № 108 от 08.01.2004 г., Наредба № 115 от 08.01.2004 г., 
Наредба № 116 от 08.01.2004 г., Наредба № 128 от 22.07.2005 г., Наредба № 134 
от 02.11.2007 г. и други).  
Компетентни органи за контрол по прилагането на Закона за движение по 
пътищата са Министъра на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и 
определените от Министъра на вътрешните работи служби. 
Законът за движение по пътищата предвижда глоба от 50 лв за водач, който 
управлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над 
установените норми.  
Измерване на емисиите от МПС се прави в рамките на годишния технически 
преглед. Контролните органи не разполагат с мобилни системи за контрол на 
емисиите на вредни вещества (замърсители) в отработени газове от двигатели с 
вътрешно горене. 
 
 Директива 2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 
2005 г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО по отношение съдържанието на 
сяра в корабните горива  
 

Транспонирането на изискванията на директивата се осигурява от: 
Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 
начина за техния контрол 
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 Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни 
замърсители 
Транспонирането на изискванията на Директивата се осигурява от: 
Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен 
диоксид, азотни оксиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния 
въздух. 
Национални тавани за емисиите след 2009 г., при отчитане прилагането на 
Директива 2001/80/ЕС (за ГГИ), са: 
 

Прагови стойности или тавани за 2010г. [Кт/год.] Замърсител 
Общи годишни емисии за ГГИ 

Серен диоксид (SO2) 380 179,7 
Азотни оксиди (NOx) 247 42,9 
ЛОС 175 - 
Амоняк (NH3) 108 - 
 
 Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 
2006 г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни услуги. 
 
Изискванията на Директивата са въведени чрез Закона за енергийна 
ефективност, в сила от 14.11.2008 г., обнародван в ДВ. бр.98 от 14.11.2008 г.  

Законът урежда обществените отношения, свързани с провеждането на 
държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното 
потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. В него се 
предвижда разработването и приемането на Национална стратегия за енергийна 
ефективност на Република България, както и Национални планове за действие за 
енергийна ефективност, които съдържат междинни индикативни и 
индивидуални цели за енергийни спестявания. Прецизира се специалната 
уредба, свързана с управлението на енергийната ефективност, чрез въвеждането 
на допълнителни задължения за собствениците на сгради за планиране, 
изпълнение и отчитане на дейности и мерки за повишаване на енергийната 
ефективност. Въвеждат се правни норми, свързани с регламентацията на 
предоставянето на енергийни услуги от физически или юридически лица – 
търговци с енергия. Услугите, извършвани от тези лица, имат за цел 
комбиниране на доставката на енергия с енергийно-ефективни технологии и/или 
действия, водещи до проверимо, измеримо или оценимо повишаване на 
енергийната ефективност и/или спестяване на първични енергийни ресурси. 

В закона се уреждат и финансовите инструменти, и икономическата 
организация на дейностите за повишаване на енергийната ефективност: 
- доброволни споразумения, които имат за цел да насърчат намаляване 
потреблението на енергия чрез предоставяне на енергийни услуги и/или 
извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с 
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енергия, и/или предприемане на съответните мерки от крайните потребители на 
енергия; 
- договори с гарантиран резултат, които имат за цел извършването на дейности и 
мерки за повишаване на енергийната ефективност в сгради и/или промишлени 
системи, водещи до енергийни спестявания при крайните потребители на 
енергия; възстановяването на направената инвестиция и изплащането на 
дължимото на изпълнителя по този договор се извършва за сметка на 
реализираните икономии на енергия; 
- удостоверения за енергийни спестявания, които имат за цел да докажат 
приноса на притежателя им в изпълнението на мерки за повишаване на 
енергийната ефективност и са основа за бъдещо въвеждане на пазарен 
механизъм за повишаване на енергийната ефективност чрез изпълнението на 
енергийно-ефективни дейности и мерки; 
- доразвита е правната уредба за Фонд "Енергийна ефективност" в частта 
"подпомагане с финансови средства", като е предвидена правна възможност за 
правене на вноски за предоставяне на енергийни услуги от търговците с предмет 
на дейност, включващ търговия с енергия, пренос и/или разпределение на 
енергия във фонда. 
В закона се предвижда и създаването на национална информационна система за 
състоянието на енергийната ефективност в Република България. Информацията 
от тази система е необходима за правилното планиране и осъществяване на 
планове и програми за подобряване на енергийната ефективност и за 
насърчаване и наблюдение на енергийните услуги и другите дейности и мерки 
за подобряване на енергийната ефективност. Освен това информацията от 
системата служи за изготвяне на годишни анализи за състоянието на 
енергийната ефективност, включително изпълнението на индикативните цели, 
постигнатите резултати и изготвянето на докладите до Европейската комисия.  

В допълнение на вече въведените в изпълнение на Директива 2002/91/ЕО 
за енергийната ефективност на сградния фонд дейности и мерки по енергийна 
ефективност в сгради, в новия закон се предлага въвеждането и на задължителна 
периодична инспекция за енергийна ефективност на водогрейни котли и 
климатични инсталации в сгради. Периодичната инспекция на котлите и 
климатичните инсталации, извършена от квалифициран персонал, спомага за 
поддържане на правилната им настройка в съответствие с техническата им 
спецификация, като този начин се обезпечава оптималната им ефективност от 
гледна точка на опазване на околната среда, сигурността на работата им и 
потреблението на енергия. 

Като резултат от прилагането на досега действащия Закон за енергийната 
ефективност в новия закон е възприет нов подход при регламентиране на 
дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, както следва: 
- Сертифицирането на сгради и тяхното обследване за енергийна ефективност са 
обособени в самостоятелен раздел в закона, като се предвижда тези дейности да 
бъдат уредени детайлно в общ подзаконов нормативен акт. Със закона в 
съответствие с Директива 2002/91/ЕО се въвежда ново наименование на 
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сертификата за енергийна ефективност - сертификат за енергийни 
характеристики. 
- Обследването за енергийна ефективност на промишлени системи се обособява 
също в самостоятелен раздел, като се предвижда извършването на тази дейност 
да се регламентира с отделна наредба. 

В съответствие с чл. 5 от Директива 2006/32/ ЕО в Преходните и 
заключителните разпоредби на закона е предвидено издаването на указания от 
изпълнителните директори на Агенцията по енергийна ефективност и Агенцията 
за обществени поръчки за задължително определяне и включване в 
документациите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки за 
доставка на оборудване и на превозни средства на критерии за минимизиране на 
разходите за срока на експлоатация на оборудването и за осигуряване на 
дългосрочна рентабилност. 
 
3. Информация за всички мерки  за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух, обсъждани на съответното местно, регионално или 
национално ниво за изпълнение с оглед подобряване на КАВ, включително: 
3.1. ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на 
горивни източници с термична мощност от 0,5 до 50 MW (включително на 
биомаса) с оборудване за намаляване на емисиите на вредни вещества или чрез 
тяхната подмяна; 
3.2. ограничаване на  емисиите от  превозни средства чрез последващо 
монтиране на оборудване за намаляване на емисиите; следва да се обмисли 
въвеждането на икономически стимули за ускоряване на привеждането в 
съответствие; 
3.3. възлагане на обществени поръчки от публичния сектор съгласно наръчника 
за  обществените  поръчки  в  областта  на опазването  на околната среда, за 
пътнотранспортни средства, горива и горивни инсталации за ограничаване на 
емисиите, включително закупуване на нови превозни средства, вкл. превозни 
средства с ниски нива на емисии; транспортни услуги, използващи по-малко 
замърсяващи превозни средства; горивни инсталации с ниски нива на емисии; 
ниско емисионни горива, предназначени за неподвижни и подвижни  източници; 
3.4.  мерки  за  ограничаване на  емисиите от подвижни източници 
чрез организация и регулиране на движението на превозните средства     -          
(включително такси  за  избягване на задръстванията, диференцирани  такси  за  
паркиране или  други икономически стимули; установяване на зони с ниски 
нива на емисии); 
3.5. мерки за насърчаване преминаването към по-малко замърсяващи  превозни 
средства; 
3.6. гарантиране употребата на ниско емисионни горива в неподвижните и 
подвижните източници; 
3.7. мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез 
издаването на разрешителни съгласно Директива 2008/1/ЕО, чрез програмата за 
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прилагане на Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на икономически 
инструменти, като данъци, такси или търговия с квоти за емисии; 
3.8. при необходимост мерки за опазване здравето на децата или на други 
чувствителни групи от населението. 
(1) ОВ L 76, 6.4.1970г., стр.1. Директива, последно изменена с 
Директива2006/96/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81). 
(2) ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр. 24. Директива, изменена с Регламент (ЕО) № 
1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1).  
(3) ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8. 
(4) ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр.1. Директива, последно изменена с Директива 
2006/105/ЕО. 
(5) ОВ  L 350, 28.12.1998 г., стр. 58. Директива, изменена с Регламент (ЕО)  № 
1882/2003. 
(6) ОВ  L 85,  29.3.1999 г., стр.1. Директива, последно изменена с Директива 
2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 
87). 
(7) ОВ  L 121, 11.5.1999 г., стр. 13. Директива, последно изменена с Директива 
2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 
59).  
(8) ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91. 
(9) ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87.  
(10) ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 59. 
(11) ОВ L 275, 20.10.2005 г., стр.1. Директива, последно изменена с Регламент 
(ЕО) № 715/2007 (ОВ L 171, 29.6.2007 г., стр. 1).  
(12) ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 64. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Информацията предоставена по-горе и допълнителна такава е дадена в 
следващата Табл.1.3.1. : 
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Директива Приложение в Община Велинград 

Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 
1970 г. за сближаване на законодателствата на 
държавите членки относно мерките, които 
трябва да бъдат предприети срещу 
замърсяването на въздуха от газовете на 
двигателите на моторните превозни средства 

Община Велинград не издава сертификати за 
типово одобрение на превозни средства на 
основания, свързани със замърсяване на въздуха 
от двигатели с принудително запалване. Същите 
следва да се издават на национално ниво от 
компетентните държавни органи. 

Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 20 декември 1994 г. относно 
ограничаването на емисиите на летливи 
органични съединения (ЛОС), изпускани при 
съхранението и превоза на бензини от 
терминали до бензиностанции 

Директивата се прилага за всички операции, 
инсталации, превозни средства и плавателни 
съдове, използвани за съхранение, зареждане и 
транспортиране на бензини от един терминал до 
друг или от даден терминал до бензиностанция.  

Дружествата на територията на Община 
Велинград, които извършват подобни дейности 
следва да спазват изискванията по отношение на 
товарене и разтоварване и съхранението на 
горива. Контролът по спазване на нормите се 
извършва от РИОСВ. 

Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването 

Предприятията на територията на Община 
Велинград с действащи комплексни 
разрешителни  няма. 

Оператора на тази инсталация изпълнява 
условията по издадените им комплексни 
разрешителни, като ежегодно представят 
годишни доклади по околна среда, а контролът 
по изпълнението на условията в комплексните 
разрешителни се извършва от РИОСВ. 

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 декември 1997 г. за 
сближаване законодателствата на държавите 
членки във връзка с мерките за ограничаване 
емисиите на газообразни и прахообразни 
замърсители от двигатели с вътрешно горене, 
инсталирани в извън пътна подвижна техника 

Тази директива цели сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по 
отношение на нормите за допустими емисии 

и процедурите за типово одобрение на 
двигатели, предназначени за инсталиране в 
извън пътна подвижна техника. Тя допринася за 
гладкото функциониране на вътрешния пазар, 
осигурявайки междувременно необходимата 
степен на защита на човешкото здраве и 
околната среда. 

В Община Велинград няма инсталирани 
мощности за производство на двигатели 
предназначени за употреба в извън пътна 
подвижна техника и по тази причина на 
територията на общината не се извършва типово 
одобрение на подобни двигатели, още повече че 
одобрението се извършва на национално ниво и 
Община Велинград не представлява орган за 
одобрение по смисъла на Директивата. 

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно 
качеството на бензиновите и дизеловите горива 

Настоящата директива определя техническите 
спецификации по здравни и екологични 
съображения за горивата, които да се използват в 
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превозни средства с двигатели с принудително 
запалване и компресионно запалване. В 
съответствие с изискванията на Директивата на 
територията на Община Велинград не се 
разпространява бензин със съдържание на олово, 
а продаваните горива отговарят на екологичните 
спецификации въведени с Директивата. 

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 
1999 г. за ограничаване на емисиите на летливи 
органични съединения, дължащи се на 
употребата на органични разтворители в 
определени дейности и инсталации 

Директива има за цел да се предотврати или 
намали прякото или косвено въздействие на 
емисиите на летливи органични съединения в 
околната среда, главно във въздуха, и 
потенциалните рискове за здравето на човека 
чрез предвиждане на мерки и процедури, които 
да се прилагат за определените в приложение I 
на директивата дейности, доколкото те се 
извършват над изброените в приложение IIА на 
директивата прагове за използване на 
разтворители. 

Изискванията на Директивата се спазват от 
засегнатите дружества в Община Велинград. 

Контролът по спазване на изискванията на 
Директивата за предприятията извършващи 
дейности по приложение I и използващи 
разтворители над определените прагове по 
приложение IIА  на територията на Община 
Велинград се извършва от РИОСВ. 

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 
1999 г. относно намаляването на съдържанието 
на сяра в определени течни горива 

Директивата осигурява единен пазар за горивата 
чрез определяне на минимални технически 
изисквания за предлаганите за продажба горива 
от екологична и здравна гледна точка. Тези 
съображения остават от първостепенно значение 
при определянето на необходимостта от 
преразглеждане на дадена спецификация. В 
съответствие с нормите въведени с Директивата 
на територията на Община Велинград не се 
продават тежки горива със съдържание на сяра 
повече от 1% и газьол със съдържание на сяра 
повече от 0,1%. 

Директива 2000/76/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. 
относно изгарянето на отпадъците 

На територията на гр. Велинград не се изгарят 
отпадъци. 

Директивата не е приложима за изследваната 
територия по отношение на замърсяването с 
ФПЧ10 в съответствие с настоящата Програма. 

Директива 2001/80/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. 
за ограничаване на емисиите на определени 
замърсители във въздуха, изпускани от големи 
горивни инсталации 

На територията на Община Велинград няма 
големи горивни инсталации с номинална 
топлинна мощност над 50 MW.  

Директивата не е приложима за Община 
Велинград. 
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Директива 2005/33/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО по 
отношение съдържанието на сяра в корабните 
горива 

На територията на Община Велинград не се 
използват корабни горива с наднормено 
съдържание на сяра по Директива 2005/33/ЕО. 

Директива 2005/55/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. 
за сближаване на законодателствата на 
държавите членки относно мерките, които 
трябва да се предприемат срещу емисиите на 
газообразни и механични замърсители от 
дизелови двигатели, използвани в превозните 
средства, и емисиите на газообразни 
замърсители от бензинови двигатели, 
зареждани с гориво от природен газ или 
втечнен нефтен газ, използвани в превозните 
средства 

Община Велинград не издава сертификати за 
типово одобрение на двигатели на превозни 
средства на основания, свързани със замърсяване 
на въздуха. Същите следва да се издават на 
национално ниво от компетентните държавни 
органи. 

Директива 2006/32/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. 
относно ефективността при крайното 
потребление на енергия и осъществяване на 
енергийни услуги 

Целта на Директивата е да стимулира 
рентабилното повишаване на ефективността при 
крайното потребление на енергия в държавите-
членки като: 

(а) осигури необходимите индикативни нива, 
както и механизмите, стимулите и 
институционалните, финансови и правни рамки 
за премахване на съществуващите пазарни 
пречки и недостатъци, които възпрепятстват 
ефективното крайно потребление на енергия; 

(б) създаде условия за развитието и 
насърчаването на пазара на енергийни услуги и 
предоставяне на други мерки за повишаване на 
енергийната ефективност на крайните клиенти. 

 

Община Велинград предприема необходимите 
мерки за стимулиране на ефективното 
потребление на енергия от крайните 
потребители. Такава мярка е заложена и в Плана 
за действие към настоящата Програма. Мярката е 
с код VE-I-14 и наименование на дейността 
„Информационни мероприятия за разясняване на 
населението на възможностите за повишаване на 
енергийната ефективност”. 

 

Таблица 1.3.1 Информация относно етапа на изпълнение директивите, свързани с 
качеството на атмосферния въздух в Община Велинград 
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1.4  Цел на програмата 
 
Целта на програмата е намаляване нивата на замърсителите на въздуха на 

територията на Община Велинград и достигане на нормите за ФПЧ10 в периода 
2011-2014г., намаляване на здравния риск, контрол на мероприятията за 
намаляване замърсяването от опесъчаването и хигиенизирането, битовото 
отопление, транспорта и строителните дейности, формулиране на мерки за 
подобряване качеството на атмосферния въздух.  

        Програмата съдържа оперативен план за действие съгласно чл.37 от 
Наредба №12 от 15 юли 2010 г, се изготвят програми за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на съответните норми в установените за целта 
срокове.Програмата и плана за действие са отворени за допълнения, когато нова 
информация бъде налична, както и при настъпване на корекции в основните 
бази данни в Община Велинград.  

За референтна година е взета 2007 година. 
Извършена е инвентаризация на емисиите с ФПЧ110 по източници и 

сектори към референтната 2007г. и към 2010г.  Чрез дисперсионно моделиране 
на базата на анализите и оценките на емисиите, (включително на базата на 
прогнозна информация за бъдещата дейност) е оценен приноса на отделните 
източници на замърсяване (промишленост, енергетика, битово и обществено 
отопление, транспорт, фон и др.) към нивата на замърсяване на атмосферния 
въздух по показател ФПЧ10.  Оценени са и неблагоприятните климатични 
условия - ниски средногодишни скорости на вятъра (под 1.5 m/s); влияние на 
топографските условия; вертикално смесване на въздушни маси. Получените 
резултати от моделирането са сравнени с концентрациите измерени  в 
пунктовете на Националната система за мониторинг на КАВ в периода 2007-
2011г.  Оценен е приносът на отделните източници към нивата на замърсяване с 
ФПЧ10 .   

Предложени са мерки, които произтичат от този принос.  Планът за 
действие за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на нормите на територията 
на гр. Велинград в периода 2011-2014г. обхваща количествено обосновани и 
проследими мерки. 

За решаването на проблема с превишения на нормите общината следва да 
предприеме действия по следните мерки: 

- поддържане на пътната инфраструктура; 
- контрол на строителните дейности; 
- насърчаване употребата на горива в бита с по-добри екологични 

характеристики (в т.ч. газифициране на населените места и др.); 
- евентуално въвеждане на забрана за употреба на твърди горива в бита с 

лоши екологични характеристики; 
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- организиране и регулиране на автомобилния транспорт (съгласувано с 
органите на МВР) в населените места. 

 

1.5 Отговорни органи 
Отговорен за изготвянето на програмата: 
 

Иван Делчев 
БУЛПЛАН  ООД  
e-mail: bulplan@abv.bg 
www.bulplan.eu  
тел. 02 9885669 
 
Отговорни за изпълнението на програмата: 
 

Иван Лебанов - Кмет 
гр. Велинград 4500, 
площад “20 април” № 13, 
тел.: (0357) кмет 60041, 
факс: (0357) 63068 
е-mail:   obstina@abv.bg 
тел.0357/600-41 
 
Отговорен орган по контрола  
 

РИОСВ- Пазарджик: 
гр. Пазарджик 4400 
ул." Гурко" № 3 
телефон: 034/40 19 17  
факс: 034/40 55 58 
е-mail: riewpz@b-trust.org  
 
Задължения на отговорните органи 
 
Общинските органи: 
 

 Имат задължението да изготвят, а общинските съвети да приемат Програми  
за намаляване нивата  на  замърсителите и за достигане на утвърдените норми в  
установените за целта срокове – чл.27(1) от ЗЧАВ; 
 Създават Програмен съвет за оценка и управление на КАВ с цел разработване 
на Програмите при участието на всички заинтересовани лица  и  представители 
на обществеността, съгласно чл.6, ал.1 на Инструкция за разработване на 
програми  за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
вредни вещества; 
 Информират населението във връзка с разработване на Програмите съгласно 
чл.36, ал.1 от Наредба № 7 на МОСВ за оценка и управление на качеството на 
атмосферния   въздух; 

mailto:bulplan@abv.bg
http://www.bulplan.eu/
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/NSMOS/Air/ROUKAV/Obshtini1/%D0%B5-mail:%20obshtinavr@bsbg.net
mailto:obstina@abv.bg


Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

25

 

 Осигуряват достъп до Програмата на всички заинтересовани лица и 
организации; 
 Съгласувано с РИОСВ – Пазарджик са компетентни органи за контрола по  
изпълнението на Програмите за управление на КАВ – съгласно чл.3, ал.1, т.5 на 
Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане 
на установените норми за вредни вещества; 
 Съгласувано с органите на МВР и МРРБ са компетентни органи за 
организиране и регулиране на движението на автомобилния транспорт, в 
рамките на изпълнението на Програмите за управление на КАВ, съгласно чл.3, 
ал.2 на Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и 
достигане на установените норми за вредни вещества. 
 
Кметът на общината: 
 

Съвместно със заинтересованите физически и/или юридически лица са 
компетентните органи за изпълнението на Програмите за управление на 
КАВ; 
Ежегодно внася в Общинския съвет отчет по изпълнението на 
Програмата и 
предложение за допълнение и актуализация при необходимост, съгласно 
чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда; 
Кметът на общината предоставя отчет по изпълнението на програмата на 
компетентните органи, в случаите, когато такъв бъде поискан съобразно 
указания на Министерство на околната среда и водите. 

Изпълнението на мерките следва да се докладва периодично (поне веднъж 
годишно) на ръководството на общинската администрация, като се поставят 
отговорници за изпълнението и докладването им.  

Приетата практика поставя изискване отчетите по изпълнение на мерките 
за подобряване на качеството на въздуха да се приемат на заседание на 
Общинския съвет в началото на всяка година за дейностите през предходната 
година. 

Контролът по изпълнението на настоящата програма се упражнява от 
Кмета на община Велинград. 

Дирекция „Строителство, инженерна инфраструктура и опазване на 
околната среда”, Отдел „Опазване на околната среда” събира и обработва 
необходимата информация и я представя на Кмета, който при нужда уведомява 
РИОСВ-Пазарджик. 
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2. Фактори влияещи на КАВ 
 

2.1  Местоположение и релеф 
 

Община Велинград е разположена в Западните Родопи - Чепинската 
котловина, при надморска височина от 700 до 1 800 м.  Градът е разположен в 
долината на река Чепинска на височина 750 м и отстои на 81 км от Пловдив и на 
196 км от Смолян (http://www.velingrad.bg).   Средната надморска височина на 
града е 755м.  
 

 
 

Фиг. 2.1.1 Община Велинград  – граници, релеф и населени места. 
 

http://www.velingrad.bg/
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2.2  Климат  
 

Велинград се намира в европейско-континенталната климатична област, 
на границата с континентално-средиземноморската област.  Често климатът се 
характеризира като „планински” -  прохладно и краткотрайно лято, 
продължителна зима. 

Определящи за качеството на атмосферния въздух са посоката и 
скоростта на вятъра, стратификацията на атмосферата и валежите, които от своя 
страна са свързани и зависят от останалите метеорологични елементи: слънчева 
радиация, слънчево греене, облачност, влажност и др.   В &3.3 ще бъде обърнато 
внимание на съчетанието на неблагоприятни, в т.ч. и метеорологични фактори, 
водещи до повишени концентрации за замърсители в атмосферата.  

