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Списък на използваните съкращения

АВ Атмосферен въздух
ДВ Държавен вестник
ДВГ Двигатели с вътрешно горене
ЕС Европейски съюз
ЗООС Закон за опазване на околната среда
ЗЧАВ Закон за чистотата на атмосферния въздух
ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
ИСПА Инструмент ISPA на Европейския съюз
КАВ Качество на атмосферния въздух
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МПС Моторни превозни средства
НСИ Национален статистически институт
НСЕМ Национална система за екологичен мониторинг (на МОСВ)
ПЕЕ Повишаване на енергийната ефективност
ПКЦ Паро-котелна централа
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 
среда
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води
РИОКОЗ Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве
РОУ Райони за оценка и управление
РОУКАВ Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния 
въздух
ТЕЦ Топлоелектрическа централа
ФПЧ10 Фини прахови частици (с диаметър 10 микрона)
СДН Средноденонощна норма
СГН Средногодишна норма
ОЧЗ Опазване на човешкото здраве
СДК Среднодневна концентрация
СГК Средногодишна концентрация
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ВЪВЕДЕНИЕ

ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Рамковите директиви и по-специално Директива 2008/50/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 
качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа  се явяват  
ключов  елемент  от  стратегията  на  Европейския  съюз  за  подобряване  
качеството  на въздуха  като  цяло.  Съответстващите  й  в  българското  
законодателство Закон за чистотата на атмосферния въздух Наредба  №7  от 
03/05/1999г.   за   оценка   и   управление   качеството   на   атмосферния   
въздух   и   Наредба №12/15.07.2010  за  норми  за  серен  диоксид,  азотен  
диоксид,  фини  прахови  частици,  олово, бензен,  въглероден  оксид  и  озон  в  
атмосферния  въздух  уреждат,  както  установяване  на норми за нивата на 
цитираните замърсители, така и определят условията, реда и начините за 
подобряване  на  качеството  на  атмосферния  въздух  в  районите,  в  които  е  
установено превишаване на допустимите норми.

Съгласно определените по чл.30 към Наредба №7/1999г., райони за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /РОУКАВ/, Община 
Казанлък попада в зоните, в които нивата на един или няколко замърсители, за 
които не са установени допустими отклонения, превишават   установените  
норми.  В  тази  връзка,  Община Казанлък има  разработена  и реализира  
програма  за  намаляване  нивата  на  атмосферните  замърсителите  и  
достигане  на установените норми за вредни вещества, включваща план за 
действие с мерки за изпълнение от 2003г. до 2010г.

Актуализацията на действащата в момента програма, се извършва на 
основание  чл.27 от ЗЧАВ и чл.37 и чл.38 от Наредба №12 от 15.07.2010г. за 
норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.), указания от 
МОСВ и Инструкция за разработване на общинските с оглед подготовката на 
нова нотификация пред Европейската комисия (ЕК) във връзка с искане за 
удължаване на срока за постигане на съответствие с нормите за ФПЧ10 до 11 
юни 2011 година, за общините с констатирани превишения по този показател.
Актуализирането на програмата се налага с оглед привеждането й в 
съответствие с нормативните изисквания, и по-специално – достигане на 
установените норми за ФПЧ10 на територията на община Казанлък

Преразглеждане на действащите мерки и установяване на адекватни и 
ефективни, в зависимост от конкретния принос (дял) на всеки един източник.