В настоящия параграф се привежда климатична информация за дълъг, но 
сравнително отдавнашен период от време, съгласно “Климатичен справочник на 
България”, а в &4.1.2 се разглеждат метеорологичните условия през периода от 
2007 до 2010г.,  който е обект на анализ на настоящата програма.  
 
посока    
 
    скорост [м/с] 

N NE E SE S SW W NW 
общо в  
интервала

1-5 15.2 35.8 6.6 5.3 4.5 12.6 10.2 5.3 95.5 
6-10 0.4 0.5 0.2 0.1 0.3 1.7 0.7 0.2 4.2 
11-15 0.1 0.1 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9 
16-20 0.4 0.1 0 0 0 0.2 0.2 0.1 1.1 
>20 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 

общо над 1м/с 
по посоки 

16.1 36.5 6.8 5.5 4.9 14.9 11.2 5.7  
 

Табл.2.2.1 Честота [%] на вятъра по посока (редове) и скорост (колони) 
 

Наблюдават се добре изразени особености в посоката на вятъра.  
Преобладават северо-източни ветрове (36.5%) , следвани от северни (16.1%) и 
юго-западни (14.9%) ветрове (виж Табл.2.2.1).   На Фиг.2.2.1а  е дадена розата на 
вятъра (разпределение по посока) за всички стойности на скоростта на вятъра 
по-големи от прага на чувствителност (1м/с).  В 95.5% от случаите скоростта на 
вятъра е между  1 и 5 м/с.  По тази причина розата на ветровете в този интервал 
(Фиг.2.2.1б) почти повтаря тази от  Фиг.2.2.1а.  На  Фиг.2.2.1в-д е представена 
розата на вятъра за останалите интервали : 6-10, 11-15, 16-20м/с, чиято 
повтаряемост общо е около 4.5%.    
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Фиг.2.2.1а  Роза на вятъра за всички 
скорости по-големи от 1м/с. 

Фиг.2.2.1б Роза на вятъра за скорости в 
интервала 1-5м/с. 

 

Фиг.2.2.1в Роза на вятъра 
за скорости 6-10м/с 

Фиг.2.2.1г Роза на вятъра 
за скорости 11-15м/с 

Фиг.2.2.1д Роза на вятъра 
за скорости 16-20м/с 

 

Скорости на вятъра по-големи от 20 м/с са наблюдавани в 0.1% от 
случаите, според [1].  Случаите на безветрие (скорост на вятъра по-малка от 
1м/с), които са от особено значение за качеството на атмосферния въздух  са 
59.8%, а тяхното разпределение през годината е дадено в Табл.2.2.2.   
 

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

тихо 69.5 5.7 53.8 52.4 56.3 58.0 57.5 57.7 59.7 61.4 65.6 67.9 59.8 
 

Табл.2.2.2 Честота [%] на случаите със слаби ветрове (по-малка от 1м/с) – 
разпределение по месеци. 
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В годишното разпределение на посоката на вятъра - Табл.2.2.3  не се 
наблюдават особености, различни от гореизложените.  
 

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

N 12.3 12.0 15.3 11.6 13.0 19.0 16.2 19.3 21.2 18.5 13.5 10.2 15.2
NE 28.1 28.5 32.0 37.1 37.9 41.5 41.2 42.6 45.0 38.0 28.4 24.9 35.4
E 5.6 7.6 6.9 5.8 7.5 7.7 7.5 7.7 6.9 5.8 4.1 5.3 6.5 

SE 3.9 5.8 4.5 5.4 6.4 6.4 5.6 6.2 5.5 4.0 5.6 4.8 5.3 
S 3.6 4.4 3.1 5.7 5.7 5.2 4.9 5.6 3.8 4.3 6.7 5.7 4.9 

SW 22.1 22.1 19.1 19.0 14.5 8.9 5.9 6.0 7.7 15.4 21.0 25.3 15.6
W 15.8 12.5 13.2 9.2 10.2 10.7 11.7 9.2 6.0 8.8 12.6 16.4 11.4

NW 8.5 7.0 5.9 6.3 4.9 3.4 4.1 3.5 4.0 5.3 8.2 7.5 5.7 
 

Табл.2.2.3  Честота [%] на вятъра по посока – разпределение по месеци. 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
валежи в мм 48 40 41 47 73 69 53 38 36 48 52 50 954

 

Табл.2.2.4  Средно-месечно разпределение на валежите в  [мм]  за периода 1931-
1985 [2]. 

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

95 114 156 203 228 264 324 313 259 185 104 91 2264

сл. радиация 
София 

117 184 263 357 425 486 506 483 360 241 130 88  

облачност 6.6 6.3 6.1 5.5 5.2 4.6 3.3 2.7 3.4 4.9 6.6 6.7 5.1
влажност 81 77 74 72 72 72 67 65 70 77 82 83 74 
дни с мъгла 
Велинград 

3.4 2.7 2.1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.6 1.1 3.4 3.5 5.5 25 

дни с мъгла 
Ивайло 

8.2 4.0 2.8 1.2 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2 2.4 6.7 9.0 36.7

температура -2.3 0.1 3.4 8.0 13.2 19.5 18.6 18.3 14.4 9.6 5.1 0.1 8.8
 

Табл.1.2.5  Разпределение на: 
а) продължителността на слънчевото греене в Ивайло, в часове, за 1960-1970 [3]. 
б) месечните суми на сумарна слънчева радиация в София, при средни условия 
на облачност, в  кал/см2, за периода 1960-1970 [3]. 
в) средно-месечната облачност, в балове, във Велинград, за периода 1941-1970 
[5]. 
г) средно-месечната относителна влажност в %, във Велинград, за 1931-1970 [5]. 
д) средно-месечния брой на дни с мъгла във Велинград, за периода 1941-1970 
[5]. 
е) средно-месечния брой на дни с мъгла в Ивайло, за периода 1941-1970 [5]. 
ж) средно-месечна температура, в 0С, във Велинград, за периода 1931-1970 [4]. 
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Вторият от параметрите, който влияе пряко върху дисперсията на 
замърсителите – стратификацията на атмосферата - не се измерва пряко.  
Характеристики на тази величина за периода 2007-2010г ще бъдат разгледани в 
& 4.2.2. 

Валежите за района са 954 мм годишна сума с максимум през пролетта 
(май – 73 мм) и минимум през (лятото (август-септември  – 36 мм).  Годишния 
ход на средно-месечните валежни суми е даден в Табл.2.2.4. 

Останалите метеорологични елементи, които влияят косвено на 
разпространението на замърсители в атмосферата са обобщени в Табл.2.2.5.  За 
някои от параметрите, които не се измерват във Велинград са използвани най-
близките и/или подходящи метеорологични станции.  
 

2.3  Икономика касаеща КАВ  
 

Община Велинград е включена в административно-териториалните граници на 
Южен Централен регион. Тя е една от 11-те общини на Пазарджишка област – 
Фиг.2.3.1.  
 

Промишленост 
 

В рамките на отрасъл "Промишленост" структуроопределяща роля в общината 
има дърводобивната, дървообработващата и мебелната промишленост. Тази 
специализация се основава главно на използването на местната суровинна база, 
макар че в последно време дървообработването и мебелната промишленост се 
осъществяват също и чрез използването на суровина, добита в съседни общини.  
 

Дървообработваща промишленост 
Дърводобивът в общината се осъществява и контролира от четирите горски 
стопанства - тези в Селище, Чехльово, Юндола и Велинград.  На територията на 
общината има 143 дървообработващи предприятия и фирми за дърводелски 
услуги.  Те произвеждат многофункционални битови и офис мебели, дървени 
детски играчки и дървен материал както за местния пазар, така и за износ.  
 

Химическа промишленост  
Представлява се основно от "Кристал" АД - единственият на Балканския 
полуостров химически завод за производство на колофон, фуранови смоли, 
терпентин, светъл прахообразен колофон, разтворители, клей и пр. - продукти с 
висока оценка за качество на редица международни изложения. 
 

Добив и обработката на мрамори  
Тази дейност се представлява от фирмите "Даяна-91", "Чепино" - ЕАД и др. 
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Други по-крупни промишлени предприятия на територията на общината 
Роботика" ЕООД - произвежда дестилатори (фирмата е монополист в тази 
област), аптечно оборудване, опаковъчна техника, лабораторни и медицински 
изделия (стерилизатори и електрически сушилни, апарати за динамична 
термостимулация, пясъчна и водна баня и др.) ВСК  "КЕНТАВЪР" - Велинград - 
произвежда съединители, съединителни възли за универсални стругове, 
шпиндели за стругови машини, планшайби, бормашини, въртящи централи и 
менгемета, свързващи елементи, хидравлични мазилни системи и др.  
 

Селско стопанство 
 

Селското стопанство заема важно място в икономиката на общината. 
Неговото бъдещо развитие се свързва с пълното възстановяване на частната 
собственост върху земята, осигуряване на пазари за производителите и 
създаване на цехове за преработка и консервиране на селскостопанската 
продукция.  
 

Земеделие 
База за развитието на селското стопанство представлява земеделската земя. На 
територията на общината тя е 104935 дка, от които 64707 дка е обработваема 
земя. Специализацията на общината в растениевъдството е в областта на 
производството на картофи, хмел, тревни фуражи, оранжерийни цветя и 
зеленчуци. Специалистите от общината обръщат внимание на добрите почвено-
климатични условия, екологосъобразните характеристики и добрата 
икономическа изгода от възстановяването на ленопроизводството в общината и 
култивирано отглеждане на билки.  
 

Животновъдство 
Животновъдството е застъпено най-силно при отглеждането на птици (над 23 
хил. броя), овце (между 10 и 12-13 хил. глави през последните 3-4 години) и 
говеда (между 5 и 6,5 хил. глави). Следват кравите (3-4 хил. глави), свинете 
(около 2000 броя) и козите (между 1500 и 2000 броя). С животновъдство на 
територията на общината се занимават 8778 семейства, от които 3867 са във 
Велинград и 4911 - в по-малките населени места. Нерешени са въпросите за 
подобряването на материално-техническите условия.  
(http://www.cbivel.org/html/bizn_bg.htm) 
 

Пътна мрежа 
 

Общата дължина на шосейната мрежа е 220 км, от които 40 км са 
второкласни, 65 км – третокласни, 50 км – четвърт окласни и 65 км – черни 
пътища. Основният път II-84 свързва Велинград с градовете Септември и 

http://www.cbivel.org/html/bizn_bg.htm
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Разлог, а основният третокласен път Велинград-Сърница води на юг.   През 
общината ( в участъка Септември- Велинград ) преминава част от 
теснолинейната жп линия Септември-Добринище.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Фиг.2.3.1 Територия на общините в област Пазарджик 
 

 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

35

 

Население 
 

Общината има 24 населени места.  Според данни от преброяването , 
проведено през 2001 г., населението е 42 722, от които 25 009 в град Велинград.  
Според данни от преброяването от 2011г. - 40 009 жители, от които 21 996 в 
град Велинград. В същото време 8 села имат положителен демографски прираст: 
Абланица, Алендарово, Бирково, Бутрево, Драгиново, Кръстава, Побит камък и 
Юндола.  Гъстотата на населението в общината е под средната за страната – 52.6 
души на кв.км срещу 71.8 души средно за страната, което в голяма степен се 
дължи на планинския релеф.   
 
 
 

Селище 
брой 
жители 

Селище 
брой 
жители 

Абланица 300 Драгиново 4802 
Алендарова 246 Кандови 215 
Биркова 394 Кръстава 778 
Бозьова 58 Медени поляни 719 
Бутрева 165 Пашови 862 
Велинград 23780 Побит камък 325 
Враненци 162 Рохлева 416 
Всемирци 330 Света Петка 1534 
Горна Биркова 408 Сърница 3602 
Горна Дъбева 195 Цветино 165 
Грашево 1250 Чолакова 199 
Долна Дъбева 284 Юндола 155 

 

Табл . 2.3.1  Населени места и жители към 01.011.2009г. в община Велинград 
http://www.mapsbg.info 

 
Изводът, който може да се направи от Табл. 2.3.1 е, че  предвид малкия 

брой жители в селата, замърсяване на въздуха в селата на общината не може да 
се очаква, поради което ще бъде разглеждан само гр. Велинград.   Голям обем 
допълнителна информация, касаеща сгради, домакинства и др., която се 
използва за оценяване емисиите от битовия сектор в &3.1.2 се дава в 
приложения P_3.1.2.  

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8A%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B7%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D0%BA_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%86%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%9F%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8A%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D1%8A%D0%B1%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://www.mapsbg.info/
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2.4  Характеристики на КАВ – норми  
 

Основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух 
в приземния слой, съгласно чл. 4 (1) от Закона за чистотата на атмосферния 
въздух, са концентрациите на: 

 Частици (аерозоли, мъгли, димове, прахове); 
 Серен диоксид ; 
 Азотен диоксид; 
 Въглероден оксид; 
 Озон; 
 Олово (аерозол). 

 
Норми  
 

 Нормираните ПДК на основните замърсяващи вещества са 
съответно установените средногодишни, средноденонощни и максимално 
еднократни.  Нивото на концентрация на даден атмосферен замърсител, при 
което съществува риск за здравето на хората при кратковременна експозиция, 
при което трябва да се предприемат спешни мерки, се определя като алармен 
праг.   
 

Краткосрочните норми за ФПЧ10 и съответните горни/долни оценъчни 
прагове са комбинирани с много малък брой допустими превишения на година. 
Контролирането на превишаването, съответно не превишаването 
(спазването/неспазването) на тези норми за ФПЧ10 е възможно само чрез 
непрекъснати измервания с непрекъснато работещи анализатори в ръчни 
станции. Крайните и окончателни резултати за оценката на качеството на 
атмосферния въздух (КАВ) трябва да се дават от непрекъснати измервания, 
отличаващи се с високи проценти на времевия обхват и на регистрираните 
данни. 
 

Следва кратък преглед на основните характеристика на някои замърсители. 
 
Общ прах и фини прахови частици   
 

Източници 
 

Прахът е основен атмосферен замърсител на въздуха.  Вредният му 
здравен ефект зависи главно от размера и химичния състав на суспендираните 
прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други химични 
съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и др., както и от участъка 
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на респираторната система, в която те се отлагат. Основни източници на прах са 
промишлеността, транспорта и битовото отопление. 
 

Влияние върху човешкото здраве 
 

Прахът постъпва в организма предимно чрез дихателната система, при 
което по-едрите частици се задържат в горните дихателни пътища, а по-фините 
частици (под 10 mm - ФПЧ10) достигат до по-ниските отдели на дихателната 
система, като водят до увреждане на тъканите в белия дроб. Деца, възрастни и 
хора с хронични белодробни заболявания, грип или астма са особено 
чувствителни към високи стойности на ФПЧ10. Вредният ефект на 
замърсяването с прах е по-силно изразен при едновременно присъствие на серен 
диоксид в атмосферния въздух. Установено е тяхното синергично действие по 
отношение на дихателните органи и откритите лигавици. То се проявява с 
дразнещо действие и зависи от продължителността на експозицията. 
Кратковременната експозиция на 500 mg/m3 прах и серен диоксид увеличава 
общата смъртност при населението, а при концентрации наполовина по-ниски се 
наблюдава повишаване на заболяемостта и нарушаване на белодробната 
функция. Продължителната експозиция на серен диоксид и прах се проявява с 
повишаване на неспецифичните белодробни заболявания, предимно 
респираторни инфекции на горните дихателни пътища и бронхити  -  при 
значително по-ниски концентрации   от ( 30 - 150 mg/m3), което е особено силно 
проявено при деца. Най-уязвими на комбинираното въздействие на праха и 
серния диоксид са хронично болните от бронхиална астма и от сърдечносъдови 
заболявания.  
 

Средноденонощната нормата за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10  е 

определена на 50 g/м3 , която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти 
през годината).  
 

Съгласно горното изискване допустимите норми в годините са представени в 
Таблица 2.3.1 
 

Година ФПЧ10, g/м3 
2007 55 
2008 50 
2009 50 
2010 50 

 

Таблица 2.3.1 Средноденонощни норми за допустими  
концентрации на ФПЧ10 
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Вид норма Период на отчитане ПДК, µg/m3 
Средноденонощна норма 24 часа 50 
Средногодишна норма 1календарна  година 40 

 

Таблица 2.4-1. Норми за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10 съгласно 
Приложение №1 на Наредба №12 

 
 

Азотен диоксид  
 

Източници 
 

Азотният диоксид се образува при горивни процеси. Основни източници 
са моторните превозни средства (МПС), топлоелектрическите централи (ТЕЦ), 
някои промишлени предприятия, тютюнопушенето. Под въздействието на 
интензивна слънчева светлина и в присъствие на летливи органични съединения 
в атмосферния въздух азотният диоксид взаимодейства химически, в резултат на 
което се образува вторичният замърсител - озон.  
 

Влияние върху човешкото здраве 
 

Азотният диоксид навлиза в човешкия организъм чрез дишането. По-
голяма част от азотния диоксид се абсорбира в организма, а значителна част от 
него може да се задържи дълго време в белия дроб. Продължително въздействие 
на концентрации над ПДК може да причини структурни промени в белия дроб. 
Вредното въздействие на този замърсител се отразява предимно върху 
дихателните функции. Неблагоприятно се повлияват хронично болните с 
респираторни инфекции, а особено чувствителни към повишаване нивото на 
азотния диоксид са болните от белодробна астма. Установено е, че при 
кратковременна експозиция, най-ниската концентрация, при която се наблюдава 
ефект върху астматици (в течение на 1 час) е 560 mg/m3, която служи като 
основа за определяне на допустимите граници за замърсяване на въздуха.  
 

С Наредба № 12 (ДВ, бр. 46/2010 са определени следните ПДК за азотен 
диоксид:  
- СЧН + ДО - 210 µ/м3(да не бъде превишавана повече от 18 пъти годишно) 
- СГН + ДО - 42 µg/m3- Алармен праг – 400 µg/m3 
 

При повишаване на алармените концентрации се налага прилагането на мерки за 
ограничаване на вредното въздействие на замърсителя. 
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Серен диоксид  
 

Източници 
 

Серният диоксид спада към групата на серните оксиди ( SОx), които се 
формират при изгаряне на горива с високо сярно съдържание. Основен 
антропогенен източник на серен диоксид е изгарянето на природни горива 
(ТЕЦ, битови източници). Металургията и химическата промишленост също са 
източник на замърсяване със серен диоксид. SO2 и NОx са основни компоненти 
на "киселите дъждове".  
 

Влияние върху човешкото здраве 
 

Серният диоксид постъпва в организма чрез респираторната система. При 
високи концентрации абсорбцията му достига до 90 % в горните дихателни 
пътища и по-малко в по-ниските отдели на дихателната система. 

При кратковременна експозиция на серен диоксид се засяга преди всичко 
дихателната система. Отбелязва се голямо разнообразие на индивидуална 
чувствителност на населението към серен диоксид, но особено чувствителни са 
лица болни от бронхиална астма. Действието на серния диоксид върху 
дихателната система като правило се съчетава с влиянието на праха. 
Чувствителни групи от населението към експозиция на серен диоксид са децата, 
възрастните, хората с астма, със сърдечносъдови заболявания или хронични 
белодробни заболявания. Здравните ефекти на серния диоксид се проявяват с 
нарушение на дишането, белодробни заболявания, нарушение на имунната 
защита на белия дроб, агравация на съществуващи белодробни и 
сърдечносъдови заболявания. Трудно е да се отдели действието на серния 
диоксид от това на праха, с което се свързва също повишената честота на 
хоспитализации и смърт. Хора с астма са 10 пъти по-чувствителни към серния 
диоксид, отколкото здравите. Децата с астма са особено чувствителни, а 
експозицията на серен диоксид може да доведе до възпалителни белодробни 
заболявания.  
С Наредба № 12 (ДВ, бр. 46/2010) са определени ПДК за серен диоксид. 
Въведените ПДК целят предпазване от вредния ефект на серния диоксид. 
Възприетите норми за серен диоксид са следните:  
- СЧН - 350 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 24 пъти годишно) 
- СДН - 125 µg/m3 (да не бъде превишавана повече от 3 пъти годишно) 
- Алармен праг – 500 µg/m3 (измерени през три последователни часа от 
съответните АИС и ДОАС)  
При превишаване на алармените концентрации се налага прилагането на мерки 
за ограничаване на вредното въздействие на замърсителя. 
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2.5 Анализ на дейностите по досега действащата програма  
      за управление на КАВ в община Велинград 
 
По отношение на емисии от транспорта 
 

Моторизацията на населението в община Велинград е около средната за 
страната. При работа на автомобилните двигатели се отделят: въглеродни и 
азотни окиси, въглеводороди, оловни аерозоли, алдехиди и сажди.  

Обхватът на замърсителите се локализира по най-натоварените шосета и 
улици – предимно по бул. “Съединение”, ул. “Георги Кирков”, бул. “Юндола”, 
ул. “Христо Смирненски”, ул. “Евлоги Георгиев”, ул.”Хан Аспарух”, 
бул.”Александър  Стамболийски” и ул.”Св.св. Кирил и Методий”. Очертаните 
зони на замърсен въздух се обясняват с изпускането на вредни газове от 
предимно тежкотоварни и леки автомобили, обслужващи административните 
сгради, промишлени предприятия и частни жилищни сгради. Неподдържаните 
пътни артерии, от една страна и от друга страна недоброто техническото 
състояние на транспортните средства, са предпоставка за влошаване на 
атмосферната обстановка. Емисиите на прахови частици от сухопътния 
транспорт се причиняват от директните емисии от отработените газове на 
автомобилите, износването от гуми и спирачки и повторното „суспендиране” на 
праха по пътя.   

Голям проблем в настоящия момент е липсата на достатъчно паркоместа, 
особено в часовете на пиково натоварване. В такива случаи за паркинг се 
ползват пътни платна, тротоари и зелени площи, което допълнително влошава 
пътната обстановка. 

Състоянието на уличните платна, респективно на пътната настилка 
възпрепятстват движението на автомобилите с равномерна скорост, а това е 
предпоставка за увеличаване на разхода на гориво и съответно за увеличаване 
на емисиите на вредни вещества. Дупките по уличното платно и нередовното им 
почистване, са причина за увеличаване на замърсяването с прах.  
 
По отношение на емисии от битовото отопление 
 

Горивните инсталации на индивидуалните жилищни и обществени 
сгради, които нямат локални отоплителни системи, употребяват най-често 
нафта, въглища, дърва и ел. енергия за отопление и битови нужди.   

По-голяма част от промишлените обекти и тези от социалната сфера в 
Община Велинград – училища, болници, хотели и административни сгради, 
работят на нафта. 
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Неоспорима е констатацията, че газифицирането на гр. Велинград е 
решаващ фактор в мерките за опазване чистотата на атмосферния въздух в 
региона, но това  в близките 10 години няма как да се случи. 

Горивните инсталации емитират в атмосферата твърди частици и вредни 
газове, чиито количества зависят от природата на изгаряните горива, уредите, в 
които се извършва горивния процес, и условията, при които той протича. Не 
разполагаме с точни данни за консумираните количества горива, поради което 
не може да се прогнозира по изчислителен път емисиите на замърсяващи 
вещества.  

При изгарянето на дърва във въздуха се отделят не токсичен прах, сажди 
и летливи вещества. Съдържанието на пепел в дървата варира от 0.5 до 0.3 %. 
Когато са сухи, дървата съдържат около 85 %  летливи вещества. Ако не се 
осигури пълно изгаряне в горивната камера, възможно е с димните газове да се 
емитират сажди. Средните емисии на твърди частици от битовите горивни 
инсталации при използване на твърдо гориво са 100 г. на кг изгорено гориво. 

Замърсяването на въздуха от течните горива се дължи на съдържащата се 
в тях сяра, те практически не съдържат пепел. При горенето сярата образува 
серен двуокис, една минимална част от който се окислява и превръща в серен 
триокис, който на свой ред може да взаимодейства с водните пари и да образува 
сярна киселина. Средните емисии на серен диоксид от битовите горивни 
инсталации при използване на течно гориво са 20 г. на кг изгорено гориво. 
Количеството на серния триокис е 3-4 % от общото количество на изгорената 
сяра. То е толкова по-малко, колкото горенето се извършва при по-малък 
излишък от въздух и намалява особено бързо, когато този излишък е под 5 %. 
Средните емисии на серен триоксид са 1 г/ кг изгорено гориво. 

Алтернатива на замърсяването на атмосферния въздух с вредни вещества 
от изгарянето на твърди и течни горива е употребата на нискосерниста нафта и 
природен газ. Описаните инсталации употребяват точно такова гориво – нафта и 
мазут със съдържание на сяра 0.3% и природен газ. 

При изгарянето на газовите горива – природен газ и втечнените 
въглеводороди пропан-бутан, количеството на замърсителите, емитирани в 
атмосферния въздух е минимално. По-значително е само количеството на 
азотните окиси. Емитирането на неизгорелите съставки се ограничава 
единствено чрез правилно регулиране на горивния процес.  

Комбинацията от различни мерки има потенциал за успешно подобряване 
качеството на атмосферният въздух, например замяната с по-добри горива от 
използваните в Велинград  въглища и дърва, както и мерки за енергоспестяване. 
Само чрез значително съкращаване на енергийната консумация чрез точни и 
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енергийно ефективни мерки може да бъде достигнато съпоставимо ниво на 
експлоатационните разходи без енергоспестяващи мерки. 
 
По отношение на емисии от промишлените инсталации 
 

В Промишлената зона на гр. Велинград са концентрирани повечето от 
предприятията. Предприятията за производство на мебели и дървопреработване 
са другите производствени източници на замърсяване на атмосферния въздух 
предимно по показател нетоксичен прах. Замърсяването има локален характер, в 
границите на работните площадки и не оказва влияние върху качеството на 
въздуха в района. В производствените цехове дървопреработвателните машини 
са съоръжени с прахоуловителни инсталации за дървесните отпадъци.   

Други източници на неорганизирани емисии (предимно на нетоксичен 
прах) в промишлеността са товарно-разтоварните дейности на насипни 
материали, негоривните източници като строителство и добив на инертни 
материали. Този тип замърсяване също има локален характер – площите около 
източниците. Вътрешноведомствения контрол в обектите и материалната 
заинтересуваност на работещите е най-ефективния механизъм за недопускане на 
подобни замърсявания.   
 

По отношение на други източници на атмосферни замърсители   
 

Горски, селскостопански пожари, палене на битови отпадъци.  
 

Предизвиканите от човека горски пожари, изгарянето на стърнищата  и 
неконтролираното изгаряне на битовите отпадъци, са причина за емисии на 
разпространяване от вятъра прах от почвата, CO, SO2, NO2 и др. Няма методика, 
която да определя количеството и обхвата на замърсяването, при евентуални 
аварии и бедствени случаи, възникнали вследствие на палежите. 
Разпространението на замърсителите е в зависимост и от съответната 
метеорологична обстановка.  

Тук трябва да се посочи и градското сметище,  което ежедневно пуши в 
резултат на самозапалване. Неорганизираните емисии от него натоварват 
основно източната промишлена зона  на града. 

Консултативният съвет по охрана на горите, областна администрация, 
община Велинград и всички ангажирани по темата институции, упражняват 
съответния контрол, но за съжаление не са в състояние да преустановят 
палежите на горски и земеделски масиви. Активна помощ за охрана на горите 
оказват служителите на РПУ – Велинград и подвижната горска охрана от РУГ – 
Велинград.  
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Община Велинград е предприела мерки за ограничаване на произволните 
палежи на битовите отпадъци, горите и селските мери и чрез утвърждаването на  
Наредбата за опазване на обществения ред и Наредба за пожарната безопасност 
в Община Велинград. 
 

Миризми 
 

Замърсител на въздуха са миризмите, които се отделят при почистването 
на канализационната мрежа от тинята и извършване на профилактичните 
мероприятия. От разлагането на органичните вещества се отделят мирисните 
носители: амини, метан, амоняк, сероводород и др. Тези миризми имат 
сравнително малки граници на разпространение – до 100 м. 

Неприятни миризми се отделят от: спиращите и потеглящи автомобили,  
евентуалните изпаренията на бензина в района на бензиностанциите - 
изгорелите газове на МПС. Миризмите от бензина се локализират на 
територията на съответния обект чрез поддържане на зелените площи. 

За сега все още липсват обективни методи за измерване на концентрациите 
на миризмите. Отделяните вещества нямат персонални емисионни норми. 
Трудността за определянето на миришещите компоненти се състои в това, че 
миризмите могат да се определят само по физиологичен път.  Мирисовият праг е 
субективна величина, различна за отделните индивиди.  
 
Изводи – силни и слаби страни на проведените дейности за подобряване на КАВ 
 
Силни страни 
 
 

1. За решаване на проблемите, свързани със селищната среда и безопасността на 
движението, са приетите и актуализирани програми и наредби, които осигуряват 
ефикасен контрол от страна на общината и гарантират опазване и 
възпроизводство на околната среда и обществения ред, както следва: 

 Програма за устойчиво развитие на община Велинград през периода 2007-
2013 г. 

 Програмата за управление на отпадъците 
 Наредбата за опазване на обществения ред 
 Наредба за организацията и безопасността на движението, дисциплината на 

водачите на превозни средства и пешеходците в община Велинград  
 

2. Завишените нива на фини прахови частици в зимните месеци през последните 
няколко години създаде необходимост от актуализация на „План за действие, за 
подобряване на качеството на атмосферния въздух” към „Програма за 
управление качеството на атмосферния въздух на община Велинград” за 
периода 2009-2013 година. Същият е приет с Решение №232 от 17.12.2009г., 
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взето с Протокол №20 на Общински Съвет-Велинград. Включени са следните 
мерки за подобряване качеството на въздуха: 

 Изграждане на регионално депо за твърди битови отпадъци/ ТБО/ за 
общините Велинград , Батак, Пещера, Брацигово и Пазарджик. 

 Озеленяване, рехабилитация на парковите терени и улична мрежа; 
възстановяване на отсечената  дървесна растителност вследствие на 
реконструкция и подобрения на инфраструктурата; 

 Завишаване на контрола и оптимизиране на графиците за поддържане 
чистотата на местата за обществено ползване, чрез миене, метене, 
сметосъбиране и сметоизвозване 

 Оптимизиране на зимното снегопочистване - опесъчаване чрез замяна на 
пясъка със специализирани препарати за третиране на снежната покривка 

 Основен ремонт, рехабилитация  и поддръжка на пътната мрежа в града и 
селата от територията на общината  

 Реализиране на целеви проекти за опазване чистотата на атмосферния 
въздух 

 Забрана за движение за товарни автомобили по определени улици. 
 Организация и оптимизиране на броя на паркоместата 

 
Предприятията, разположени на територията на града, са с намален 

капацитет и не представляват опасност за качеството на въздуха.  
    
Слаби страни  

  
1. Голям проблем в настоящия момент е липсата на достатъчно паркоместа, 

особено в часовете на пиково натоварване. В такива случаи за паркинг се 
ползват пътни платна, тротоари и зелени площи,  
      което допълнително влошава пътната обстановка. 

2. Състоянието на уличните платна, респективно на пътната настилка 
възпрепятстват движението на автомобилите с равномерна скорост, а това е 
предпоставка за увеличаване на разхода на гориво и съответно за 
увеличаване на емисиите на вредни вещества. Дупките по уличното платно 
и нередовното им почистване, са причина за увеличаване на замърсяването 
с прах.  

3. Предизвиканите от човека горски пожари, изгарянето на стърнищата  и 
неконтролираното изгаряне на битовите отпадъци са причина за емисии на 
разпространяване от вятъра прах от почвата, CO, SO2, NO и др. 

4. Наблюдава се обща тенденция на надвишаване на среднодневните 
концентрации на ФПЧ10 и SO2  главно в зимните месеци на годината. 
Същото е породено от факта, че по-голямата част от населението се 
отоплява с твърдо гориво. 

5. Увеличено замърсяване на въздуха от непрекъснато увеличаващ се брой 
на моторните превозни средства; 
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6. Увеличаване на замърсяването от бита, чрез използване на некачествени 
въглища; 

7. Липса на предупредителни системи при замърсяване на въздуха над 
критичните  нива.  

 
      Разработването на  настоящата програма за подобряване качеството на 
атмосферния въздух на територията на Община Велинград е в резултат на 
задължението на Община Велинград да изготви такава за намаляване нивата на 
замърсителите на територията на общината, съгласно Заповед №РД-
1046/03.12.2010г. на Министъра на околната среда и водите /посочени в колона 
№5 на таблица №3 / в случая ФПЧ10 /. 
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3. Състояние на КАВ в община Велинград 

Настоящата оценка на качеството на атмосферния въздух и нивата на фини 
прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Велинград е извършена въз 
основа на анализ на факторите, които могат да имат принос към наднормените 
нива на замърсяване по отношение на: 

 наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски 
средноденонощни и средногодишни скорости на вятъра (под 2 m/s) или 
тихо време; образуване на мъгли;  влияние на топографските условия 
(особености) на терена (напр. при котловинни и низинни форми на 
релефа); вертикално смесване на въздушни маси; противостоене на 
въздушни маси с океански произход с такива от континентален произход; 

 наличие на специфични за дадено място други дисперсионни 
характеристики (т.е. характеристики на разпространение на 
замърсителите); 

 наличие на други природни източници (силни ветрове, пренос на 
природни частици от сухи райони и др.). 

 наличие на големи промишлени източници на замърсяване; 
 наличие на други фактори, които оказват влияние върху замърсяването на 

въздуха (транспорт, бит, селско стопанство). 

 

3.1  Инвентаризация на емисиите по групи емитери  
       за периода 2007-2010 и прогноза за 2011 

 
3.1.1  Промишленост 

 
Промишлени активности на територията на община Велинград  
 

Обликът на общината е почти изцяло промишлен. Високата степен на 
капитализация на основните фондове в сферата на добивната промишленост, на 
машиностроенето и приборостроенето, леката и хранително-вкусовата 
промишленост е благоприятна предпоставка за икономическото развитие на 
общината. 

Машиностроителното производство, основаващо се на съвременно 
технологично оборудване, е представено от: 
“Роботика” ООД – произвежда дестилатори (фирмата е монополист в тази 
област), аптечно оборудване, опаковъчна техника, лабораторни и медицински 
изделия, 
“ВСК-Кентавър”ООД – производител на детайли, възли и машиностроителни 
изделия, 
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Леката промишленост – текстилна, обувна и шивашка, е с модерни 
производства и с осигурени пазари.  

Хранително-вкусовата промишленост е представена от производители 
на хлебни и тестени изделия, месо и месни деликатеси и безалкохолни 
напитки: “Хлебокомерс” ООД, “Мевгал  ЕООД”, “Бони оборот” ООД и др. 

Търговското обслужване и услуги на територията на общината се 
извършва от голям брой малки частни фирми. Частният сектор и специално 
едноличните търговци осигуряват почти изцяло услугите в общината, но 
нараства и броят на тези от тях, които се занимават с производство 
(металообработване, оптика, дървообработване, хлебопроизводство и др. 
 
    Преобладава броят на магазините и павилионите. Поради липса на 
достатъчно средства повечето от предприемачите, които започват свой 
самостоятелен бизнес, се насочват предимно към търговия и ремонтни 
дейности. 
    Търговската дейност се изразява предимно в търговия на дребно на 
следните видове стоки: 
хранителни стоки 
текстил, облекло и обувки 
парфюмерия и козметика 
домашни потреби 
горива и авточасти 
строителни материали 
медикаменти 
селскостопански продукти и семена 
препарати за растителна защита 
канцеларски материали и офис консумативи и др. 

Услугите, които се предлагат на територията на общината, са: 

правни услуги 
счетоводни услуги 
кабелна телевизия 
фризьорски услуги 
авторемонтни и автотенекеджийски услуги  
автомивка 
ремонт на битова техника 
ветеринарни услуги 
услуги със земеделска техника 
финансови услуги – банкови и застрахователни 
компютърни и интернет услуги 
занаятчийски услуги 
заведения за обществено хранене и развлечения, хотели и др. 
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Емисии от промишлеността  
 

Промишлените горивни инсталации се разглеждат като точкови 
източници на емисии. Местоположението на предприятията е показано на 
Фиг.4.3.3.1-2. Поотделно са групирани промишлените предприятия намиращи се 
в чертите на гр. Велинград и  тези извън града (виж &4.2).  
 

         В Табл.3.1.1.1 се дава списъкът на промишлените инсталации в гр. 
Велинград, параметрите на отделяне на емисиите и стойността на 
средногодишните емисии за 2010г.  
 

№ 
карт 

№ 
табл. 

Източник на емисии Параметри на емитиране Измерени/  
изчислени емисии 

      D, m H,m V,m/ч T ,  C kg/h T / g 

1 1 Кристалхим ООД   0.7 12,00 5,80 123,00 0.071 1.620 

2 2   Мевгал  ЕООД 0.12 8 1,8 124 0.001 0.003 

3 3   Вели Тойс ООД 0.3 8 2,5 116 0.057 0.468 

4 4 Кронос ООД 0.54 12 3,2 142 0.009 0.110 

5 5 Астра ЕООД 0.6 12 3.4 148 0.022 0.334 

6 6 Метко ЕООД 0.6 11 2,9 145 0.023 0.332 

7 7 Кроко ООД 0.26 11 2,8 118 0.045 0.424 

8 8 Стела -97 ООД 0.32 10 2,7 134 0.056 0.464 

9 9 ЕТ Никола Генов 0.36 12 2,8 145 0.02 0.436 

10 10 ЕТ Катя Стойнова 0.56 14 5,6 123 0.057 0.468 

101 101 ЕТ Катя Стойнова 0.36 12 3,2 145 0.02 0.424 

102 102 ЕТ Катя Стойнова 0.26 11 2,1 118 0.045 0.424 

11 11 Евровууд ООД 0.8 40 8,79 135 0.056 0.864 

12 12 Мрамор и гранит ООД 0.32 12 3.4 98 0.001 0.532 

13 13 ВСК Кентавър - - - - - - 

14 14 Роботика ООД 0.36 12 0.12 128 0.036 0.340 

15 15 Екофлам ООД 0.36 12 4.2 156 0.002 0.423 

16 16 ЕТ Вики - ес  0.26 8 1.8 120 0.04 0.286 

17 17 Селма 97 ООД 0.56 14 5,60 112 0.006 0.420 

18 18 Александър ООД 0.16 8 1.8 110 0.04 0.386 

19 19 Бетонов център 0.62 12 2.8 148 0.001 0.043 

20 20 Варов център 0.8 12 6,5 34 0.012 0.232 

21 21 Хлебозавод 0.37 12,00 3,60 112 0.004 0.658 

28 22 Богимар  ООД 0.36 12 4,5 108 0.034 0.340 

33 23 Спортна зала 0.32 12 2.2 156 0.002 0.133 

34 24 МБАЛ 0.72 24 2.2 116 0.023 0.283 

35 25 Болница  Вита 0.32 12 2.2 126 0.02 0.233 

36 26 Болница за рехабилитация 0.32 12 2.2 136 0.02 0.243 

37 27 СОУ Св. Кирил и Методий 0.24 8 1.8 110 0.04 0.186 

38 28 Мебелна ф-ка Виктория 0.56 12 8,6 120 0.051 0.464 

49 29 Хотел Двореца 0.26 16 1.8 110 0.04 0.386 

40 30 Грандхотел Велинград - - - - - - 
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41 31 Хотел Олимп 0.36 16 3.8 126 0.022 0.383 

42 32 Хотел Астра 0.26 16 1.8 110 0.018 0.186 

43 33 Хотел Том и Нези 0.26 16 1.8 110 0.018 0.186 

44 34 Хотел Макси 0.34 16 1.8 122 0.04 0.486 

45 35 Хотел Боляри 0.24 16 1.8 110 0.03 0.186 

46 36 Хотел Eлбрус 0.24 16 1.8 110 0.03 0.196 

47 37 Хотел АУРА 0.36 16 3.8 126 0.022 0.382 

48 38 Хотел БОР 0.34 16 1.8 110 0.04 0.486 

491 39 Хотел Витоша 0.24 16 1.8 110 0.03 0.196 

50 40 Хотел АБИР 0.36 16 3.8 126 0.022 0.382 

51 41 Хотел Рич 0.26 16 1.8 114 0.04 0.186 

52 42 Хотел Клептуза 0.36 16 3.8 156 0.021 0.183 

53 43 Хотел Св. Спас 0.24 16 1.8 110 0.03 0.196 

54 44 Хотел Акватоник 0.24 16 1.8 110 0.03 0.196 

55 45 Хотел Велина 0.24 16 1.8 118 0.016 0.186 

131 46 Хотел Маркита 0.28 16 3.8 156 0.021 0.183 

71 47 Бр. Коцеви ООД 0.36 12 3.2 98 0.042 0.560 

    Общо           16,718 

 
Табл.3.1.1.1  Средногодишни емисии на ФПЧ10 от промишлените инсталации в 

гр. Велинград за 2010г. 

 
№ Източник на 

емисии 
Параметри на емитиране Измерени/  

изчислени 
емисии 

  D, 
m 

H,m V,m/
ч 

T ,  C kg/h t/g 

1 с. Драгиново       2,595 
2 Сметище       8,500 
 Общо      11,095 

 
Табл.3.1.1.2  Средногодишни емисии на ФПЧ10 от източници извън чертите на 

града за 2010г. 
 
         Общите емисии от изброените в горните две таблици източници са: 
16,718+11,095 = 27,813 тона за година. 

         Емисиите от с.Драгиново не са разглеждане при моделирането поради 
отдалечеността му от града, а общинското сметище се разглежда като площен 
изпочник-полигон – виж &3.1.2.  
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№ 
карт 

№ 
табл. 

Източник на емисии Параметри на емитиране Измерени/  
изчислени емисии 

      D, m H,m V,m/ч T ,  C kg/h T / g 

1 1 Кристалхим ООД   0.7 12,00 5,80 123,00 0.082 1.840 

2 2   Мевгал  ЕООД 0.12 8 1,8 124 0.001 0.004 
3 3   Вели Тойс ООД 0.3 8 2,5 116 0.066 0.619 
4 4 Кронос ООД 0.54 12 3,2 142 0.010 0.145 
5 5 Астра ЕООД 0.6 12 3.4 148 0.025 0.442 
6 6 Метко ЕООД 0.6 11 2,9 145 0.026 0.439 
7 7 Кроко ООД 0.26 11 2,8 118 0.052 0.561 
8 8 Стела -97 ООД 0.32 10 2,7 134 0.064 0.614 
9 9 ЕТ Никола Генов 0.36 12 2,8 145 0.023 0.577 
10 10 ЕТ Катя Стойнова 0.56 14 5,6 123 0.066 0.619 

101 101 ЕТ Катя Стойнова 0.36 12 3,2 145 0.02 0.488 

102 102 ЕТ Катя Стойнова 0.26 11 2,1 118 0.045 0.488 

11 11 Евровууд ООД 0.8 40 8,79 135 0.064 1.143 
12 12 Мрамор и гранит ООД 0.32 12 3.4 98 0.001 0.042 
13 13 ВСК Кентавър - - - - 0.046 0.000 
14 14 Роботика ООД 0.36 12 0,120 128 0.041 0.450 
15 15 Екофлам ООД 0.36 12 4.2 156 0.002 0.163 
16 16 ЕТ Вики - ес  0.26 8 1.8 120 0.046 0.246 
17 17 Селма 97 ООД 0.56 14 5,60 112 0.007 0.423 
18 18 Александър ООД 0.16 8 1.8 110 0.046 0.510 
19 19 Бетонов център 0.62 12 2.8 148 0.000 0.057 
20 20 Варов център 0.8 12 6,5 34 0.014 0.042 
21 21 Хлебозавод 0.37 12,00 3,60 112 0.005 0.341 
28 22 Богимар  ООД 0.36 12 3.2 98 0.048 0.741 
33 23 Спортна зала 0.32 12 4,5 108 0.039 1.111 
34 24 МБАЛ 0.72 24 2.2 156 0.002 0.044 
35 25 Болница  Вита 0.32 12 2.2 116 0.026 0.374 
36 26 Болница за рехабилитация 0.32 12 2.2 126 0.023 0.176 
37 27 СОУ Св. Кирил и Методий 0.24 8 2.2 136 0.023 0.321 
38 28 Мебелна ф-ка Виктория 0.56 12 1.8 110 0.046 0.246 
49 29 Хотел Двореца 0.26 16 8,6 120 0.059 0.614 
40 30 Грандхотел Велинград     0 0 0.000 0.000 
41 31 Хотел Олимп 0.36 16 3.8 126 0.025 0.507 
42 32 Хотел Астра 0.26 16 1.8 110 0.021 0.246 
43 33 Хотел Том и Нези 0.26 16 1.8 122 0.046 0.643 
44 34 Хотел Макси 0.34 16 1.8 118 0.018 0.246 
45 35 Хотел Боляри 0.24 16 1.8 114 0.046 0.246 
46 36 Хотел Eлбрус 0.24 16 3.8 156 0.024 0.242 
47 37 Хотел АУРА 0.36 16 3.8 126 0.025 0.505 
48 38 Хотел БОР 0.34 16 1.8 110 0.046 0.643 

491 39 Хотел Витоша 0.24 16 1.8 110 0.035 0.246 
50 40 Хотел АБИР 0.36 16 1.8 110 0.035 0.259 
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51 41 Хотел Рич 0.26 16 3.8 126 0.025 0.505 
52 42 Хотел Клептуза 0.36 16 3.8 156 0.021 0.210 

53 43 Хотел Св. Спас 0.24 16 1.8 110 0.030 0.225 

54 44 Хотел Акватоник 0.24 16 1.8 110 0.030 0.225 

55 45 Хотел Велина 0.24 16 1.8 118 0.016 0.214 

131 46 хотел Маркита 0.28 16 3.8 156 0.021 0.210 

71 47 Бр. Коцеви ООД 0.36 12 3.2 98 0.042 0.644 

    Общо        19.895 

 
Табл.3.1.1.3  Средногодишни емисии на ФПЧ10 от промишлените инсталации в 

гр. Велинград за 2007г. 
 

№ Източник на 
емисии 

Параметри на емитиране Измерени/  
изчислени 
емисии 

  D, 
m 

H,m V,m/
ч 

T ,  C kg/h t/g 

1 с. Драгиново      2,545 
2 Сметище         9,500 

 Общо      12,045 
 

Табл.3.1.1.4  Средногодишни емисии на ФПЧ10 от източници извън чертите на 
града за 2007г. 