Съгласно чл. 27(2) от Закона за чистотата на атмосферния въздух, 
Програмата е неразделна част от общинската Програма за околна среда.
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Актуализациията е направена от Perfect servile Ltd. с колектив:
д-р.т.н..инж.Иван Иванов- ръководител
магистър еколог Петя Димитрова
инж.Красимира Дончева
магистър еколог Елиза Дякова

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Главната цел на актуализацията на действащата към момента програма, 
е на база на приноса на отделни източници на емисии към нивата на 
замърсяване и по-конкретно към нивата на фини прахови частици (ФПЧ10) в 
района на Община Казанлък :

- да се предложат нови, ефективни и краткосрочни мерки, които да 
осигурят съответствие на КАВ с изискванията на действащата нормативна 
база, съобразно нормите за опазване на човешкото здраве;

- да се насърчи осъществяването на утвърдени европейски практики 
допринесли за намаляване емисиите на определени замърсители във въздуха;

- осъвременяване и подобряване процеса на управление КАВ, чрез 
системата за наблюдение и засилване на контрола и отчетността;

- повишаване на обществената информираност и култура по проблемите
на замърсяването на атмосферния въздух;

- осигуряване на своевременна и достоверна информация за състоянието 
на атмосферния въздух и източниците на замърсяване.

Конкретни цели

1. Анализ на съществуващото качество на атмосферния въздух
2. Планиране на конкретни мерки и действия за елиминиране или 

намаляване влиянието на факторите, водещи до замърсяване на атмосферния 
въздух.

3. Достигане на установените норми за ФПЧ10 на територията на община 
Казанлък
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І. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ

1. Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 
/РОУКАВ/. 

По своите морфоложки характеристики Казанлъшката долина се дели на 
три части. Западната част е най-широка и има доста нахълмена повърхнина 
поради многобройните наносни конуси, образувани от старопланинските реки. 
Надморската височина тук варира от  366 метра в района на с.Овощник  до 576 
метра в землището на гр.Шипка. Средната част е значително по-тясна и по-
ниска. Източната част има по-сложна повърхнина. 

Град Казанлък и прилежащата му територия попадат в западната част на 
Казанлъшката котловина. 

Тя граничи на север с общините Севлиево, Габрово и Трявна, на изток с 
община Мъглиж, на юг с общините Стара Загора и Братя Даскалови, а на запад 
с община Павел Баня.

Фиг.1 Местоположение на община Казанлък, област Стара Загора

Територията й е 634.626 km2 или 12.3% от територията на Старозагорска 
област, 2,3% от територията на Южния централен район за планиране и 
приблизително 0.6% от територията на страната.

Общинският център е гр. Казанлък - намира се на 194 км източно от 
София и на 185 км западно от Бургас. На 36 км югоизточно от Казанлък се 
намира Стара Загора, а на 114 км в същата посока е Пловдив, на 48 км на север 
е гр. Габрово.

Община Казанлък и РОУКАВ Казанлък включва освен гр.Казанлък и 
още 19 населени места, представени на карта фиг.2.
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фиг.2

2. Действаща система за мониторинг 

    Районът на Община Казанлък е включен в единната система за 
наблюдение и контрол на атмосферния въздух само по показател фини прахови 
частици /ФПЧ10/.

     От 2007 г. контрол върху качеството на атмосферния въздух във 
въздушния басейн на община Казанлък се осъществява чрез ДОАС – система, 
разположана в с.Ръжена и е с географско положение  N 42° 31' 974" и 
E 025° 29' 739" и представена на следващите карти. /фиг.3/   

ДОАС Ръжена е класифицирана като извън градски фонов пункт, 
съгласно Заповед № РД – 1088/20.12.2010 г. на Министъра на околната среда и 
водите. Обхвата на Пункта за мониторинг е от 2 до 10 км. Контролирани 
замърсители – серен диоксид, азотен диоксид, хлороводород, хлор, 
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циановодород, фосген, фини прахови частици под 10 микрометъра и тежки 
метали.

В системата се контролират и основните метеорологични параметри: 
скорост и посока на вятъра, атмосферно налягане, обща слънчева радиация, 
влажност и температура на атмосферния въздух.

  ДОАС – система работи в непрекъснат режим на работа (24 часа), като
регистрираните концентрации на показателя ФПЧ10 от АИС, чрез система за 
пренос на данни в реално време постъпват в регионален диспечерски пункт в 
РИОСВ Стара Загора до централния диспечерски пункт в ИАОС София, 
където се намира Националната база данни за КАВ.