 
Общите емисии на ФПЧ10 от изброените в горните две таблици източници са 

19,895+12,045 = 31,94 тона за 2007 година.  
/ За 2007г има данни само за 2 промишлени източника /от измерване/. Общината 

е предоставила данни само за 2010г. затова работим с допускането, че за 2007г. 
транспорта е с около 12%  по-нисък дял, промишлеността – с около 16 % по-висок 
дял, а бита – с около 3% по-висок дял спрямо 2010г.  

 
 За останалите предприятия  изчисленията са  извършени по методиката 
CORINER. 
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3.1.2 Битов сектор 
 

Метод за изчисление на емисиите 
 

Eмисиите от т.н. битов сектор се отделят при горивните процеси в 
домакинствата, в търговския и административния сектор.  В горивните 
инсталации на изброените най-често се употребяват нафта, въглища, дърва.  
Потреблението на горива зависи от много фактори: от вида и съотношението на 
енергийните източници (видовете въглища, брикети, дърва), от цените на 
горивата, от доходите на населението, от технологията на отопление, от типа на 
отоплителните съоръжения, от изолацията на сградата, от отоплителната 
практика, от средната температура подържана в жилищната площ и т. н.  

За изчисляването на емисиите от битовия сектор, единствено възможен е 
балансовия метод.  Емисионните фактори обикновено се определят по указания 
на: МОСВ, на Европейската агенция по околна среда (EEA) и на Агенцията по 
околна среда на САЩ (US EPA) [3-6]. 

 

 
Гориво 

Долна 
топлина на 
изгаряне 
Мj/Nm - 
съотв. 

Мj/Nm (газ) 

NOx 
като 
NO2 

(кg/TJ)

SO2 
(кg/TJ)

Олово 
(кg/TJ) 

Общ 
прах 

(кg/TJ) 

Нафта S  0,38 – 0,2% 42,7 50 160-85 0,005 1,5 
Природен газ 46 Мj/Nm 42 0,5 0 0,03 
Кафяви въглища, 
брикети, променл. 
съдържание на S 

18-20 80-100 100-900 0,0015-0,020 70-370 

Твърди въглища,  
променл. съдържание на 
S 

28-32 35-65 350-600 0,1-0,84 6-630 

Дърва, естеств.изсушени 15 70 6 0,095 200 
      

Таблица 3.1.2.1. Eмисионни фактори, [2]  
 

Фракционното съдържание на праха, отделян при изгарянето на въглища 
според [7] е даден в Таблица 3.1.2.2.  

 
Гориво ФПЧ2.5 ФПЧ10 > ФПЧ10 Общ прах 
Въглища 13% 52% 48% 100% 

 

Таблица 3.1.2.2  Разпределение на праховите частици по размери  
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В следващите по-долу стъпки се прилагат препоръките на МОСВ (виж [2, 
точки 1-8 на стр.8-12] ), модифицирани за град Велинград и за условията, при 
които се разработва настоящата програма.  
 

Данни за град Велинград 
 
           За пресмятане на емисиите от този сектор е необходимо да се разгледат 
емисиите от горивните процеси в търговския, административния и жилищния 
сектор.  Целесъобразно е да се сумират емисиите от множество комини на къщи 
и сгради и да се разглеждат като площни източници. Това особено важи за 
емисиите на прах/ ФПЧ10 и SO2 от изгарянето на въглища и дърва за огрев. 
Потреблението на енергия зависи от много променливи, например от вида и 
съотношението на енергийните източници (видовете въглища, брикети , дърва 
за огрев), от цените на горивата, от доходите на населението, от технологията на 
отопление, от типа на отоплителните съоръжения, от изолацията на сградата, от 
отоплителната практика, от средната температура на жилищната площ и т. н. 
 
           Определяне на процентния дял на различните горива - ориентировъчно 
35% дърва за огрев и 55% въглища и брикети На този етап по-точни оценки за 
тези пропорции не са правени, още повече, че това е много динамичен 
параметър, зависещ от няколко социални или рекламни фактори. Значителна е 
неопределеността на характеристиките на въглищата , вариращи от 5 до 7 
MWh/t и пепел на работна маса от 8 до 30%, брикети от 4 до 7 MWh/t и пепел 
над 25 %. 
           Изборът на най-подходящите емисионни фактори (ЕF) е много важен и 
също зависи от характеристиките на видовете горива. Приети са осреднени 
параметри -за въглищата EF за NO2 е 90 kg/TJ а за ФПЧ10 е 475 kg/TJ; за 
суровите дърва за огрев ЕF за NO2 е 70 kg/TJ а за ФПЧ10 е 480 kg/TJ. 
Точни данни за емисиите на битовото отопление в Велинград няма. Тези емисии 
бяха изчислени на база статистически данни за начина на отопление в град 
Велинград, резултати от предишни проучвания за емисии от горивни процеси и 
изчисления на базата на тази информация. 
           Средната височина на емисиите представлява силно опростяване на 
истинските условия. Тя е необходима за дисперсионното моделиране, за да се 
определи ефектът на емисиите от битовото отопление върху качеството на 
атмосферния въздух.  Тази височина е осреднено приближение, базиращо се на 
обичайния брой етажи в сградите в съответните области с площ 1km2, в които 
има емисии от изгаряне с цел отопление на бита. Най-важни са сградите, 
явяващи се емисионни източници, емитиращи наистина в разглеждания период 
(апартаментите, ползващи централно отопление или отопление на ток, не са 
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нужни за установяване на средната височина на емисиите).  Тези стойности 
могат да се получат чрез умножаване на средния брой етажи по нормалната 
височина на един етаж (напр. 2,6m) и добавяне на известна стойност за 
височината на покрива и комина.  
           Трябва да отбележим, че малката височина на която се изхвърлят 
отпадъчните газове от обществено-административния и жилищно-битов сектор 
е причина за наслагването им с тези на неорганизираните източници 
(автотранспорт и др.) и по-продължителното им задържане в приземния слой 
въздух на града.  
           Продажбата на горива трудно може да се проследи, тъй като се извършва 
от много субекти, които не се обхващат напълно в статистическите справки на 
национално и местно ниво. Освен непълна, подадената информация за 
продадени въглища (приложение Pr_e_3.1_4), вероятно съдържа грешки.   
Информацията за продадени горива на национално ниво от НСИ, също не е 
пълна, а и не отразява особеностите на отделните общини (приложение 
Pr_e_3.1_3).  По изтъкнатите причини, не може да се очаква, че оценката на 
изразходвани горива и съответно на отделени емисии, чрез подхода „отгоре 
надолу” ще даде коректни резултати.  Следвайки препоръките на МОСВ, тук ще 
дадем приоритет на подхода „отдолу нагоре”, при който се оценяват 
изразходвани горива на ниво индивидуално домакинство и се сумира по 
домакинства за получаване на емисиите в града и тяхното териториално 
разпределение.   

 
Териториално разпределение на емисиите  

 

   Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се 
дефинират като самостоятелни точкови източници, прието е те да се групират и 
да се  разглеждат като площен източник.  

   За определяне на пространственото разпределение на емисиите, 
територията на града беше разделена на 20 площни източника - „полигона”  - 
виж Фиг. 3.1.2.1.  Полигоните са правоъгълници (изискване на дисперсионния 
модел AUSTAL2000) с произволни размери и местоположение. Стремежът е, 
сградите (домакинствата-огнищата) да са хомогенно разпределени вътре в 
границите на един полигон  и отделните сгради да имат близка една до друга 
височина (височината на отделяне на емисиите).  Полигоните в гр. Велинград са 
разделени на 3 групи.   Като среден брой жилища в полигон е прието: 560 
жилища за полигоните от 1-ва група, 380 жилища за полигоните от 2-ра група и 
75 жилища за полигоните от 3-та група.  
         Както беше казано, наличните данни за изразходвани горива са твърде 
неточни за оценка на емисиите.  По такива данни още по-малко може да се съди 
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за динамиката на горива и емисии през годините.  Оказва се, че най-коректна 
оценка на въпросната динамика може да се получи на база промяната в 
потреблението на електроенергия.  През 2010г консумацията на електроенергия 
е увеличена с около 13% спрямо 2007г.  Това се обяснява с факта, че редица 
домакинства преминават от отопление с твърди горива на отопление със 
климатици.  Експертните оценки показват, че най-често домакинствата се 
отказват от употреба на въглища.   

Пространственото разпределение на емисиите от битовото отопление се 
оценява на базата на броя домакинствата и изразходвани горива в отделните 
полигони.  Емисиите от обществените сгради са обединени с битовото 
отопление и са част от съответния площен източник (полигон).   

   Следвайки указанията на МОСВ (Приложение Pr_e_3.1_1, [2, точки 1-8, 
стр. 8-12]),  правим следните предположения:  

- За всеки полигон големина на жилище е 60 m2. 
-  Потреблението на топлинна енергия е 55 W/m2 
- Потребената енергия за отопление на едно жилище е: 60 m2 x 55 W/m2 = 

3300 W 
- Потребената енергия за един час е: 3300 Wh= 3300 Wh x 3600 sec/h = 11.88 

MWsec = 11.88 MJ  = 11.88 x10-6 TJ 
 

Следващите изчисления показват емисиите на час при употреба на 
съответните горива, като се използват емисионните фактори във втората колона 
при споменатата средна големина на жилище [ 2, стр.13]:  

Нафта (съдържание на сяра 0.38%): 
NO2: 50 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.000594kg 
SO2: 160 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0019kg 
ФПЧ10: 1.425 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0000169 kg 
Природен газ: 
NO2: 42 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000499kg 
SO2: 0.5 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.00000594kg 
ФПЧ10: 0.0285 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = пренебрежимо 
Кафяви въглища: 
NO2: 90 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.00107kg 
SO2: 900 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.0107kg 
ФПЧ10: 211 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00251kg 
Дърва за огрев: 
NO2: 70 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000832kg 
SO2: 6 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000071kg 
ФПЧ10: 190 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00226 kg 
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         Взимайки предвид продължителността на отоплителния сезон (  4320 часа - 
от октомври до март) и броя жилища в съответния полигон, използващи 
съответните горива, се стига до следните стойности за териториалното 
разпределение (по полигони) на емисиите на ФПЧ отделени от битовия сектор 
през 2007г. - Таблица 3.1.2.6.  
         Общата емисия на ФПЧ10   за гр. Велинград от битовото отопление  за 
2007г.  е  139,830 t/y.   
 

№ на 
полиго
на 

домак
инства 

Етаж
ност 

бр. 

Средна 
височина 

м 

тип на 
полигон

а 

Средна 
височина,  

м 

PM10 

kg/g 

PM 

t/g 

1 595 2 6 1 6 15330.24 15.33 

2 750 8 22 1 22 19323.83 19.32 

3 345 8 22 1 22 8888.962 8.89 

4 60 6 16 1 16 1545.906 1.55 

5 670 8 24 1 24 17262.62 17.26 

6 460 6 16 2 16 11851.95 11.85 

7 575 3 9 2 9 14814.94 14.81 

8 50 6 16 1 16 1288.255 1.29 

9 644 5 14 1 14 16592.73 16.59 

10 460 8 22 1 22 11851.95 11.85 

11 530 8 22 3 22 13655.51 13.66 

12 115 5 14 2 14 2962.987 2.96 

13 115 3 9 2 9 2962.987 2.96 

14 345 3 9 3 9 8888.962 8.89 

15 200 3 9 2 9 5153.021 5.15 

16 200 3 9 3 9 5153.021 5.15 

17 115 2 6 2 6 2962.987 2.96 

18 115 6 9 2 9 2962.987 2.96 

19 110 7 21 3 21 2834.162 2.83 

20 0     8500 8.50 

Общо 6454     174788 174.788 
           

  Таблица 3.1.2.6. Пространствено разпределение на емисиите от битовия сектор      
  на гр. Велинград  през 2007г. 
При общ брой жилища – 6453, броят на отопляващите се  с гориво/вид  е  както 
следва – Таблица 3.1.2.7  :  
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1005 Кафяви въглища 1,68 t   1694t 

4300 Дърва за огрев 8,100m3   34830t 

1150 Електричество     

 

 

 

 

 

За 2010г. се получават следните данни за пространственото разпределение на 
емисиите от битовия сектор - Таблица 3.1.2.10.  Общата емисия на ФПЧ10   за гр. 
Велинград от битовото отопление  за 2010г.  е  136,796  t/y.   
 

№ на 
полиго
на 

домак
инства 

Етаж
ност 

бр. 

Средна 
височина 

м 

тип на 
полигон

а 

Средна 
височина,  

м 

PM10 

kg/g 

PM 

t/g 

1 580 2 6 1 6 14837.18 14.84 

2 735 8 22 1 22 18802.28 18.80 

3 338 8 22 1 22 8646.493 8.65 

4 58 6 16 1 16 1483.718 1.48 

5 656 8 24 1 24 16781.36 16.78 

6 450 6 16 2 16 11511.6 11.51 

7 563 3 9 2 9 14402.29 14.40 

8 49 6 16 1 16 1253.486 1.25 

9 630 5 14 1 14 16116.24 16.12 

10 450 8 22 1 22 11511.6 11.51 

11 519 8 22 3 22 13276.72 13.28 

12 113 5 14 2 14 2890.691 2.89 

13 113 3 9 2 9 2890.691 2.89 

14 338 3 9 3 9 8646.493 8.65 

15 196 3 9 2 9 5013.943 5.01 

16 196 3 9 3 9 5013.943 5.01 

17 112 2 6 2 6 2865.11 2.87 

18 112 6 9 2 9 2865.11 2.87 

19 105 7 21 3 21 2686.041 2.69 

20 0 - - - - 9500 9.50 

Общо 6313     170995  170.995 
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  Таблица 3.1.2.10.   Пространствено разпределение на емисиите от битовия 
сектор на гр. Велинград  през 2010г. 

         При общ брой жилища – 6313, броят на  отопляващите се с гориво/вид е 
както следва  - Таблица 3.1.2.11  : 

 

  980 Кафяви въглища 1,69 t   1656t 

4208 Дърва за огрев 8,100m3   34084t 

1125 Електричество     

 

 

 

 
 

 

Данните за периода 2007г.-2010г. за броят на  отопляващите се с гориво/вид е 
както следва  - Таблица 3.1.2.12  : 

 
Гориво 2007 2008 2009 2010 

Въглища , (t) 1 694 1686 1677 1657 

Дърва  ,   (m3) 34 857 34679 34495 34080 

Домакинства 6455 6422 6388 6311 

Жители 25818 25686 25550 25245 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Височината на изпускане на емисиите се определя по височината на 

средната етажност на съответния полигон.  Характерно за емисиите от битовия 
сектор е, че те се отделят на ниска височина и при ниска емисионна 
температура.  Това са неблагоприятни фактори за дисперсия на замърсителите, 
които допълнително способстват за формиране на високи приземни 
концентрации на вредни вещества в близост до източниците.  
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3.1.3 Транспорт 

 
Обща информация 

 
Влиянието на автотранспорта върху КАВ има важно значение, тъй като той 

е най-динамично развиващият се източник на емисии в атмосферния въздух. В 
силно урбанизираните територии се съчетават множество неблагоприятни 
фактори: 

 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители. 
 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт 

пред останалите видове транспорт; 
 Висок относителен дял на автомобилите "втора употреба" с   
 нефункциониращи катализаторни устройства; 
 Висока средна възраст на МПС в експлоатация; 
 Частично амортизиран обществен транспорт с дизелова тяга 
 Непрекъснато нарастване на средната мощност на автомобилите 
 Значително изоставане на пътната инфраструктура в сравнение 

с бързо  увеличаващия се брой на МПС; 
 Лошо развита улична мрежа с ниска пропускателна способност, 

която води до неблагоприятен от екологична гледна точка режим 
на движение - многократни принудителни спирания с последващи 
резки ускорения; 

Бързо нараства относителния дял на леките (ЛА) и лекотоварните (ЛТ) 
автомобили с дизелови двигатели за сметка на тези с бензинови двигатели. 
Намалява и относителния дял на автомобили с газови уредби.  Почти 100% от 
тежките автомобили (ТА) и автобусите (Авт) използват дизелово гориво 
(относителният дял на автобусите от градския транспорт с метанови уредби е 
пренебрежимо малък).   

Три са основните механизми, по които автотранспортът генерира частици 
в атмосферния въздух : 

 Горивен процес в двигателя - поради непълното изгаряне на тежките 
компоненти в горивото се образуват сажди (ФПЧ10), които през изпускателната 
система на автомобила се изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензина и 
газовите горива не съдържат тежки въглеводороди, изгарянето им в двигателите 
с вътрешно горене обикновено не е съпроводено с отделяне на сажди. По тази 
причина се приема, че работата на бензиновите двигатели не води до образуване 
на сажди. Изключение правят силно износени бензинови двигатели, при които в 
горивната камера прониква смазочно масло. Изгарянето на дизелово гориво 
обаче в много случаи води до генериране на сажди (ФПЧ10). Този процес е 
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особено силен, когато към горивните камери се подава силно обогатена на 
гориво смес (процес на ускоряване). Независимо, че през последните 
десетилетия дизеловите двигатели се усъвършенстваха много, процесът на 
непълно горене в процеса на ускоряване не е овладян. Като техническо решение 
към изпускателна система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за 
частици. У нас няма задължително изискване за наличие на филтър за частици 
към дизеловите автомобили. 
• Процеси на механично триене - това са процесите на триене на 
автомобилните гуми в пътното платно и триене между спирачните накладки на 
спирачната уредба.  
• Суспендиране на прах от пътните платна - това е основния механизъм, по 
който автотранспортът   предизвиква   вторично   замърсяване   с   ФПЧ10.       
Предизвиква   се едновременно от два фактора: предаване на кинетична енергия 
на частиците върху пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и 
завихряне на вече придобилите енергия частици в аеродинамичната диря на 
движещия се автомобил. Картината става още   по-сложна  при   
едновременното  движение   на  няколко   автомобила,   каквато   е картината в 
градски условия.  
          За пътните условия в България може да се приеме, че в много случаи 
относителният дял на суспендирания прах от пътните платна представлява 
повече от 95% от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта.  За да се води 
успешна борба с това явление е необходимо да се познават добре не само 
механизмите за суспендиране, но и основните фактори, които определят 
неговата интензивност. Независимо че тези фактори са много, над тях изпъкват 
два с първостепенно значение: пътен нанос и тегло на автомобилите. 

Пътен нанос: Това е сумарното количество несвързани помежду си 
твърди частици (най-често почва, пясък и др.), попаднали върху пътното 
платно по всички възможни начини. Този нанос се измерва в грам на квадратен 
метър (g/m2)  от пътното платно и представлява осреднена величина. Пътният 
нанос е разпределен неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко 
около осевата линия на пътя и се увеличава в направление към банкета на 
пътя или бордюра на улицата. В градски условия бордюрът играе задържаща 
роля, поради което плътността на наноса там може да достигне много високи 
стойности. При движението си автомобилите непрекъснато суспендират този 
нанос във въздуха и причиняват замърсяване. Ако върху пътните платна не се 
внася нов нанос, интензивното движение води до „почистване" на пътното 
платно. Интензивността на това „самопочистване" е пропорционална на 
интензивността на движение. Този ефект се наблюдава най-силно при дневен 
трафик над 5000 МПС/24 часа (висок трафик). При трафик под 5000 МПС/24 
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часа (слаб трафик) и равни други условия, задържащия се върху пътните платна 
нанос е повече. Чрез осредняване на данни е установено, че от общото 
количество суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10. Представената по-
горе и по-долу информация е заимствана от изследвания, поръчани от 
Агенцията по околна среда на САЩ: 

 
 

В реални условия пътния нанос е променлива величина. Нейните 
стойности могат да варират в твърде широки граница (от 0.02 до 400 g/m2) и 
това зависи от твърде много фактори, които не могат да бъдат свързани в 
универсална корелация. По тази причина за целите на моделирането се 
използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям брой 
преки измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни 
източници за пренос на кал и тиня към пътя минималният нанос за път с висок 
трафик е 0.1 g/m2, който нараства до 0.4 g/m2 за условията на нисък трафик. 
Приема се, че суспендираният при тези условия прах не може да доведе до 
превишаване на СДНОЧЗ за ФПЧ10 от 50 µg/m3. Към тези условия можем да 
отнесем първокласните пътища от републиканската пътна мрежа, които са 
реконструирани през последните 5 години, имат добре оформени банкети и 
канавки, подходите към тях са асфалтирани и пътната настилка е в много 
добро състояние (отсъствие на дупки и пукнатини). Даже и при първокласни 
пътища, при които не се допуска непрекъснато внасяне на замърсяване, след 
проливни дъждове и бури наносът бързо се увеличава до нива 0 .5-3  g/m2.  
Зависимостта на емисията на ФПЧ10 в g/кm от количеството на пътния нанос 
при автомобили с различна маса и средна скорост 50 км/час е показана на 
горната фигура.  От фигурата лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 
1 тон(t) и пътен нанос 0.1 g/m2 води до емисия от 0.13 g/кm. При трафик от 1000 
МПС/час (типичен за улиците с натоварен трафик в големите градове) води до 
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емисия от 130 g/h (г/час) (130 млн. µg) от километър. При нанос 1, 2 и 3 g/m2 
тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. В случая 
пътното платно се превръща в непрекъснато действащ линеен източник на 
нивото на земята. За разлика от високите източници, те нямат междинно 
пространство за разсейване и бързо създават високи приземни концентрации. 
Картината се усложнява значително, когато на ограничено пространство са 
разположени множество такива линейни източници (улична мрежа в средни и 
големи населени места). В такива случаи и в зависимост от конкретните 
метеорологични условия се създават предпоставки в отделни точки и зони на 
територията да се достига до много високи моментни приземни концентрации. 
Те от своя страна водят и до получаване на високи СД концентрации.  

 

 
Тегло на автомобила: Вторият фактор, който оказва значително влияние 

върху нивото на емисията е теглото на МПС. Това влияние е илюстрирано на 
Фиг.V-14. От нея се вижда, че с нарастването на теглото на автомобила и при 
постоянно ниво на пътния нанос, емисията нараства нелинейно. Така например, 
докато при пътен нанос 1 g/m2 автомобил с тегло 1 тон предизвиква емисия от 
0.564 g/кm, то при същите условия тежкотоварен автомобил с тегло 25 тона 
предизвиква емисия от 70.5 g/кm. (нарастване около 125 пъти). Този пример 
илюстрира защо движението на тежкотоварни автомобили по уличната мрежа 
на населените места трябва да се свежда до абсолютно необходимия минимум. 
Това обяснява и защо по-тежки замърсявания със суспендиран прах могат да се 
наблюдават в райони с усилено движение на товарни автомобили (големи 
строителни обекти, кариери за добив на инертни материали, открити рудници и 
др. подобни обекти), около които има високи нива на пътния нанос.  

Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат 
да се класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани 
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от различни видове човешка деятелност). Към естествените причини спадат 
процесите на непрекъснато утаяване на частици с разнообразен произход от 
атмосферата върху земната повърхност. Освен това пръст, кал, тиня и пясък 
попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като 
проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др. Възможностите на 
хората да влияят върху тези процеси е минимална.  Антропогенните причини са 
твърде много на брой и тук ще бъдат посочени само някои от тях, които са 
характерни за населените места у нас. 
• Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни 
материали) и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от 
транспортните средства, които ги превозват. Основната причина е свързана с 
неспазване на задължителните изисквания за транспорт на такива типове 
материали); 
• Изкопни работи на строителни обекти - извозването на изкопаната земна 
маса е съпроводено с разкалване на прилежащите райони. Задължителното 
измиване на гумите на автомобилите е много рядка практика, а на повечето 
места това не се прилага. Количеството пръст, която се изнася по този начин 
води до увеличаване на пътния нанос многократно, а неговото самопочистване е 
свързано с високи емисии на прах и ФПЧ10; 
• Изграждане на подземни мрежи (канализационни, електрически, телефонни 
и др.) –обикновено изкопаната пръст се натрупва върху пътното платно. По 
време на целия строителен период тя непрекъснато се разнася от превозните 
средства и дъждовете в обширен район и допринася за значително увеличаване 
на пътния нанос; 
• Малки и средни ремонти на фасади на сгради - след завършване на 
ремонтите (частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и 
др.) прилежащите тротоари обикновено са силно замърсени с различни остатъци 
от строителни разтвори и материали. Независимо, че строителните фирми 
извозват едрогабаритните отпадъци, тротоарите остават непочистени 
(задължително измиване на замърсените тротоари след ремонтни работи не се 
практикува). Постепенно всички замърсявания попадат на пътното платно и 
допринасят за увеличаване на пътния нанос; 
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•   Натрупване на пътен нанос до бордюрите - това е често срещана картина 
в  по-крайните  квартали на големите градове.  Земната маса постепенно  се 
уплътнява и разширява. Става неподатлива на машинно, даже и на ръчно 
измиване. При всеки дъжд тя се изнася към уличните платна. 
• Лошо състояние на тротоарите  - в редица случаи тротоарите      са в лошо 
състояние и върху тях от дъждовете непрекъснато се намива земна маса от 
прилежащите зелени площи. От там тя непрекъснато се пренася върху 
прилежащите пътни платна. 
• Лошо състояние на територии, определени за зелени площи    -при всеки 
дъжд, дълго време неподдържаните зелени  площи стават източник за пренос 
на земна маса към тротоарите, а от там към пътните платна. 
• Паркиране в зелени площи  - това е типична картина за много от кварталите, в 
които жителите паркират автомобилите си за пренощуване. Недостигът на 
паркоместа (и ниската екологична култура на водачите) води до трайно 
нарушаване на зелените площи и се появяват нови прахови емитери.  

Горните примери показват само няколко от многото възможни пътища за 
попадане на почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали и разтвори и 
др. върху пътните платна. Ако многобройните източници за това не бъдат силно 
намалени или ликвидирани, върху пътните платна системно ще се поддържа 
високо ниво на наноса и следователно, високо ниво на емисии от прах, в това 
число и на ФПЧ10. С периодично  измиване на част от градските улици без да 
бъдат прекъснати източниците за пренос на нов нанос върху тях не може да 
бъде постигнато трайно и устойчиво намаляване на замърсяването с ФПЧ10. 
Това означава също, че мерките на общините за намаляване на транспортното 
замърсяване с ФПЧ10 следва да бъдат ориентирани основно към постепенно 
намаляване и ликвидиране на възможностите за попадане на нанос върху 
пътните платна по всички антропогенни начини, в това число чрез замърсени с 
кал автомобилни гуми и чрез дъждовните води от лошо поддържани зелени 
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площи, нерегламентирани паркинги и други лошо поддържани площи за 
обществено ползване.  

 
Емисии от автотранспорта в община Велинград 
 

Общината предостави информация за декларираните МПС (Таблица 
3.1.2.1) и за трафика в 6 точки на уличната мрежа измерван в две денонощия в 6 
интервала с продължителност от 2 до 4 часа (Pr_e_3.1_11).   

 

Вид моторни превозни средства (МПС) брой 
Леки МПС 8173 
Междуселищен автобусен транспорт /МАТ    30 
Товарни автомобили   1707 
Тежки строителни машини      42 

 

Таблица 3.1.3.1  Автомобилен парк на гр. Велинград, 2011г. 
Приложение Pr_e_3.1_10. 

 
От този автомобилен парк през 2007г : 2 378бр. са леките дизелови 

автомобили /ЛА/ и 1 387бр. са тежките дизелови автомобили. През 2010г : 
2 722бр. са леките дизелови автомобили /ЛА/ и 1 484бр. са тежките дизелови 
автомобили.  

 
         Вторичният унос (суспендиране) на прах от пътното платно, причинено от 
автомобилите е от първостепенно значение за КАВ в повечето селища на 
България.  Уносът зависи от много фактори между които са състоянието на 
уличното платно, средната скорост на движение на моторните превозни 
средства, среднодневния трафик, широчината на пътните платна, наличието или 
отсъствието на бордюри, канавки и платна за паркиране и други.  

Емисионните фактори за суспендиране на прах от пътните платна при 
движение на автомобилите се изчисляват чрез емпиричен (опитно определен) 
емисионен модел на US EPA [8 - 
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s0201 .pdf ] , [9 - 
http://www.epa.gov/oms/ ap42.htm].  Предвид факта, че състоянието на уличното 
платно не може да бъде стандартно определено, ЕРА приема равновесни 
условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка 
отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух и така се 
елиминират условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, 
дъжд и др.  Емисионният фактор на суспендиран прах се определя със следното 
уравнение:   
 

  Еf= k (sL/2)0.65 х (W/3)1,5 , 
 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch13/final/c13s0201%20.pdf
http://www.epa.gov/oms/%20ap42.htm
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където: Ef- емисионен фактор, g/km; sL - нанос по пътната настилка, (g/m2); k – 
множител за прахови частици с различен размер;  W-средна маса на моторните 
превозни средства, които пътуват по пътя, (t). 
 Горното уравнение е получено отчитайки, че при движението си 
автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк дисперсионен 
състав. Прието е, че частиците, които се задържат по-дълго време в 
атмосферата, са с размер до 30 микрона.  Фракциите с по-малки размери са 
значително по-малко. Относителният дял на ФПЧ10 може да се допусне да е 
около 20% от общото количество прах. По време на експеримента всички 
моторни превозни средства се приемат да са в движение с постоянна скорост.   
 Величината на емисиите от вторичен унос зависи съществено от 
състоянието на пътя.  Под състояние на пътя се разбира „нормална улица” със 
здрава настилка и слабо покритие с прах, както и чисти ръбове на пътните 
платна или “лоша улица"  с по-голямо покритие с прах, повреди в настилката и 
повече натрупан прах по ръбовете на пътните платна.  За град Велинград и 
общината като цяло почти всеки уличен сегмент се характеризира като “лош 
път”.  Покритието на платната е в лошо състояние; бордюрите и дупките се 
явяват преграда за ветровото отнасяне на наноса и около тях средната плътност 
на отлаганията е много по-висока. Негативно влияние оказват и тротоарите с 
повредена настилка, тъй като те стават вторичен източник на прах от 
въздушната струя на трафика.   
 Когато специфичните стойности на sL не могат да бъдат определени 
експериментално, какъвто е случая в гр.Велинград, EPA предлага критерии за 
избор на таблични стойности.  За целта улиците се разделят на две групи: главни 
(над  5000 моторни превозни средства за 24 часа) и малки (под 5 000 моторни 
превозни средства за 24 часа).  За първият случай се предлагат стойности на sL в 
границите от 0.4 до 3 g/m2, а за втория случай от 0.1 до 0.5 g/m2.  Ниските 
стойности предполагат добро състояние на асфалтовото покритие, докато 
високите стойности отговарят на лошо състояние. За главните улици в гр. 
Велинград е приета стойност от 2 g/m2, която да съответства на реалното 
състояние на пътните настилки и наличието на унос по тях.  Стойността е 
съобразена и с правилото, че отлаганията върху пътната настилка в градовете са 
по-големи в сравнение с тези за извънградските територии.   

Основната пътна мрежа в града и общината се въвежда (дефинира) в/чрез 
Географската Информационна система ArcGIS и се използва при 
дисперсионното моделиране със системата SELMA-GIS (Фиг. 4.3.3.5).  На този 
въпрос ще се спрем подробно по-нататък в изложението. На базата на 
известните данни за средно-денонощния трафик (Pr_e_3.1_11) по тези улици и 
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емисионни фактори взети от [8] са определени емисиите от вторичен унос на 
ФПЧ10 за 2007г. - Таблица 3.1.3.2.   
 

МПС Брой 
МПС/24ч 

Среден 
пробег, 
кm 

Емисионе
н фактор1, 

g/кm 

Емисия, 
t/y 

Емисия, 
g/s 

Леки 2378 2,19 0,551 0.833 0.0603 
Тежки 1387 2,19      6,01 5.832 0.4219 
Общо 3765   6.665 0.4821 

 

Таблица 3.1.3.2  Емисии на ФПЧ10 от „унос” през 2007г. 
1 емисионните фактори са съгласно [8] 

 
 Част от праха, който автомобилите отделят в атмосферата се дължи на 
процеси  на механично триене:  износване на гумите на МПС,  абразивно 
износване на уличното покритие, триене между накладките на спирачната 
уредба.  Емисиите съответстващи на тези съставки на праха се оценяват 
поотделно, следвайки указанията и използвайки емисионните фактори от [8]. 
 

МПС Брой 
МПС/24ч 

Среден 
пробег, 
кm 

Емисионе
н фактор1, 

g/кm 

Емисия, 
t/y 

Емисия, 
g/s 

Леки 2378 2,19 0,651 1,083 0,0603 
Тежки 1387 2,19 4,91 4,763 0,4219 
Общо 3765   5,846 0,4821 

 

Таблица 3.1.3.3  Емисии на ФПЧ10  при „спирачен” път  през 2007г.  
1 емисионните фактори са съгласно [8] 

 
 
 
 
 
 

МПС Брой 
МПС/24ч 

Среден 
пробег,   
кm 

Емисионе
н фактор, 

g/кm 

Емисия 
ФПЧ10, 

t/y 

Емисия 
ФПЧ10, 

g/s 
Леки 2378 2,19 0.91 1,4998 0,1085 
Тежки 1387 2,19 4.91 4,7628 0,3445 
Общо 3765     6,2627 0,4530 

 

Таблица 3.1.3.4  Емисии на ФПЧ10  от износване на пътя и гумите  през 2007г. 
1 емисионните фактори са съгласно [8] 

 

 Процесите на вторичен унос (суспендиране) на прах от пътните платна и 
на механично триене (износване на гумите на МПС,  на уличното покритие, 
триене в спирачната уредба) не зависят от вида на автомобилните двигатели и в 
тях участват всички МПС.  При емисиите от двигателите нещата стоят по 
различен начин. Емисиите от технически изправни бензинови двигатели са 
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пренебрежимо малки. Същото се отнася и за двигатели работещи с газ пропан-
бутан.  Емисиите на ФПЧ10 от двигатели са основно от дизеловите такива.   
 Част от новите дизелови двигатели на автомобилите са снабдени с филтър 
за частици, техните емисии също са по-малки и отговарят на съвременните 
европейски норми.  Относителният дял на тези автомобили в България към 
момента е много малък и може да се пренебрегне.  Амортизацията на 
дизеловите автомобили по правило води до увеличаване на емисиите, но този 
ефект също не може да се отчете поради липсата на достатъчно данни. 

Оценката на количеството ФПЧ10, генерирани от двигателите е правено 
по два различни подхода.  

 1  общо за цялата разглеждана територия 
Прави със следните допускания и изчисления:  

- В съответствие с методиката на МОСВ на МОСВ ([3], Pr_e_3.1_9)  е 
прието, че средният разход на леките (и лекотоварните) дизелови 
автомобили е 7.3 л/100 км, а на тежките автомобили и автобусите, 
съответно 30.8 л/100 км. 

- Емисионният фактор е 4.6 кг прах на тон изгорено дизелово гориво; 
- На базата на съответния трафик и относителния дял на съответните 

видове автомобили в него последователно е изчислен общия пробег; 
- На базата на пробега и с отчитане на специфичния разход е изчислено 

количеството  дизелово гориво в рамките на модела. 
- На база на изразходваното гориво са изчислени емисиите  

 

 2  по отсечките на пътната мрежа 
Системата SELMA-GIS предоставя втори начин за изчисление на емисиите от 
двигателите на МПС, който дава и пространственото разпределение на 
емисиите. Емисионният модел на системата изчислява емисиите на  ФПЧ10 от 
двигателите за всяка една отсечка от пътната мрежа (Фиг. 4.3.3.5а,б) на база на:  
- интензивността на движение по отделните отсечки на пътната мрежа 
(използвайки данните от Pr_e_3.1_11), разграничавайки леки и тежкотоварни 
превозни средства  – виж &4.3.3 
- емисионни фактори : 0.1 g/km за леки и лекотоварни автомобили и 0.3 g/kW.h 
за тежкотоварни автомобили, съгласно Директива 98/69/EC  
 

Представянето на пътната мрежа в системата SELMA-GIS и емисиите 
отделяни от двигатели в отделните пътни отсечки са илюстрирани в &4.3.3.  и 
Pr_e_4.3.3_1. 
 Резултатите от 2-рия метод са сумирани по всички отсечки и са 
съпоставяни с резултата за цялата територия от 1-вия подход.  Изчисленията са 
повтаряни, коригирайки недостатъчно сигурна входна информация - пробег при 
1-вия и трафик при 2-рия подход, до достигане на приемливо близки резултати 
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от двата метода. Така се стига до оценката, че емисии на ФПЧ10 в цялата 
територия отделени от  двигателите на МПС през 2007г.  са на стойност  13.02 
t/y. 

В Таблица 3.1.3.5 са представени сумарните емисии на ФПЧ10, от всички 
механизми, дължащи се на транспортните дейности през 2007г.: 
 

ФПЧ10 Източник 

t/y g/s 
Унос от улиците 6,665 0,4821 

ДВГ         13,013 0.9413 
От спирач.път   5,846 0.4229 

Абр.износване на пътя   6,2627 0.4530 
Общо от транспорт         31,7868 2.2993 

 

Таблица 3.1.3.5 Общо емисии на ФПЧ10 от МПС през 2007г.  
 

 Тъй като не се разполага с данни за регистрирани автомобили и трафик 
поотделно за 2007 и за 2010г. се приема предположението за 80% натоварване 
на движението за 2007 г. спрямо наличните данни за 2010 г. (приети като 100%) 
при приблизително запазване на съотношението на движението по улиците на 
леките коли към тежкотоварните превозни средства и автобусите за периода 
2007г.-2010 г.   
          На база на това предположение, за емисиите през 2010г. се получават 
следните резултати.  
 

МПС Брой 
МПС/24ч 

Среден 
пробег, 
кm 

Емисионе
н фактор1, 

g/кm 

Емисия, 
t/y 

Емисия, 
g/s 

Леки 2 722 2,19 0.551   0.954 0.069 
Тежки 1 484 2,19 6.01   6.240 0.451 
Общо 4 206     7.194 0.520 

 

Таблица 3.1.3.6  Емисии на ФПЧ10 от „унос” през 2010г. 
1 емисионните фактори са съгласно [8] 

 
МПС Брой 

МПС/24ч 
Среден 
пробег, 
кm 

Емисионе
н фактор1, 

g/кm 

Емисия, 
t/y 

Емисия, 
g/s 

Леки 2 722 2,19 0.651  1.717 0,1242 
Тежки 1 484 2,19 4.01 5.096 0.3686 
Общо 4 206   6.813 0.4928 

 

Таблица 3.1.3.7  Емисии на ФПЧ10  при „спирачен” път  през 2010г.  
1 емисионните фактори са съгласно [8] 
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МПС Брой 
МПС/24 

ч 

Среден 
пробег,   
кm 

Емисионе
н фактор, 

g/кm 

Емисия 
ФПЧ10, 

t/y 

Емисия 
ФПЧ10, 

g/s 
Леки 2 722 2,19 0.91 1,240 0,0897 
Тежки 1 484 2,19 4.91 5,096 0,3586 
Общо 4 206   6,336 0,4583 

 

Таблица 3.1.3.8  Емисии на ФПЧ10  от износване на пътя  през 2010г. 
1 емисионните фактори са съгласно [8] 

 
В следващата Табл. 3.1.4.9. са представени сумарните емисии на ФПЧ10, 
дължащи се на транспортните дейности през 2010г.: 
 

ФПЧ10 Източник 

t/y g/s 
Унос от улиците   7,194 0,5204 

ДВГ          14,305 1,0348 
От спирач.път             6,336  0,4583 

Абр.износване на пътя            6,813 0,4928 
Общо от транспорт 34,648 2,5063 

 

Таблица 3.1.4.9. Общо емисии на ФПЧ10 от МПС през 2010г.  
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

71

 

3.2   Имисии 
 

3.2.1 Организация на наблюденията на имисиите 
 

В община Велинград стационарен пункт за мониторинг на атмосферния 
въздух от Националната система за наблюдение, контрол и информация върху 
състоянието на околната среда.  Измервания на КАВ са извършвани от 
МАС/Мобилна Автоматична станция/ на РЛ-Пловдив, пред Минерална баня 
/срещу автогарата/ - виж Фиг.3.2.1.1.  
 

   
 

Фиг. 3.2.1.1 Местоположение на пунктовете за наблюдение  
 
 

През разглеждания в настоящата програма период са извършени 8 серии от 
наблюдения, всички те през 2007г.  Наблюдавани са въглероден оксид CO, озон  
O3, серен диоксид SO2, азотен оксид  NO,  азотен диоксид  NO2, метан  CH4, 
неметанови въглеводороди NMHC,  амоняк  NH3.  Единствената серия през 
която са измервани и средноденонощни  концентрации на  ФПЧ10  е през март 
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2011г.  Измерванията са провеждани на три различни пункта, отбелязани на 
Фиг.3.2.1.1. Организацията на наблюденията е резюмирана в Табл.3.2.1.1.   

 
 
 
 
 

 
период на 
наблюдение 

наблюдавани замърсители 
място на 

наблюдение 
1 16.04.2007-20.04.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 пред общината 
2 29.05.2007– 02.06.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 у-ще „В. Левски” 
3 23.07.2007-27.07.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 РОБОТИКА 
4 24.09.2007-28.09.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 пред общината 
5 09.10.2007-12.10.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 у-ще „В. Левски” 
6 12.11.2007-16.11.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 РОБОТИКА 
7 26.11.2007-30.11.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 пред общината 
8 10.12.2007-14.12.2007 CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, NH3 у-ще „В. Левски” 

9 22.03.2011-01.04.2011 
CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, 

ФПЧ10 пред Общината 
 

Табл.3.2.1.1  Организация на наблюденията на КАВ в община Велинград 
 
 

 

 

 
 

Фиг. 3.2.1.2  Момент и времетраене на наблюденията на ФПЧ10 (червено) и на 
други замърсители (сиво)  
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Фиг.3.2.1.2 дава представа доколко наблюденията „покриват” 
разглеждания в настоящата програма период, по точно илюстрира липсата на 
каквото и да било покритие по отношение на ФПЧ10. Протоколите, съдържащи 
данните от наблюденията са дадени като приложения – P_3.2.1-10.     

Измерването на ФПЧ10, се извършва непрекъснато в периода на 
наблюдение, след което се дава осреднен за 24 часа (за денонощието) резултат.   
Последният следва да се съпоставя със средноденонощна норма (СДН) за 
опазване на човешкото здраве – 50 µg/m3, която не трябва да бъде превишавана 
повече от 35 пъти в рамките на една календарна година.  
 
3.2.2 Концентрации на  ФПЧ10           
 

Измерени средноденонощни концентрации на ФПЧ10 са представени в 
цифров вид в Таблица 3.2.2.1 и на Фиг. 3.2.2.1.  

№ дата 
ФПЧ10 
μg/m3 

1 22.3.2011 39.0 
2 23.3.2011 36.0 
3 24.3.2011 35.0 
4 25.3.2011 30.0 
5 26.3.2011 35.0 
6 27.3.2011 34.0 
7 28.3.2011 22.0 
8 29.3.2011 23.0 
9 30.3.2011 24.0 

10 31.3.2011 30.0 
 средно 30.8 

 

Таблица 3.2.2.1  Средноденонощни стойности на ФПЧ10, измерени през март 
2011г., пред сградата на общината, гр. Велинград 

 

Оскъдните наблюдения не позволяват да се направят изводи за КАВ във 
Велинград относно ФПЧ10.  Липсата на превишения на СДН през 10-те дни на 
март 2011г. не осначава, че такива превишения не се случват.  Наблюденията не 
дават основание да се твърди и обратното – че превишения на СДН се случват, и 
колко пъти в годината се случват.   

На Фиг.3.2.2.2 са съпоставени средноденонощни стойности на ФПЧ10 
измерени пред сградата на общината, гр. Велинград  и метеорологични условия 
през измервателния период.  Използваните метеорологични данни са взети от 
автоматичните станции на МОСВ. Последните не отговарят на стандартите на 
Световната Метеорологична Организация (СМО). Възможна алтернатива е да се 
ползват данни от климатичните наблюдения на НИМХ.   Последните се 
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провеждат 3 пъти в денонощието, поради което непрекъснатите измервания с 
автоматична станция на МОСВ са по-подходящи при анализи за кратки периоди 
от време, както в случая.  На Фиг. 3.2.2.1, метеорологичните данни и данните за 
емисиите са мащабирани по-подходящ (посочен в легендата) начин, така че да 
може да се представят в една графика с данните за концентрациите на ФПЧ10.   

 
 

Фиг. 3.2.2.1 Средноденонощни стойности на ФПЧ10, измерени през март 2011г., пред 
сградата на общината, гр. Велинград 

 

 
Фиг. 3.2.2.1 Съпоставяне на средноденонощни стойности на ФПЧ10 измерени 

пред сградата на общината, гр. Велинград  и метеорологични условия през март 
2011г. 
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Средната температура през наблюдателният период е 60С, която е по-

висока от обичайната за Велинград през този период – виж &2.2.  това дава 
основание да се предположи, че емисиите от битовия сектор са по-големи от 
обичайните.  Скоростта на вятъра през наблюдателният период е по-ниска от 
обичайната за Велинград през този период – виж &2.2.  Това дава основание да 
се предположи, че наблюдаваните концентрации са по-големи от обичайните.  В 
резюме може да се каже още веднъж, че оскъдните данни не позволяват да бъдат 
извлечени каквито и да било изводи.  

Наблюденията на други замърсители - CO, O3, SO2, NO, NO2, CH4, NMHC, 
NH3  - показват, че КАВ в гр.Велинград съответства на стандартите по 
отношение на тези замърсители.    

 По принцип, дори наличието на постоянни наблюдения не е достатъчно 
да се получи  достоверна картина за състоянието на КАВ в една община, тъй 
като мониторингът дава информация за концентрациите в една единствена, или 
в само няколко точки от територията на населеното място. Този недостатък на 
мониторинга се компенсира с дисперсионното моделиране, на което тук е 
посветен &4.   
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4. Дисперсия на емисиите –  
    концентрации на ФПЧ10 в община Велинград 
 

Един от основните плюсове на дисперсионното моделиране е, че макар и 
с по-малка точност, то предоставя информация, на практика, за всяка точка от 
територията на града.  Второ предимство на моделирането е, че за разлика от 
измерванията, то позволява да се идентифицира източника на замърсяването.  В 
настоящия и следващия параграф ще се възползваме от тези възможности на 
дисперсионното моделиране. 
 