    Системата осигурява навременно предоставяне на информацията за 
качеството на въздуха на обществеността и отговорните институции.

3.Регистрирани превишения на нормите на Финни прахови частици 
ФПЧ10  - ДАОС с.Ръжена

Таблица 1

година 2008 2009 2010

Допустимо 
отклонение в 

рамките на една 
календарна година 

Брой регистрирани 
превишения на ПС за СДН  53 21 21 35

1. Броят на превишенията на средноденонощната норма за 2008  
значително надхвърлят максимално допустимия брой превишения на СДН 
за фините прахови частици , който за една календарна година е 35.

2. При отчитане на броя дни с превишения на СДН не са взети под 
внимание дните с неблагоприятни метеорологични условия / скорост на 
вятъра под 1,5 m/s/

3. Забелязва се тенденция към повишени стойности на СДК през 
зимните месеци, което вероятно е свързано със сезонни емисии от 
битовото отопление.



Географско положение на ДОАС
Легенда:
N 42° 31' 974"
E 025° 29' 739"
335 м  височина

Фиг.3



ІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЙОНА ЗА ОЦЕНКА НА КАВ

1. Тип на района (градски, промишлен или извънградски)
Община Казанлък включва общо 20 населени места – 3 града и 17 села, 
административен център – Казанлък. По данни на отдел „Кадастър и 
регулация” към Общинска администрация - Казанлък и НСИ населените места 
и баланса на земята е представен в следващата таблица №2.

таблица №2

Баланс на земята в община Казанлък по землища

Землище Селско 
стопанство 

(дка)

Горско 
стопанство 

(дка)

Населени 
места (дка)

Повърхностни 
води (дка)

Транспорт 
(дка)

Общо (дка)

Казанлък 23 777.133 738.298 10 914.160 576.600 485.940 36 492.131

Крън 15 257.698 11 884.602 1576.344 223.507 28 942.151

Енина 21 971.939 46 669.396 1745.244 16.217 88.010 70 490.806

Долно Изворово 12 371.526 9181.241 580.542 28.179 22 161.488

Горно Изворово 8807.855 15 123.479 393.613 15.576 24 340.523

Хаджидимитрово 8694.798 81.272 652.695 267.824 64.284 9760.875

Шейново 16 499.950 21 176.400 1123.720 131.580 38 931.650

Шипка 13 784.488 22 852.390 759.794 174.081 229.412 37 800.165

Ясеново 15 085.563 30 487.286 829.538 145.706 46 548.093

Голямо Дряново 6873.000 5328.350 714.840 75.450 12 991.640

Дунавци 10 787.817 719.460 650.750 220.107 12 378.135

Копринка 10 634.874 2124.674 1004.237 7754.489 210.233 21 728.507

Морозово 36 773.850 39 793.690 1034.610 2062.320 40.120 79 704.590

Средногорово 48 333.319 18 328.987 608.095 556.497 40.738 67 867.636

Бузовград 6427.790 5506.030 885.560 282.610 99.030 13 201.020

Розово 10 819.085 9833.032 870.076 135.571 55.264 21 713.028

Кънчево 12 330.150 10 196.110 583.120 11.520 33.140 23 154.050

Ръжена 18 456.899 18 283.549 729.836 341.428 58.997 37 870.709

Овощник 10 427.939 328.089 1058.856 38.304 177.117 12 030.305

Черганово 14 750.082 958.541 663.109 80.340 221.460 16 673.532

Общо 322 865.755 269 594.876 27 378.739 12 297.801 2643.850 634 781.034
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Баланс на земята

322865,76; 52%

269594,88; 42%

27378,74; 4%

12297,80; 2%
2643,85; 0%

Селско стопанство

Горско стопанство

Населени места

Повърхностни води

Транспорт

2. Оценка на замърсената територия (кв.км) и население, експонирано на 
замърсяването

Територията на Община Казанлък е 634.626 km2 или 12.3% от 
територията на Старозагорска област, 2,3% от територията на Южния 
централен район за планиране и приблизително 0.6% от територията на 
страната.