 

4.1  Описание на моделиращата система SELMA GIS 
 

Системата  SELMA GIS  е интерфейс разработен от немската фирма 
Lohmeyer GmbH & Co. KG [http://www.lohmeyer.de], който свързва различни 
дисперсионни модели с географската информационна система  ArcGIS.  Това 
позволява при моделирането да се използва детайлната входна информация за 
инфраструктурата, която ГИС предоставя; освен това, изходните резултати 
могат да бъдат представяни в съвременна подходяща форма.  В периода 2001 – 
2010г. в системата SELMA GIS  са интегрирани различни дисперсионните 
модели.  В копието предоставяно от МОСВ, което е използвано за разработване 
на КАВ програмата на гр.Перник-2001г е използван гаусовия модел PROKAS.  В 
следващите версии на SELMA GIS  са включени няколко дисперсионни модела, 
основният от които е 3-мерният лагранжев модел AUSTAL 2000. Това е 
официалният дисперсионен модел на German Federal Environmental Agency, 
отговарящ на изискванията на German "Technical Instruction Clean Air" (TA Luft), 
многократно валидиран на експериментални данни и съобразен с Европейските 
директиви, касаещи КАВ.  Моделът AUSTAL 2000 е свободен за ползване и е 
достъпен от интернет.   

Резултатите в настоящата програма са получени със системата  SELMA 
GIS  и моделът AUSTAL 2000.   

Системата  SELMA GIS - AUSTAL 2000 може да работи в два аспекта.  
При първият от тях – пресмятане на временни редове – се пресмятат 
концентрациите на разглеждания замърсител час по час, за целия разглеждан 
период.  За период на моделиране е желателно да се разглежда 1 календарна 
година (8760 часа), тъй като повечето нормативи за КАВ са на годишна база.  За 
работа в този режим е необходима съответстваща метеорологична информация 

http://www.lohmeyer.de/
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– временен ред на посоката и скоростта на вятъра и класа на устойчивост на 
атмосферата за всеки час от разглеждания период. 

Вторият режим на моделиране е в статистически аспект.  За него е 
достатъчна метеорологична  информация осреднена за разглеждания период от 
време.  Работата в статистически аспект ограничава възможностите на 
дисперсионното моделиране.  Възможно е единствено пресмятане на средната за 
разглеждания период стойност на съответния замърсител.  

Пресмятанията в аспект „временни редове” дават  по-големи 
възможности, но изискват повече опит и известни професионални познания в 
областта на дисперсионното моделиране.  За настоящата програма е 
предоставена метеорологична  информация в статистически аспект за периода 
2007- 2010г (виж &4.2.2), в съответствие с което и дисперсионното моделиране 
със SELMA GIS ще бъде извършвано в статистически аспект.    

Освен от на практика не променящите се условия, като релеф, постилаща 
повърхност, параметри на изпускащите устройства, концентрациите на 
замърсители в атмосферния въздух се определя от две групи динамични 
фактори – отделяните емисии и метеорологичните условия.  Както стана ясно, в 
настоящата кампания моделирането със системата със SELMA GIS ще се 
извършва с  метеорологична  информация осреднена за периода 2007- 2010г.  
Изменението на получаваните концентрациите от един период на моделирате 
към друг период, в частност от една към друга година ще се дължи единствено 
на изменението на емисиите.  В следващите параграфи моделирането ще се 
извършва на годишна база, тъй като динамиката на емисиите по правило се 
оценява от година към година, а и както беше казано, повечето нормативи за 
КАВ са на годишна база.   
 

4.2 Конфигурация на моделиращата система  
      за община Велинград 
 

Прегледът на географските особености, икономиката и числеността на 
населението в селищата в общината показва, че проблеми с КАВ в селищата, 
освен в гр. Велинград не може да се очакват.   Още по-малко значение има 
преносът на замърсяване от селата към гр. Велинград. При такива обстоятелства 
е достатъчно предмет на  дисперсионното моделиране да бъде само гр. 
Велинград, при което ще бъде оценен и преносът от този град към селата. 

 Дисперсионният модел извършва изчисленията в област с размери 13.8 х 
10.4 км, обхващаща гр. Велинград.  Изчислителната мрежа е се състои от 42х38 
клетки, всяка една с размер 100х100м. -  Фиг.4.2.1.  Релефът е дигитализиран от 
топографски карти на района, а системата SELMA-GIS интерполира 
надморската височина във възлите на изчислителната мрежа.  
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Фиг.4.2.1 Район в който се извършва дисперсионното моделиране – този 
обхванат от изчислителната мрежа.  Всяка клетка на мрежата е с размер 

100х100м. 
 

Във височина се ползва мрежа с експоненциално нарастваща стъпка : 0 3 
6 10 16 25 40 65 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 1500м.  
Привежданите изходни полета на концентрации на ФПЧ10 са за височина 1.5м.    
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4.3  Входна информация за дисперсионното моделиране 
 

4.3.1  Инфраструктура 
 

Община Велинград предостави карта на района във „фотографски” – 
JPEG формат.   Последната беше преформатирана за работа в ArcGIS.  
Направено беше дигитализиране на релефа, дефинирани и въведени бяха обекти 
(слоеве), необходими за дисперсионното моделиране.  
 

     
 

Фиг.4.3.1.1  Представяне в ArcGIS на инфраструктурата на гр. Велинград. 
Показани са площите със съответния начин на ползване и изчислителната мрежа 
на дисперсионния модел – черните квадрати – всеки един с размер 100х100м. 
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4.3.2  Метеорологична информация  
 

Както беше посочено в &4.1, съгласно указанията на МОСВ, за 
настоящата кампания, НИМХ не предоставя почасова метеорологична  
информация, а информация в статистически аспект за периода 2007- 2010г.  

При работа в този аспект, системата  SELMA GIS - AUSTAL 2000 изисква 
“тримерна роза на вятъра” – честота/повтаряемост на вятъра с определена сила,  
в определена посока, при определена устойчивост на атмосферата.  
Информацията следва да бъде представена в таблица в определен формат.  
Последната се изготвя и предоставя от НИМХ – виж приложение P_4.3.2.1.    

Данните за вятъра се разпределят в 36 посоки – през 100, от 00 до 3600; в 
следните интервали на скоростта на вятъра: до 1.4, 1.8, 2.3, 3.8, 5.4, 6.9, 8.4, 10, и 
над 10m/s.  Устойчивостта на атмосферата се определя съгласно класификацията 
на Klug-Manier. 
 

клас устойчивост 
I силно устойчива 
II устойчива 

III/1 устойчива до неутрална 
III/2 неутрална до неустойчива 
IV неустойчива 
V силно неустойчива 

 

Табл.4.3.2.1  Наименование на класове на устойчивост 
съгласно класификацията на Klug-Manier 

 
Метеорологичните условия определящи разпространението на 

замърсители в атмосферата в статистически аспект през периода 2007-2010 г се 
определят данните във файла предоставен от НИМХ. 

На Фиг.4.3.2.1 е представена “тримерната роза на вятъра”, построена от 
софтуера на системата SELMA GIS.  Наблюдава се известна разлика със 
статистиката за периода 1931-1970 (виж &2.2) – по-голяма честота на 
югозападните ветрове.  

В 69.7% от случаите в Велинград е на лице безветрие – скорост на вятъра 
под 1.4м/с.   В голям процент от случаите стратификацията на атмосферата е 
устойчива:  33% - силно устойчива (клас I по Klug-Manier) и в 24% - устойчива 
(клас II  по Klug-Manier)  - виж Фиг.4.3.2.2.   И двата фактора – безветрие и 
устойчива стратификация обуславят задържането на отделяните емисии във 
въздушния басейн на града и достигането на високи концентрации.   
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Фиг.4.3.2.1   Роза на ветровете за периода 2007-2010г. 
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Фиг.4.3.2.2  Разпределение на общия брой случаи по класове на устойчивост  
 

На Фиг.4.3.2.3 е представено  разпределението на случаите на безветрие 
по класове на устойчивост, като процент от общия брой случаи;  а на Фиг.4.3.2.4 
- като процент от случаите в съответния клас на устойчивост.   
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Фиг.4.3.2.3 Разпределение на случаите на безветрие като % от общия брой 
случаи 

 
 

 
 

Фиг.4.3.2.4 Разпределение на случаите на безветрие като % от общия броя 
случаи в съответния клас на устойчивост 
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Следва да се отбележи по-голямата честота на случаите на безветрие в 
периода 2007-2010г., в сравнение с метеорологичната статистика за дълъг 
период от време преди 1970г (&2.2).  Разликата - от 59.8% на 69.7% може да се 
дължи на колебания в климата, но в голяма степен, причината се дължи на 
факта, че съгласно спецификациите на моделиращата система SELMA GIS, към 
случаите на безветрие спадат ситуации при които скоростта на вятъра е по-
ниска от 1.4м/с, за разлика от статистиката в &2.2, когато към тази група се 
причисляваха случаите, в които скоростта на вятъра е по-ниска от 1м/с.   
 

4.3.3  Пространствено разпределение на емисиите по групи емитори 
 

Входната информация за емисиите следва да се дискретизира в 
пространството, в което се извършва дисперсионното моделиране.  По принцип 
е необходимо и дискретизиране на емисиите във времето, но при работа в 
статистически средногодишен аспект, както в случая, тази необходимост отпада.  
Правена е разлика само в емисиите по години – по-специално между 2007 и 
2010г. за да се отчете тенденцията през разглеждания период.  На следващите 
фигури се дава разположението в пространството на различните обекти, 
отделящи емисии в атмосферата.  Картите илюстрират представянето на тези 
обекти в системата SELMA-GIS; показани са и изчислителните мрежи на 
дисперсионния модел.  
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Фиг. 4.3.3.1  Местоположение на промишлените предприятия.  Номерацията 

съответства на номерацията на предприятията в &3.1.1, където са определени и 
емисиите от отделните предприятия.  
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Фиг. 4.3.3.2  Представяне на битовия сектор в дисперсионния модел, във 
вложената изчислителна мрежа с клетки  100х100м.  Номерацията на 

полигоните съответства на номерацията в &3.1.2.   
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Фиг. 4.3.3.3 Представяне на основните пътни артерии  на града в дисперсионния 

модел.  Район покрит с изчислителната мрежа с клетки 100х100м.  
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Както беше казано в &3.1.3, емисиите от двигателите се изчисляват от 
моделиращата система SELMA-GIS, по зададен трафик, емисионни фактори и 
някои други характеристики на режима на движение и на пътната мрежа [1,2].  
Пътищата се разглеждат като съставени от отделни отсечки с различен трафик и 
различни емисии по всяка една от тях.  Дефинирането в SELMA-GIS на пътната 
мрежа е илюстрирано на Фиг.4.3.3.3.  Трафикът по отделните отсечки и 
емисиите отделени от двигателите по тези отсечки, изчислени от SELMA-GIS  
са дадени в приложения  Pr_4.3.3.1_traffic_2007.txt.   
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4.4 Фонови концентрации на ФПЧ10.   
 

По правило, при дисперсионното моделиране се отчитат емисиите от 
разглежданата пространствена област.  Концентрацията причинена от 
източници извън тази област, т.н. фонова концентрация, се взима от друг модел, 
покриващ по-голяма територия, или се оценява от т.н. фонови наблюдателни 
пунктове, в които емисии от отчитаните локални източници се предполага, че не 
достигат.  

В централна и западна южна България, за оценка на фоновата 
концентрация са подходящи националния фонов пункт -  „Комплексна фонова 
станция Рожен” и фоновия пункт в Юндола, данни от които са предоставени от 
ИАОС–МОСВ - Табл.4.4.1-2 и Фиг. 4.4.1-4. 
 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X Xi XII V-IX XI-II I-XII
2009   14.8 20.8 18.9 16.9 20.0 25.6 18.4 18.4 13.9 12.0 20.0 13.0 18.0
2010 14.0 15.3 14.0 12.7 11.5 19.7 13.0 22.5 13.3 9.2 18.7 10.7 15.4 29.1 14.2

 

Табл. 4.4.1 Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 
във фоновия пункт „Юндола” за 2009 и 2010г. 

 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII V-IX XI-II I-XII
2009 6.9 11.0 92 17.5 15.9 13.0 16.8 22.5 17.1 10.7 8.7 10.0 17.6 9.5 13.3
2010 10.4 16.3 12.8 17.0 16.5 20.1 16.0 25.7 12.1 7.8 20.4 13.1 18.8 15.1 16.0

 

Табл.4.4.2 Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 
във фоновия пункт „Рожен” за 2009 и 2010г. 

 
 

 
 

Фиг.4.4.1 Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на 
 

ФПЧ10 във фоновия пункт в „Юндола”за 2009г. 
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Фиг. 4.4.2  Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 
във фоновия пункт в „Юндола”за 2010г. 

 

 
 

Фиг. 4.4.3  Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 
във фоновия пункт „Рожен” за 2009г. 

 

 
 

Фиг. 4.4.4 Средно-месечни, сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 
във фоновия пункт „Рожен” за 2010г. 
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Осреднените сезони и средногодишни фонови концентрации на двата 
пункта са дадени в Табл.4.4.4 и Фиг.4.4.5. 
 

 Юндола 
2009 

Юндола 
2010 

Рожен 
2009

Рожен 
2010

средно по пунктове и 
години 

лято 20.0 15.4 17.1 18.7 17.8 
зима 13.0 14.5 9.2 15.1 13.0 
ср.год 18.0 14.2 13.3 16.0 15.3 

 

Табл.4.4.3 Сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 във фоновите 
пунктове „Юндола” и  „Рожен” за 2009 и 2010г. 

 
Може да се говори за сезонен ход – концентрациите са по-ниски през по-

влажния зимен сезон.  Данните не дават основание да се направи достоверно 
заключение за годишен ход.   

 

 
 

Фиг. 4.4.5 Сезонни и средногодишни концентрации на ФПЧ10 във фоновите 
пунктове „Юндола” и  „Рожен” за 2009 и 2010г. 

 
Фоновата концентрация е от значение при интерпретация на резултати от 

диперсионното моделиране.  В случая, пунктът „Юндола” е в близост до 
маделирания район и по-принцип би следвало да се даде по-голяма тежест на 
неговите показания.  Има информация, обаче, че през 2009г., не далеч от пункта 
са извършвани строителни дейности изгаряния на автомобилни гуми, което 
обяснявя по-високата стойност на концентрациите през 2009.  По тази причина, 
без да се дава по-голяма тежест на  „Юндола”, за средногодишна фонова 
концентрация на ФПЧ10 в община Велинград е приета стойност 15 mkg/m3. 
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4.5  Принос на отделните сектори/групи замърсители към   
       пространственото разпределение на концентрациите на 
       ФПЧ10 
 

Приносът на отделните сектори/групи емисии към замърсяването на 
атмосферния въздух е определящата информация, въз основа на която следва да 
се разиграват прогнозни сценарии за бъдещото състояние на КАВ и да се 
изготви плана за действие.  Често този принос се оценява само на база на 
отделяните емисии.  Такива оценки са ориентировъчни, тъй като едни и същи 
емисии, в зависимост от условията,  могат да се разпространяват  по различен 
начин и да доведат до различни концентрации в атмосферния въздух.  Анализ на 
данните за измерените концентрации също може да бъде от полза.  В някои 
случаи той позволява да се формулират полезни и до някаква степен 
правдоподобни  предположения-хипотези.  Единственият инструмент, с който 
може да се направи достоверна оценка на приноса на отделните групи/сектори 
емисии към замърсяването на атмосферния въздух е дисперсионното 
моделиране, което е предмет на настоящия параграф.   

За целта, дисперсионното моделиране е извършвано поотделно за 
следните основните сектори/групи емитери:  
 

- промишленост,  
- битово отопление, 
- транспорт – емисии от двигатели, 
- транспорт – изтриване на гуми и асфалт, 
- транспорт – вторичен унос на прах от настилката, 
 

веднъж за 2007 и втори път за 2010г. 
 

Съдържанието на настоящия параграф се изразява във фигури и таблици, 
които количествено представят полетата (пространственото разпределение) на 
приземните концентрации на ФПЧ10 за 2007 и 2010г, причинено от посочените 
сектори/групи в замърсяването на гр. Велинград с ФПЧ10.   

В Табл. 4.5.1-2 са резюмирани някои основни характеристики на 
отделните сектори/групи замърсители и на концентрациите причинени от тях.   
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Промишленост    гр.Велинград    2007  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Фиг.4.5.1а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от промишлените предприятия в гр. Велинград през 2007г.   
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б 

 

в 

                   
 

Фиг.4.5.1. 
б ) Местоположение на максималната средногодишна концентрация, причинена 
от промишлените предприятия в гр.Велинград през 2007г. 
в ) Средногодишна концентрация в околност на пункт „Община”, причинена от 
промишлените предприятия в гр. Велинград през 2007г.  

 

Промишлеността причинява незначително замърсяване. Извън самия град и 
негови близки околности, средногодишната концентрация на ФПЧ10, причинена 
от промишлеността през 2007 не превишава 0.25 µg/m3, при фон 15 µg/m3 и СГН 
от  40 µg/m3- виж Фиг. 4.5.1.а.  Максимална средногодишна концентрация от 
2.41 µg/m3 се наблюдава в източната промишлена зона - виж Фиг. 4.5.1.б.  В 
пункта за наблюдение пред Общината, средногодишната концентрация на 
ФПЧ10 за 2007, причинена от промишлеността е 0.72 µg/m3.  Някои важни 
резултати се обобщават в края на настоящия параграф, в Табл.4.5.1-2. 
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Промишленост    гр.Велинград    2010  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

Фиг.4.5.2а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от промишлените предприятия в гр. Велинград през 2010г.   
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б 

 

в 

                   
 
 

Фиг.4.5.2. 
б ) Местоположение на максималната средногодишна концентрация, причинена 
от промишлените предприятия в гр.Велинград през 2010г. 
в ) Средногодишна концентрация в околност на пункт „Община”, причинена от 
промишлените предприятия в гр. Велинград през 2010г.  

 
 

През 2010г е на лице намаление на емисиите отделяни от промишлеността в 
рамките на града от 19.9t/y на 16.7 t/y.  В резултат на това се наблюдава 
намаление в концентрациите на ФПЧ10, причинявани от промишлеността, което 
е видно от Фиг.4.5.2.  Извън самия град отново не се създават проблеми.  
Максималната средногодишна концентрация от 2.41 µg/m3, през 2007г се 
променя на 2.06 µg/m3 през 2010г.; в пункта за наблюдение пред Общината,  
концентрация се променя от 0.72 µg/m3, през 2007г., на 0.63 µg/m3, през 2010г. 
(Виж Табл.4.5.1-2).  
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Битов сектор    гр.Велинград    2007  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Фиг.4.5.3а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2007г.   
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Битов сектор    гр.Велинград    2007  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Фиг.4.5.3б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2007г. – централна 

градска част.   
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Фиг.4.5.3.в  Средногодишна концентрация в околност на пункт „Община”, 
причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2007г.  

 

Както се вижда от Фиг.4.5.3а, битовото отопление в гр. Велинград не 
създава проблеми в околните села – недалеч от чертите на града, 
концентрациите причинени от този сектор не надминават 2.5µg/m3.  В самият 
град обаче, битовото отопление причинява значителни концентрации на ФПЧ10.  
На Фиг.4.5.3б се виждат районите на града, в които се наблюдават най-високи 
концентрации.  В няколко области концентрациите надвишават 17.5µg/m3, но не 
надминават 20µg/m3, с максимална стойност 19.4µg/m3 . В този извод не се има 
предвид сметището.  То се намира североизточно от града (полигон №20 от 
Фиг.4.3.3.2) и не представлява голям източник на емисии.  За разлика от 
емисиите от домашното отопление, които се отделят на висичини между 6 и 
22м, емисиите от сметището се отделят непосредствено от подложната 
повърхност.  Това е причината за високите приземни концентрации над него.  
Поради същата причина, емисиите от сметището не се разпространяват на 
голямо разтояние от него.  В пункта за наблюдение пред Общината, 
средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2007, причинена от битовото 
отопление е 14.2µg/m3. 
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Битов сектор    гр.Велинград    2010  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Фиг.4.5.4а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2010г.   
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Битов сектор    гр.Велинград    2010  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

Фиг.4.5.4б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2010г. – централна 

градска част.   
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Фиг.4.5.4в  Средногодишна концентрация в околност на пункт „Община”, 
причинена от битовия сектор в гр. Велинград през 2010г.  

 
 

През 2010г е на лице намаление на емисиите от битовия сектор от 174.8 t/y на 
170.9 t/y.  В резултат на това се наблюдава намаление в концентрациите на 
ФПЧ10, причинявани от битовия сектор, което е видно от Фиг.4.5.4.  Извън 
самия град отново не се създават проблеми.  В града отново има области, в 
които концентрациите са между 17.5 и 20 µg/m3, но тяхната площ е намаляла 
макар и малко; максималната стойност е 18.9 µg/m3.  В пункта за наблюдение 
пред Общината, концентрацията причинявана от битовия сектор се променя от 
14.2µg/m3, през 2007г., на 13.9µg/m3, през 2010г. (Виж Табл.4.5.1-2).  
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Транспорт – двигатели   гр.Велинград    2007  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

   

 

Фиг.4.5.5а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2007г.   
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Транспорт – двигатели   гр.Велинград    2007 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

   

 

Фиг.4.5.5б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2007г.  – 

централна градска част.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

105

 

 
 
 
 

 

в                                                                      г  

   
 

                  
 

Фиг.4.5.5  
в) средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3]  
    в околност на пункт „Община”, 
г) район на максималната средногодишна концентрация, 
причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2007г 

 
 

Максималната средногодишна концентрация (СГК) на ФПЧ10, причинена от 
двигателите на автомобилите,   причинена от двигателите е 9.5 µg/m3, а в пункта 
пред Общината - 1.8 µg/m3 - виж Табл. 4.5.1.  Максималните концентрации се 
причиняват от трафика по пътя свързващ Горнотракийската равнина  
(Пазарджик, Септември) с долините на реките Места и Струма (Разлог, 
Симитли), който преминава през града - ул. Хан Аспарух, ул Юндола.  
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Транспорт – двигатели   гр.Велинград    2010  
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

  

 

Фиг.4.5.6а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2010г.   
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Транспорт – двигатели   гр.Велинград    2010 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

 

Фиг.4.5.6б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  
[µg/m3], причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2010г.  – 

централна градска част.   
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в                                                                      г  

   
 

     
 

Фиг.4.5.6  
в) средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3]  
    в околност на пункт „Община”, 
г) район на максималната средногодишна концентрация, 

причинена от автомобилните двигатели в гр. Велинград през 2010г 
 
През 2010г., в средногодишните концентрации (СГК) на ФПЧ10, причинени от 
двигателите на автомобилите се наблюдава едно увеличение с 10%, което е 
пряко следствие от увеличението на автомобилния трафик (&3.1.3).  
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Максималната концентрация от 9.5 µg/m3  нараства на 10.4 µg/m3, а в пункта 
пред Общината - от  1.79 на 1.97 µg/m3 - виж Табл. 4.5.1-2. 
 

Както беше казано, освен от двигателите, автомобилният транспорт 
причинява емисии на ФПЧ10 и чрез следните три механизма: триене между 
автомобилните гуми и асфалта (асфалт&гуми), износване на накладките на 
спирачките (спирачки) и суспендиране на прах от пътните платна (унос).  В 
&3.1.3 бяха оценени тоталните за целия град емисии от тези три механизма.  В 
&4.3.3 бе прието предположението, че разпределението в пространството на 
тези тотални емисии е пропорционално на трафика*.  От това следва, че 
емисиите от асфалт&гуми, от спирачки и от унос са разпределени в 
пространството както емисиите от двигателите на автомобилите.  За 
получаването на тяхната стойност за всяка отсечка от пътните артерии (виж 
Фиг.4.3.3.3) е необходимо емисиите от двигателите да се умножат с множител, 
равен на : 
       - емисии от асфалт&гуми /емисии от двигателите,  
       - емисии от спирачки /емисии от двигателите,  
       - емисии от унос /емисии от двигателите. 
 

        Тъй като ФПЧ10 не търпят химически трансформации, концентрациите се 
оказват пропорционални на емисиите – промяната на емисиите с даден процент, 
един и същ в цялата моделирана област, води до промяна на концентрациите със 
същия процент.  Проверено беше, че дисперсионният модел AUSTAL третира 
ФПЧ10 по точно такъв начин. Това позволява, концентрациите причинени от 
асфалт&гуми, от спирачки и от унос да бъдат изчислени чрез просто умножение 
на концентрациите причинени от двигателите, с множителите, дефинирани по-
горе.  

Това е начинът, по който бяха определени пространствените 
разпределения на концентрациите на ФПЧ10, причинени от триенето между 
автомобилните гуми и асфалта (асфалт&гуми), от износването на накладките на 
спирачките (спирачки) и от суспендирането на прах от пътните платна 
(унос).  Въпросните концентрации не се илюстрират чрез фигури, тъй като те 
просто повтарят Фиг.4.5.5-6, коригирани със съответните множители.  В 
Табл.4.5.1-2, обаче, са дадени поотделно характерните стойности на 
концентрациите на ФПЧ10, в рецепторната точка и в точката с максимална 
концентрация,  причинени от всички механизми за емитиране на ФПЧ10, 
свързани с транспорта: от двигатели, от асфалт&гуми, от спирачки и от унос.   
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група източници на емисия
/ 

сектор 

Еми-
сия 

 

Максимална 
концентрация 
на територията 
на града  (1) 

Концентрация 
в  пункт 

„Общината” 

 t/y µg/m3 % (2) µg/m3 % 
      

Фонова концентрация  15.0 64.6 15.0 43.8 
      

Промишленост 19.89 2.41 10.4 0.72 2.1 
      

Битово отопление 174.81 19.4 83.6 14.17 41.4 
      

Транспорт - двигатели 13.01 9.50 40.9 1.79 5.2 

Транспорт - гуми&асфалт 6.26 4.57 19.7 0.86 2.5 

Транспорт  - спирачки 5.85 4.27 18.4 0.81 2.3 

Транспорт  - унос 6.67 4.87 21.0 0.92 2.7 

Транспорт  - общо 31.79 23.21 100.0 4.37 12.8 
      

Общо от всички сектори 226.5 (3)  34.26  
 

1 приведени са максималните в пространството концентрации причинени от 

съответния сектор, т.е. за всеки сектор, посочените стойности на ФПЧ10 се 
наблюдават в различни точки, показани на съответните Фиг.4.5.1-5.  
2  проценти от най-голямата стойност, в случая тази, причинена от 

транспорта 
3 сума на концентрациите в точката, в която сумарната по всички сектори 

концентрация е най-голяма – виж Фиг.4.7.1б ; т.е., сумата не е по цифрите в 
колоната, които се отнасят за различни точки 
 
 
Табл. 4.5.1  Емисии на ФПЧ10, максимални средногодишни  концентрации на 

съответната територия и  средногодишни  концентрации в пункта на 
наблюдение „Община”,  по сектори/групи емитори, през 2007г.,  съгласно 

резултатите от дисперсионното моделиране. 
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група източници на емисия
/ 

сектор 

Еми-
сия 

 

Максимална 
концентрация 
на територията 
на града  (1)  

Концентрация 
в  пункт  

„Общината” 

 t/y µg/m3 % (2) µg/m3 % 
      

Фонова концентрация  15.0 59.5 15.0 43.8 
      

Промишленост   16.72 2.06 8.2 0.63 1.8 
      

Битово отопление  170.92 18.9 75.0 13.85 40.4 
      

Транспорт - двигатели  14.31 10.4 41.3 1.97 5.8 

Транспорт - гуми&асфалт 6.81 4.95 19.7 0.94 2.7 

Транспорт  - спирачки  6.34 4.61 18.3 0.87 2.5 

Транспорт  - унос  7.19 5.23 20.8 0.99 2.9 

Транспорт  - общо  34.65 25.182 100.0 4.77 13.9 
      

      

Общо от всички сектори 222.29 (3)  34.25  
 

1 виж забележката под Табл.4.5.1  

2  виж забележката под Табл.4.5.1   

3 виж забележката под Табл.4.5.1 

 
Табл. 4.5.2  Емисии на ФПЧ10, максимални средногодишни  концентрации на 

съответната територия и  средногодишни  концентрации в пункта на 
наблюдение „Община”,  по сектори/групи емитори, през 2010г.,  съгласно 

резултатите от дисперсионното моделиране. 
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                               а                                                                    б  
 

Фиг.4.5.7 Средногодишни концентрации (СГК) на ФПЧ10,  причинени от 
различните групи/сектори отделящи емисии през 2007г. 

а) СГК в пункт Общината, причинявана от различните сектори 
б) максимални СГК, причинявани от различните сектори 
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                                а                                                                         б 

 

Фиг.4.5.8 Средногодишни концентрации (СГК) на ФПЧ10,  причинени от 
различните групи/сектори отделящи емисии през 2010г. 

а) СГК в пункт Общината, причинявана от различните сектори 
б) максимални СГК, причинявани от различните сектори 

 
 
Приносът на различните сектори/източници на емисии е различен в различните 
части на града и това най-ясно се илюстрира на следващите Фиг.4.5.9-12. 
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Фиг.4.5.9.  Принос на отделните сектори/групи замърсители в различните части 

на гр. Велинград  през 2007г. – разрешителна способност -  300 х 300м. 
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Фиг.4.5.10.  Принос на отделните сектори/групи замърсители в различните части 

на гр. Велинград  през 2007г. – разрешителна способност -  500 х 500м. 
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Фиг.4.5.11.  Принос на отделните сектори/групи замърсители в различните части 

на гр. Велинград  през 2010г. – разрешителна способност -  300 х 300м. 
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Фиг.4.5.12.  Принос на отделните сектори/групи замърсители в различните части 
на гр. Велинград  през 2010г. – разрешителна способност -  500 х 500м. 

 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

118

 

4.6. Относно валидацията на модела  
 

Моделът AUSTAL 2000 е валидиран многократно [1].  Достоверността на 
дисперсионното моделиране, обаче, освен от самия модел, зависи и от точността 
на входната информация за емисиите и метеорологичните параметри, както и от 
редица други конкретни условия (параметри на отделянето и вида на емисиите, 
географски особености и др.). Решението е, при конкретните условия, 
прогнозата на модела за концентрацията на разглеждания замърсител да бъде 
сравнена с измерената концентрация в съответното място за съответния 
момент/моменти. 

В случаят на Велинград валидация на модела не може да бъде извършена, 
поради следните причини.  

В случаи, когато моделирането се извършва в статистически аспект, 
сравнението с експериментални данни има някои особености.  Концентрациите 
на замърсители във въздуха се определя от две групи фактори: емисиите и 
метеорологичните условия.  И едните и другите имат добре изразен ход във 
времето, който определя измененията във времето на измерените концентрации.  
От друга страна,  моделирането в статистически аспект предоставя осреднени 
във времето резултати,  например - средногодишни концентрации.  В настоящия 
случай, моделирането се извършва веднъж за 2007 и веднъж за 2010г., а 
входната метеорологичната информация е осреднена за периода 2007-2010г.  
Това натоварва резултатите от модела с грешка и това се отнася за всички 
резултати от дисперсионното моделиране, не само за валидирането на модела.  

Вторият проблем е, че във Велинград не са извършвани наблюдения през 
разглеждания период 2007– 010г.  Разполага се само с  10 дневни наблюдения 
през март 2011г.   

Заключението, което може да се направи на база на тези оскъдни 
наблюдения е, че няма грубо несъответствие между прогнозирани от модела 
концентрации за 2007 и 2010г. и измерените такива през март 2011г. 

При така описаните условия остава да разчитаме на валидацията на 
модела, извършвана многократно от редица колективи, прилагали модела в 
редица  конкретни ситуации [1,2]. 
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4.7  Пространствено разпределение на  
        концентрациите на ФПЧ10 
 

Измерванията на концентрации на замърсители в атмосферния въздух са 
максимално точна информация, в рамките на измерителната грешка.  За 
съжаление измерванията се отнасят за една, или няколко точки от територията 
на разглеждания район.  В случая на Велинград, ФПЧ10 са наблюдавани в една 
единствена точка – пред „Общината”, а освен това периода на наблюдение е 
кратък и не съвпада с разглеждания период.  Едно от основните предимства  на 
моделирането е, че макар и с по-малка точност, то предоставя информация, на 
практика, за всяка точка от територията на града.  Второ важно  предимство на 
дисперсионното моделиране, което беше използвано в  &4.5 е, че за разлика от 
измерванията, то позволява да се идентифицира източника на замърсяването.  

Въпросите на които би трябвало да отговори моделирането е, нарушават 
ли се, къде и в каква степен следните норми, касаещи ФПЧ10: 
- средноденонощна норма (СДН) за опазване на човешкото здраве– 50 µg/m3 
(която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 
календарна година);  
- средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3. 
 

Както беше казано (&4.1), условията при които се изпълнява настоящата 
програма позволяват да се извършва моделиране само в статистически, 
средногодишен аспект.  Това позволява да се третира само въпроса за СГН.  
Относно СДН могат да се правят само косвени предположения, с неголяма 
степен на достоверност.    

Моделирането е извършено за 2007г. и за 2010г.  Входната информация  
за пространственото разпределение на емисиите и за тяхното изменение от 2007 
до 2010г. е тази от &3.1 и &4.3.3. Входната информация за метеорологичните 
условия е осреднена за периода 2007-2010г. – тази от &4.3.2.  Областта в която 
се моделира е показана на Фиг.4.2.1. 
 

 
4.7.1  Концентрации на ФПЧ10 през 2007 
 

В следващите фигури се дава приземната средногодишна концентрация 
на ФПЧ10, през 2007г., причинена от съвместното действие на всички 
групи/сектори отделящи емисии : промишленост, битов сектор,  механизми 
свързани с транспорта (газове от двигателите, износване на гуми и асфалт, 
триене накладките на спирачките, унос на прах от платната) и включена фонова 
концентрация от 15 µкг/m3  . 
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Фиг.4.7.1.1а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3]  в гр. Велинград през 2007г, причинена от съвместното действие на 

всички групи/сектори отделящи емисии, с включена фонова концентрация от 15 
[µg/m3]  .  
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Фиг.4.7.1.1б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3]  в гр. Велинград през 2007г, причинена от съвместното действие на 

всички групи/сектори отделящи емисии, с включена фонова концентрация от 15 
[µg/m3]  .  

Едър план на районите с концентрации над 35 µкг/м3.   
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4.7.2  Концентрации на ФПЧ10 през 2010 
 
 
 

гр.Велинград    2010  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

     
 

 

 

Фиг.4.7.2.1а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3]  в гр. Велинград през 2010г, причинена от съвместното действие на 

всички групи/сектори отделящи емисии, с включена фонова концентрация от 15 
[µg/m3]  .  

 

 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

123
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Фиг.4.7.2.1б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3]  в гр. Велинград през 2010г, причинена от съвместното действие на 

всички групи/сектори отделящи емисии, с включена фонова концентрация от 15 
[µg/m3]  .  

Едър план на районите с концентрации над 35 µкг/м3.   
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5 Изводи и прогнозни сценарии за КАВ 
 

5.1  Изводи  
 
 

Преди коментар на конкретни резултати, следва да се обърне внимание на 
някои особености на община Велинград.  Поради сравнително високата 
надморска височина и съответващите на това ниски температури, в общината се 
изразходват големи количества горива за отопление през студеното полугодие.  
Втора особеност е, че интензивният автомобилен трафик по основният път II-84, 
свързващ Велинград с градовете Септември и Разлог преминава през 
централната градска част.  Емисиите на ФПЧ10, свързани със споменатите 
особености, обясняват някои особености в наблюдаваните концентрации на 
ФПЧ10.  Накрая ще отбележим, че 10-дневните наблюдения на концентрации на 
ФПЧ10  са проведени в място, характеризиращо се с относително ниски 
концентрации на ФПЧ10. 

Резултатите от дисперсионното моделиране показват, че през 2007г., по 
отношение на средногодишните концентрации (СГК) на ФПЧ10, средногодишна 
норма (СГН) от 40 µg/m3  се превишава на територия от 260 дка, обитавана от 
1660 жители, които са 7 % от населението на града.  През 2010г. не се 
наблюдава съществена промяна в СГК – превишение на територия от 270 дка, 
обитавана от 1700 жители, които са 7.2 % от населението на града.   

Превишенията на средноденонощната норма (СДН) не могат да бъдат 
коментирани в случая на Велинград, тъй като в града не се провежда постоянен 
мониторинг на ФПЧ10 (&3.2.1); дисперсионното моделиране също не може да 
бъде от полза относно средноденонощните концентрации (СДК), тъй като 
входна метеорологична информация за модела се предоставя само в 
статистически аспект – осреднена за периода 2007-2010г. (&4.1, &4.3.2). 

 
В Табл.5.1.1, освен площта, в която средногодишните концентрации на 

ФПЧ10 надвишават СГН, се дава и площта в която се надвишава стойността 35 
µg/m3.  Тази зона би могла да се нарече „рискова” и представлява интерес по 
следните причини.   
 

 

 

 2007г. 2010г. 
площ [км2] с концентрация 

над  40 µg/m3 
0.26 km2 

(=260 дка) 
0.27 km2 

(=270 дка) 
площ [км2] с концентрация 

 над  35 µg/m3 
1.12 km2 

(=1120 дка) 
1.13 km2 

(=1130 дка) 
 
 

Табл.5.1.1  Площ  със средногодишни концентрации на ФПЧ10  
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 над 40 µg/m3и над 35 µg/m3, съгласно резултатите от дисперсионното 
моделиране 

 

 2007г. 2010г. 
 брой % брой % 

жители в район с  концентрация 
над  40 µg/m3 

1660 7.0 1700 7.2 

жители в район с  концентрация 
над  35 µg/m3 

7200 30.2 7260 30.5
 
 

Табл.5.1.2  Население експонирано на високи средногодишни концентрации, в 
брой жители  и в % от населението на гр. Велинград.  Оценките са на база 

разделянето на града на „полигони” и жителите в съответния полигон (&3.1.2)    
 

Битовият сектор отделя емисии само през отоплителния сезон.  Ако се 
моделираше отделно, само за отоплителния сезон, емисиите и концентрациите 
на ФПЧ10 биха били по-големи.  Логично е да се очаква, че точно тогава ще се 
случват превишенията на СДН.  Това е една от причините, поради която 
„рисковата зона  35 µg/m3” представлява интерес – най- вероятно в тази зона ще 
се случват  превишенията на СДН  и населението подложено на тези 
превишения обитава именно тази зона. 

Гореизложените таблици и изводи се основават на дисперсионното 
моделиране, в резултатите от които може да има известна неопределеност.  
Последната се дължи на различни причини, но в много голяма, ако не и в най-
голяма степен - на неотчитането на неорганизирани източници на емисии, като 
унос на прах от свободни площи, ремонтно-строителни дейности, 
нерегламентирано изгаряне на отпадъци и др.  Такива източници по правило 
имат краткотрайно и локално действие.  В средногодишен план те могат да 
доведат до превишаване на нормата, само в зони, където останалите източници  
( &4.5 и  &4.7) причиняват сравнително високи, макар и под СГН концентрации.  
Като такава – потенциално проблемна зона, е тази с  концентрации над 35 µg/m3, 
което е втората причина тази зона да бъде включена в Табл.5.1.1-2.  
Допущането, че и в тази зона е възможно да се превишава СГН, може да 
компенсира споменатата неопределеност от дисперсионното моделиране.  Така 
се стига до заключението, че ако поради неопределеността съществуват 
неустановени превишения на СГН, територията с такива превишения е  не 
повече от 1100 дка, а населението експонирано на такива СГК е не повече от 
7000 жители (30%) .  Поради незначителните промени от 2007г. към 2010г., този 
извод се отнася за целия период 2007-2010г.  

Казаното по-горе обобщава състоянието на КАВ в община Велинград.  
По-долу следват изводи, насочени към причините за това състояние и към 
необходимите мерки, за неговото подобряване.   
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1. Като основен проблем се очертава битовия сектор. Като изключим фона, той е 
доминиращият причинител за установяваните концентрации на ФПЧ10 в 
голямата част от територията на града.  Това се отнася за средногодишните 
концентрации, но вероятно и за отделни превишения на средноденонощната 
норма.  
2.  Значението на транспорта е второстепенно, освен по пътя Септември-
Юндола. Наслагването на замърсяването от транспорта към това от бита, води 
до превишения на СГН. Предвид факта, че мерки касаещи транспорта, като 
поддържане чистотата на улиците, например, са по-лесно осъществими, на 
факторът транспорт следва да се обърне подобаващо внимание.   
3. Влиянието на промишлеността е незначително. Дори в близост до големи 
промишлени предприятия, преобладава замърсяване, причинено от други 
източници.   
4. За периода 2007 – 2010г. не се наблюдава съществено изменение в 
гореизложените констатации. 
 

5.2 Възможни сценарии - прогноза за 2011, 2012 и 2014г. 
     Подобряването на КАВ относно ФПЧ10 съществено зависи от възможността 
за намаление на емисиите в битовия сектор.  Друга важна стъпка, е 
отклонението на трафика по направлението Септември-Юндола от централната 
градска част. За съжаление и двете мерки не са възможни в краткосрочен план.   
Моментът към който се разработва настоящата програма и към който се приема 
планът за действие не дава възможност до края на 2011г. да се постигне 
съществено подобрение на КАВ в  града.  По тази причина, в плана за действие 
се предвиждат три времеви хоризонта: свръхкраткосрочни мерки до края на 
2011г., краткосрочни - до края на 2012г. и дългосрочни мерки до края на 2014г.   
 

№ означение Описание на сценария 
0  Състояние през 2010г 

1 С-2011 
сценарий 1: изпълнение на всички свръхкраткосрочни мерки 
предвидени до края на 2011 - прогноза за 2011 

2 С-2012 
сценарий 2: изпълнение на всички краткосрочни мерки 
предвидени до края на 2012 - прогноза за 2012 

3 С-2014–I 
сценарий 3: изпълнение на всички дългосрочни мерки, 
предвидени до края на 2014, без изнасяне извън града на трафика 
по направлението Септември-Юндола - прогноза 2014–I  

4 С-2014–II 
сценарий 4: изпълнение на всички дългосрочни мерки, 
предвидени до края на 2014, при изнасяне извън града на трафика 
по направлението Септември-Юндола - прогноза 2014–II 

 

Табл.5.2.1  Описание и обозначение на разглежданите сценарии  
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Освен това, за 2014г. се разглеждат две възможности: трафикът по 
направлението Септември-Юндола да продължи да преминава през града, или 
да бъде изведен извън града – сравни приложения  Pr_4.3.3.1_traffic_2007.txt  и 
Pr_5.2.1_traffic_out_town.txt.  В съответствие с казаното се разглеждат четири 
сценария, които са описани в Табл.5.2.1.  Сценариите са обвързани със 
съответни мерки в плана за действие.  При оценяване на ефекта от мерките се 
предполага, че всички те са изпълнени в максималната предвидена в плана за 
действие степен.   

Мерките предвидени в плана за действие се очаква да осигурят намаление на 
емисиите, показано в Табл.5.2.2.  Прогнозираните стойности на емисиите се 
основат на експертна оценка-предположение.  При условие, че такова намаление 
на емисиите бъде реализирано, намалението на концентрациите на ФПЧ10 във 
въздуха е прогнозирано с висока степен на достоверност от дисперсионния 
модел.   
 
 

Източник на емисии 2007 2010 2011 2012 2014-I 2014-II 

Промишленост  19.9 16.7 16.7 14 12 12 

Битово отопление 174.8 170.9 169 165 150 155 

Транспорт - двигатели 13.0 14.31 14.0 13 11 8.1 

унос* 18.8 20.34 19.0 16 14 10.3 

Общо 226.5 222.3 218.7 208 190 185.4 
 

*намалението на неорганизираните емисии през 2011, 2012 и 2014г. е 
приспаднато от сектора „унос”,  тъй като по териториално разпределение, 
неорганизираните емисии са най-близки до този сектор, което е от значение 
при дисперсионното моделиране в следващите прогнози/сценарии.  
 

Табл.5.2.2  Изменение и прогноза на емисиите на ФПЧ10. 
 
 
 

Като начално условие за сценариите е прието възможно най-лошото 
състоянието на КАВ по отношение на ФПЧ10 от 2010г., което е резюмирано на 
първия ред на Табл.5.2.3, със закръгления към по-високи стойности.   

Залагайки прогнозните емисии от Табл.5.2.2 като входна информация за 
дисперсионния модел, се получават прогнозните полета на СГК показани на  
Фиг.5.2.2-5.  Резултатите са обобщени в Табл.5.2.3.   

Както и в &5.1, за компенсиране на неопределеността от дисперсионното 
моделиране в Табл.5.2.3 е определяна както площта с концентрация на ФПЧ10 
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над 40 µg/м3, така и тази с концентрация над 35 µg/м3; също така и жителите 
експонирани на съответната концентрация.  Площта и жителите попадащи в 
зони с концентрация над 35 µg/м3 са рискови зони – съответните числа следва да 
се възприемат като горна граница, за която е въжможно превишение на 
средногодишната норма  за ФПЧ10.  Може да се предположи, че превишения на 
средноденонощтна норма са възможни за същите тези площи и жители, които 
според дисперсионния модел попадат в зони с концентрация над 35 µg/м3 .  
 
 
 

№ Сценарий 

площ 
[дка] с 

концентр. 
над 35 
µg/m3 

площ 
[дка] с 

концентр. 
над 40 
µg/m3 

Жители 
експонирани 
над 35 µg/m3 

[брой ,  %] 

Жители 
експонирани 
над 40µg/m3 

[брой ,  %] 

0 състояние през 2010г 1130 270 
7300, 
30.5% 

1700 
7.2% 

1 С-2011 - прогноза за 2011 1010 230 
6500, 
30.5% 

1500 
6.3% 

2 С-2012 - прогноза за 2012 800 120 
5200 

21.7% 
800 

3.4% 

3 
С-2014–I - прогноза 2014  
(трафик Септември -
Юндола – в града)  

420 37 
2700 

11.4% 
11 
1% 

4 
С-2014–II - прогноза 2014 
(трафик Септември -
Юндола – извън града)  

180 0 
1200 
4.9% 

0, 
0 

 

Табл.5.2.3  Сценарии и очаквани резултати  
от прилагане на мерките заложени в плана за действие 

 
Реализирането на сценарий С-2014–I предвидвижда изпълнение на твърде 

строги ограничения по отношение на транспорта, наноса по улиците и по 
отношение на битовия сектор.  Дори и такива строги ограничения не гарантират 
пълно покриване на стандарта за КАВ. Изнасянето трафика по направлението 
Септември-Юндола извън града - сценарий С-2014–II,  позволява постигането 
на по-голям ефект, при по-малко строги мерки и дава гаранция за постигане 
съответствие с директивите за КАВ относно ФПЧ10, 

Прогнозите за КАВ в община Велинград, представени на Фиг.5.2.1-2 и 
Табл.5.2.2 са напълно реалистични и сбъдването им зависи от това в каква 
степен ще се изпълнят мероприятията, залегнали в плана за действие.   
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гр.Велинград    2010  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 

Фиг.5.2.1 (4.7.2.1а)  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3]  в гр. Велинград през 2010г, причинена от съвместното действие на 

всички групи/сектори отделящи емисии, с включена фонова концентрация от 15 
[µg/m3]  .  
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гр.Велинград    2011  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 

Фиг.5.2.2  Резултат от сценарий №1 – прогнозни средногодишни приземни 
концентрации на ФПЧ10  към края на 2011г  
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гр.Велинград    2012  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 

Фиг.5.2.3  Резултат от сценарий №2 – прогнозни средногодишни приземни 
концентрации на ФПЧ10  към края на 2012г  
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гр.Велинград    2014 - I  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 

Фиг.5.2.4  Резултат от сценарий №3-I – прогнозни средногодишни приземни 
концентрации на ФПЧ10  към края на 2014г , при условие, че трафикът по 

направление Стамболийски – Юндола преминава през града 
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гр.Велинград    2014 - II  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

     
 
 
 

 

 

Фиг.5.2.5  Резултат от сценарий №3-II – прогнозни средногодишни приземни 
концентрации на ФПЧ10  към края на 2014г , при условие, че трафикът по 

направление Стамболийски – Юндола бъде изнесен извън града 
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5.3 Някои финансови оценки  
В следващата таблица е направена приблизителна оценка на 

експлоатационните разходи при отопление с твърдо гориво. 
 

 Отопление 
с дърва 

Отопление с 
въглища 

Отопление с 
течни горива 

Отопление с 
електричество 

Необходима енергия за 
отопление, kWh за 
домакинство 

 
10000 

 
10000 

 
10000 

 
6500 

Ефективност 65% 65% 85% 85% 
Реална консумация, kWh 10 000 kWh

7.5 m3 
10 000 kWh 

3 t 
10 000 kWh 

1.5 t 
6 500 kWh 

Единична цена 54 лв/ m3 170 лв/ t 2600 лв/ t 16 ст/ kWh 
Разходи за енергоносител, 
лв за година 

 
400 

 
510 

 
260 

 
320 

Брой домакинства 4 300 1 000 340             680 
Експлоатационни разходи в лв 
за година 

 
1 720 000 

 
510 000 

 
88 400 

 
217 600 

 

Таблица 5.3.2 Експлоатационни разходи за отопление 

В следващата таблица е направена приблизителна оценка на 
експлоатационните разходи при отопление с климатик и газ при сравнение с 
твърдо гориво. 

 

 отопление с 
климатик

отопление с газ 

Необходима енергия за отопление, 
kWh 

6 500 6 500 

Ефективност 320% 100% 

Реална консумация, kWh 2 000 kWh 7 000 kWh, 650 m3 

 16 ст/kWh 72 ст/kWh 

Разходи за енергоносител, 
лв за год 

320 470 

Брой домакинства 6 320 6 320 

Експлоатационни разходи в лв. за год. 2 022 400 2 970 400 

Eксплоатационните разходи при 
твърдо гориво  2 528 000 2 528 000 

Сравнение с експлоатационните 
разходи при твърдо гориво -505 600 442 800 

 

Таблица 5.33.2 Експлоатационни разходи за отопление с климатици и газ 
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Инвестиционните разходи са приблизително: 

 климатици – 2,14 милиона лева на ниво община/град/; 

 газ              – 3,29 милиона лева на ниво община./град/; 
Въпреки по-ниските експлоатационни и инвестиционни разходи при 

климатиците, газификацията не следва да се отхвърля, тъй като в момента само 
около 30% от цената се формира от стойността на газа, а 70% от неговата 
доставка. При масова газификация цената на доставка до дома ще намалее, 
което ще направи този тип отопление достатъчно ефективен.  

 Допълнително следва да се отчетат допълнителните възможности при 
използване на газ – готвене, топла вода. По обективни, финансови причини 
обаче, изграждане на магистрален газопровод и газификация на град Велинград 
не се очаква в следващите четири години. 
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6.  План за действие за достигане на установените норми за 
съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух на община 
Велинград  за периода 2011-2014 

 

6.1 Анализ на ефективността на мерките залегнали в досегашния 
План за действие 

 
Цел 1 

Намаляването на емисиите на прах от битовото отопление е предвидено да 
се постигне с мерките, заложени  чрез топлоизолиране и саниране на 
съществуващия сграден фонд, приоритетно увеличаване на уличното 
озеленяване и площите с компактна дървесна растителност.        В 
действителност отчетените резултати са скромни (и най-вече през 2010 г.) като 
единствено озеленителни мероприятия са извършвани през целия период, но без 
да се прецизират заложените параметри. /колко дървета са изсечени и колко са 
младите фиданки, които ще се развият едва след 3 години/. 

         Забелязва се частично постигане на заложената цел, но не поради 
целенасочени действия, а под влияние на икономически фактори - връщане към 
централното отопление или използване на електроенергия за битово отопление.  

Цел 2  

Намаляване на вторичния унос и влиянието на транспорта.  

Сроковете не са спазени, но за намаляване на вторичния унос са отчетени:  

1. озеленителните мероприятия;  
2. ремонтните работи на уличната мрежа;  
3. метенето и миенето на уличната мрежа;  
4. контрола върху предоставено “тротоарно право”;  
5. изграждането на велосипедни алеи;  
6. инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища.  
 
Озеленителни мероприятия  

Отчетени са затревените площи и др. озеленителни мероприятия, изграждане на 
нови алеи и площадки, изграждане или ремонт на поливни системи. Липсва 
информация с колко са се увеличили затревените площи и с колко са се 
намалили потенциалните източници на прахови емисии, с което се очаква 
изпълнение на целите. Текущите дейности по поддръжка на зелената система са 
от значение за КАВ, но целта е да се намалят емисиите, а това е възможно при 
създаване на нови зелени площи за сметка на площи, досегашни източници на 
прах. Представеният план и отчет не дава информация за това.  

Ремонтни работи на уличната мрежа  

Изнесената в отчетите информация за ремонтните работи на уличните настилки 
не дава представа за използваната технология, както и колко са подменените 
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паважни настилки с други, позволяващи ефективно поддържане на чистотата 
им. Трудните за почистване настилки са постоянен източник на вторичен унос 
при движението на автомобилите и при подходящи метеорологични условия. В 
случая в стремежа да се намалят праховите емисии, ремонтните работи стават 
източник на такива с голяма интензивност.  

Метене и миене на уличната мрежа  

През следващите години е запазена кратността на тези дейност 

Не са отчетени обаче промени в технологията, водещи до повишаване 
качеството на метенето и миенето (отстраняване на праховите частици от 
настилките), както и метода на метене (предвид невъзможността да се почистват 
площите под паркираните по улиците автомобили). Извършваното миене на 
улиците – веднъж годишно не осигурява очаквания ефект, поради 
невъзможността непосредствено да се отвеждат измиващите води, при което 
след изпаряването им прахта остава по уличните платна – ефектът е 
краткотраен, с оросителен характер и не елиминира възможността за вторичен 
унос. В тази връзка информацията в отчетите трябва да представя качеството на 
извършваната услуга, предпоставка за постигане на заложената цел.  

Контрол върху предоставено “тротоарно право”  

Отчетен е постоянен контрол през годините, извършван предимно по 
документи. Много малък брой са констатираните нарушения и издадените 
актове при наличието на масово строителство в чертите на града. 

Строителните дейности, неправилното им изпълнение и складиране на 
материали са сериозен източник на прахови емисии.  

Инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища  

Не е включено изпълнението на такава дейност в Плана за подобряване КАВ. 
Нерегламентираните сметища са незаконно явление и изискват стриктен 
контрол от страна на районните специалисти. Появяват се на общински терени, 
които не се стопанисват правилно. 

Липсват действия по изпълнение на следните мерки:  

1. ограничаване достъпа на ЛМПС в ЦГЧ;  

2. рехабилитиране на всички паважни и др. настилки с висока степен на 
разпрашаване с такива, позволяващи ефективно поддържане на чистотата им;  

3. повишаване качеството на метенето и миенето на уличната мрежа и 
обществените места;  

4. локализация на източниците на вторичен унос на териториите на стопанските                    
субекти в Общината (не озеленени площи, депа с лесно разпрашаващи се 
материали, вътрешни комуникационни      мрежи) – в т.ч и строителните 
площадки; 
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Не е постигната целта и вместо намаляване на условията за вторичен унос на 
прах , а са възникнали нови.  

 
Не са предприети действия по следните мерки:  

1. Контрол на паркинги, гаражи и сервизи на териториите на стопанските 
субекти в Общината, занимаващи се с транспортна дейност;  

2. Ограничаване достъпа на ЛМПС в ЦГЧ – като е подобрена единствено 
организацията за паркиране в ЦГЧ със създаването на паркинг зони;  

Не само, че не е постигнато заложеното намаляване с 40% на емисиите на прах 
от горивните процеси в транспорта до края на 2009 г., но е регистрирано от 
мониторинговата система завишение на концентрациите на прах в атмосферния 
въздух.  

Цел 3  

При подобряване на системата за наблюдение на КАВ и засилване на контрола и 
отчетността са постигнати положителни резултати:  

В Плана не са заложени действия за създаване на база данни за количествата и 
качествата на продадените/използваните горива по видове на територията на 
Община Велинград и количеството на емисиите от промишлените източници. 
През отчетния петгодишен период 2007-2010 г. не са извършени тези действия – 
не е поставено дори начало за тяхното изпълнение. Това създава затруднения 
при отчета на процентното намаление на емисиите.  

През целия период е осъществяван контрол върху техническото състояние на 
горивните инсталации с мощност над 500 kW и използваните от тях горива от 
страна на РИОСВ-Пазарджик.  

Цел 4  

За повишаване на обществената информираност и култура по проблемите на 
замърсяването на атмосферния въздух е направено следното:  

Не са изпълнени следните мерки:  

1. създаване на Общински портал в Интернет с информация за състоянието 
на атмосферния въздух, проблеми, проекти, инициативи и др.;  

2. Създаване на екопатрули от членове на екологични организации.  

Приетия на ...10.2011г. на заседание на Програмния съвет нов  План за действие 
е в съответствие с изводите и прогнозните сценарии в &4 на настоящата 
Програма за управление на КАB на Община Велинград за периода 2011-2014. 
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Състояние към края на 2010 г :   
 
Средногодишната норма от 40µg/m3 се превишава в 270 дка от територията 
на града; максималната  средногодишна концентрация достига 43 µg/m3., 
като е засегнато 7,2% от населението. 

 

 

6.2 План за действие за 2011 – 2014г. 
 

Въз основа на извършените в предходните раздели на програмата анализи и 
прогнози за състоянието на атмосферния въздух на територията на Община 
Велинград и неговото развитие, при отчитане на съществуващите национални 
и местни планове и програми са формулирани мерки и програми за 
подобряване на КАВ, които са представени на Програмния съвет по КАВ към 
Община Велинград. След обсъждането на визираните мерки на заседания на 
Програмният съвет, е изготвен Плана за действие  със “Мерки за подобряване 
качеството на атмосферния въздух в Община Велинград, 2011-2014 г.”,  който 
е представен в следната таблица : 

 

Основните приоритети в плана за действия са както следва по реда на тяхната 
значимост: 

Приоритет 1: Намаляване емисиите от битовия сектор. 

Приоритет 2: Намаляване ресуспендирания прах от уличните платна и  
свободни    площи. 

Приоритет 3: Намаляване емисиите от транспорта. 

Приоритет 4: Намаляване на неорганизираните  емисии – от строителни 
дейности, изгаряне на отпадъчни материали и др. 

Приоритет 5: Намаляване на емисиите ФПЧ10 от промишлените предприятия, 
общинските, туристически, търговски и други обекти. 
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Код 
Мерки за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в Община 
Велинград, 2011г. – 2014г. 

Срок 
Отговорен за 
изпълнението

Необходими 
средства  
източник 

Очакван ефект 

     

Очаквано 
намаление 
на емисии 
на ФПЧ10 
 
[тон / год] 

(1) Намаление на 
площта  над СГН 
[ дка] 
(2)  Намаление на 
жителите експонирани
над СГН  
 [брой жители  ,  % ] 

 

Приоритет 1.  Намаляване емисиите от битовия сектор 

VE_i_1.1 
Провеждане на информационни кампании 
сред населението за замяната на 
ползваните горива. 

Постоянен в 
началото на 
отоплителен 

сезон 

Община 
Велинград 

   

VE_i_1.2 

Създаване на Интернет страница с 
информация за състоянието на 
атмосферния въздух, проблеми, проекти, 
инициативи и др.; 

30.12.2011г. 

Община 
Велинград 
РИОСВ – 
Пазарджик 

   

VE_a_1.3

Съдействие за Реализиране на проектите 
за енергийна ефективност на сградите: 
Проучване на възможностите за саниране 
на панелните жилища. 

2013г. 
Община 
Велинград 

Външно 
финансиране

  

VE_a_1.4

Разработване на система за ежегодна 
актуализация на изразходваните 
количествата горива за битово отопление. 
От ГС, ДЛ и Топливо колко куб.м. дърва и 
тона въглища; Ограничаване ваучерите на 
социално слабите за въглища за отопление 
да ва не на ваучери да ел.енергия и дърва 

30.06.2012г. 
Община 
Велинград 

   

VE_a_1.5

Стимулиране продажбата на горива с ниски 
прахови емисии – към НСОРБ данъчно 
стимулиране към всички които използват 
ел.ток екопилети и дърва за отопление. 

30.12.2013г. 
Община 
Велинград 

Външно 
финансиране

20 
(1)  120 
(2)  1300 , 3,4% 
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Приоритет 2.  Намаляване ресуспендирания прах от уличните платна и свободни площи 

VE_t _2.1 

Един път месечно миене на улиците: 
бул.”Съединение”;ул.„Юндола”; 
ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Патриарх 
Евтимий”; бул.” Хан Аспарух”; ул.”Кирил и 
Методий”; ул.”Никола Вапцаров”; 
ул.”Георги Кирков”; ул. „Владо 
Черноземски”; ул. „Братя Маврикови”; ул. 
„Димитър Благоев” и Околовръстно шосе. 

Постоянен за 
периода  

2011 - 2014г. 
от 01 май до  
30 септември 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

3 
(1)  150 
(2)  2500 , 4.4% 

VE_t _2.2 

Месечно метене на всички улици от 
централната регулация и най-
натоварените основни улици по 
предварително изготвен график. 

Постоянен за 
периода 

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

1 
(1)  48 
(2)  860 , 0.8% 

VE_t _2.3 

Своевременно извършване на ремонтни 
работи и поддържане на техническа 
изправност на настилките на уличната 
мрежа. 

30.10.2014г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.3 
(1)  7 
(2)  160 , 0.12% 

VE_t _2.4 
Реконструкция на уличната мрежа  
съгласно изготвените проекти и 
одобрената инвестиционна програма. 

30.10.2014 и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.5  

VE_t _2.5 

Инвентаризация на  незатревени площи, 
пешеходни алеи и пътеки в жилищните 
комплекси и предприемане на дейности за 
рехабилитация. 

30.06.2012г. 
Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

1 
(1)  48 
(2)  150 , 0.8% 

VE_t _2.6 

Приоритетно увеличаване на уличното 
озеленяване и площите с едроразмерна 
растителност, способна да абсорбира 
праха и аерозолите от въздуха, по 
следните булеварди с интензивно 
движение: 
бул.”Съединение”;ул.„Юндола”; 
ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Патриарх 
Евтимий”; бул.” Хан Аспарух”; ул.”Кирил и 
Методий”; ул.”Никола Вапцаров”; 
ул.”Георги Кирков”; ул. „Владо 
Черноземски”; ул. „Братя Маврикови”; ул. 
„Димитър Благоев” и Околовръстно шосе. 

30.12.2014 и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.2 
(1)  10 
(2)  30 , 0.16% 
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VE_i _2.7 

Изготвяне на регистър на уличните 
дървета и озеленените площи и неговото 
постоянно поддържане и периодично 
актуализиране. 

30.10.2012г. 
и Постоянен в 

периода  
2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

  

VE_t _2.8 

Локализация на източниците на вторичен 
унос на прах на територията на 
стопанските субекти  в Общ. Велинград – 
депа за прахови материали, неозеленени 
площи, в т.ч. строителните площадки и 
контрол върху  депонирането им.  

30.10.2012г. 
Община 
Велинград 

Община 
Велинград 

2 
(1)  96 
(2)  300 , 1.6% 

VE_t _2.9 
Ежегодно внасяне в зелените площи, 
подходяща /характерна/ дървесна и 
храстова растителност. 

Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.2 
(1)  10 
(2)  30 , 0.16% 

VE_t 2.10 

Изграждане на оросителни системи на 
работните площадки за производство на 
варови и бетонови разтвори и инертни 
материали (кариери). 

2014г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

  2 
(1)  96 
(2)  300 , 1.6% 

VE_t 2.11 
Преасфалтиране на улици и модернизация 
на инфраструктурата. 

2014г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г.  

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.8 
(1)  18 
(2)  50 , 0.3% 

 
 

Приоритет 3.  Намаляване емисиите от транспорта  

VE_a3.1 

Ограничаване достъпа на автобусите и 
тежкотоварни автомобили в ЦГЧ – пътни 
знаци; използване на околовръстно шосе 
и обходни улици 

2012г. 
Община 
Велинград 

 0.8  

VE_a 3.2 
Забрана за движение за товарни 
автомобили по определени улици 

2012г. 
Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.6  

VE_a 3.3 

Подмяна на автобусния парк на градски 
транспорт за съобразяването му с 
изискванията за опазване на атмосферния 
въздух. / “Евро3” / 

2014г. 

Община 
Велинград  

и 
транспортни 

фирми 

Общински 
бюджет 

1.7 
(1)  37 
(2)  110 , 0.7% 
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VE_a 3.4 
Организация и оптимизиране на броя на 
паркоместата – повече в установен ред в 
ЦГЧ и прилежащи сини зони. 

2012г. 
Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.3 
(1)  7 
(2)  20 , 0.12% 

VE_a 3.5 

Контрол на паркинги, гаражи и сервизи , 
занимаващи се с транспортна дейност  на 
териториите на Община Велинград – 
измити площадки;- чисти и незамърсени от 
кал и др.  автомобилни гуми. 

2014г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

1 
(1)  22 
(2)  65 , 0.4% 

 

Ефектът е териториално преразпределяне на емисиите. 

Приоритет 4.  Намаляване на неорганизираните  емисии 

VE_t 4.1 

Повишаване качеството на 
хигиенизирането на пътната и уличната 
мрежа – премахване на опесъчаването 
през зимата; - добавяне на ПАВ към 
водата за по-добро измиване на улиците. 

30.06.2011г и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г.  

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

3 
(1)  150 
(2)  450 , 2.4% 

VE_a 4.2 
Контрол върху предоставено ползване 
“тротоарно право” при строителни и 
ремонтни дейности 

30.12.2012г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

0.5 
(1)  11 
(2)  33 , 0.2% 

VE_t 4.3 
Контрол, с оглед предотвратяване на   
нерегламентирано изхвърляне на 
строителни отпадъци. 

30.12.2012г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград и 
РИОСВ – 
Пазарджик 

Общински 
бюджет 

0.5 
(1)  11 
(2)  33 , 0.2% 

VE_t 4.4 

Оптимизиране на зимното 
снегопочистване - замяна на пясъка със 
специализирани препарати за третиране 
на снежната покривка. 

30.12.2012г. 
Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

2 
(1)  44 
(2)  130 , 0.8% 

VE_t 4.5 

Завишаване на контрола и оптимизиране 
на графиците за поддържане чистотата на 
местата за обществено ползване, чрез 
миене, метене, сметосъбиране и 
сметоизвозване. 

30.08.2011г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

Община 
Велинград 

Общински 
бюджет 

  

VE_t 4.6 

Периодичен контрол  върху всички мерки 
при предварително представен  в РИОСВ 
график за миенето на улиците. 

30.09.2011г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

РИОСВ – 
Пазарджик 

Общински 
бюджет 
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Приоритет 5  Намаляване на емисиите от промишлеността 

VE_t 5.1 

Спазване стриктно на чл.16, ал.3 
на ЗЧАВ – при въвеждане в 
експлоатация на обекти на 
територията на Община Велинград 

30.09.2012г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

РИОСВ – 
Пазарджик 
Гл.архитект 

Общински 
бюджет 

1 
(1)  22 
(2)  65 , 0.4% 

VE_t 5.2 

Стриктен контрол по изпълнение 
на програмата за привеждане на 
дейностите  на производствените 
предприятия в съответствие с 
нормативната уредба по околна и 
работна среда 

2014г. и 
Постоянен в 
периода  

2011 - 2014г. 

    

 

Общ ефект от мерките  
в плана за действие 

 

Очаквано 
намалени
е на 
емисии на 
ФПЧ10 

 
[тон / год] 

(1) Намаление на 
площа  над СГН 
[ дка] 
(2)  Намаление на 
жителите 
експонирани  над 
СГН  
[брой жители  ,  % ]

до края на 2011г.  10 
(1)  90 дка 
(2)  1500 ж, 8% 

до края на 2014г.  31 
(1)  170 дка 
(2)  2400 ж, 12% 

 
Легенда:  
VE – Велинград;   
а – административна мярка; 
i-информационна мярка;  
t -техническа мярка;  
1 – номер поред на съответната мярка. 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2011   
 

 
Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu  

145 

 

 
7. Контрол по изпълнение на програмата 
 

1. Ежегодните  отчети  по изпълнението  на  програмата  и  Плана   за   подобряване   качеството   на атмосферния въздух  

да бъдат придружавани с план-график за дейностите и мерките, които ще се извършват  през следващата година 

2. Критерий за контрол по изпълнение на програмата за КАВ, както и индикатори за следене на параметрите на качеството на 
атмосферния въздух, са концентрациите на съответните замърсители в атмосферния въздух.  

3. През есента на всяка година Кметът трябва да представя  пред Общинския съвет -  Велинград  “Оперативен годишен план за 
дейностите по КАВ” за следващата година с цел планиране и осигуряване на необходимите финансови средства – заедно със 
внасянето на проектобюджета за следващата година. 

4. В началото на всяка календарна година  дирекция “Архитектура и благоустройство” и сектор “Екология”  трябва да изготвят и 
представят на Кмета на общината и на Постоянните комисии към Общинския съвет “Опазване на околната среда” и 
“Архитектура и благоустройство” подробен отчет за изпълнението на програмата през предходната година и извършените във 
връзка с това разходи. 

 5. До края на първото тримесечие на календарната година Кметът на Община Велинград трябва да представя на сесия на 
Общинския съвет подробен годишен отчет за изпълнението на планираните действия от оперативния план за предходната 
година, съпроводен с финансово-икономически анализ и оценка на постигнатите резултати. Екземпляр от този отчет трябва да 
се представя в и РИОСВ – Пазарджик съгласно чл. 79 ал. 6 на Закона за опазване на околната среда 4. 

6. Актуализация на срокове и действия от Плана за действие към Програмата при необходимост да се осъществява чрез 
внасяне на аргументирано предложение на сесия на Общински съвет - Велинград и съгласуване с РИОСВ – Пазарджик.
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