Надморската височина тук варира от  366 метра в района на с.Овощник  
до 576 метра в землището на гр.Шипка. Средната част е значително по-тясна и 
по-ниска. Източната част има по-сложна повърхнина. 

При моделирането на РОУКАВ Казанлък ще бъдат разгледани две 
области:

- Град Казанлък,където са съсредоточени основните потенциални 
източници на ФПЧ10 и най-голяма гъстота на населението, пряко влияещи и 
съответно повлияни от чистотата на атмосферния въздух. За тази област 
липсват замервания за обследвания период 2008 – 2010 г. Предоставените 
данни за единични замервания от промишлеността са крайно недостатъчни, за 
да се прави прогноза на тяхна база. Моделирането за тази област е на базата на 
прогнози въз основа на налични данни за използвани горива в битовия и 
промишления сектор, брой регистрирани видове МПС и автомобилния трафик.
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   - Село Ръжена, където е разположена ДОАС за оценка на КАВ. За тази 
област наличните данни са за обследвания период 2008 – 2010г.

Територията на гр.Казанлък е  5763,079 кв.км и население 49 997 жители
(по данни на Главна Дирекция „ГРАО).

Съгласно наличните в Община Казанлък данни, гр.Казанлък е разделен 
на следните жилищни зони /фиг.4/ : 

- Централна градска част
- кв.”Изток”
- кв.”Запад”
- кв.”Хр.Ботев”
- Северни квартали
- Промишлена зона

Фиг. 4

Населението в съответните жилищни зони, както и надморската 
височина на съответната зона са преставени на таблица 3.

Легенда:
1. кв. Изток
2. Северни  квартали
3. кв. В.Левски
4. ЦГЧ
5. кв. Христо Ботев
8 Промишлена зона
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    Таблица 3

Жилищни зони и население в гр.Казанлък

Жилищни 
квартали

Брой 
жители

Брой 
жилища

Площ на 
квартала

кв.км.

Надморска 
височина

Централна 
градска част

12 427 5240 1810,621 372

кв.”Изток” 17 223 7650 2112,872 406

кв.”Запад” 16 421 6740 423,883 379

Северни 
квартали

89 78 4009 864,621 386

кв.”Хр.Ботев” 3926 1420 551,082 356

общо 49 997 25 159 5763,079 -

Село Ръжена се намира в най западния край на Община Казанлък в полите 
на Средна гора. Намира се между селата Ягода (на изток) и Кънчево (на запад)
в близост до р.Тунджа 

Жилищни зони и население в с.Ръжена, експонирано на замърсяване 
с ФПЧ10/таблица 4/

                                                                                                              Таблица 4

Населено място Брой 
жители

Брой 
Жилища

Площ
декар

Надморска 
височина

с.Ръжена 1005 497 729 836 336
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3. Климатични и метеорологични особености на РОУКВ Казанлък.
Според климатичното райониране на Република България територията на 

Казанлъшката долина спада към европейско континенталната климатична 
област, подобласт умерено континентална, район задбалкански 
нископланински и район на източните задбалкански полета.

Климатичният район на източните задбалкански полета обхваща земите, 
разположени между Стара планина и Средна гора по поречието на река 
Тунджа. Задбалканският нископланински климатичен район обхваща по-
ниските части от южните склонове на Стара планина и най-високите части на 
Средна гора.

Климатичният район на източните задбалкански полета се характеризира 
с по-мека зима, сравнително малък брой дни със снежна покривка, по-малка 
дебелина на снега, ниски абсолютни минимални температури, сравнително по-
малка сума на зимните валежи.

Характерни за този район през пролетта са сравнително ранните средни 
дати на устойчиво задържане на температурите над 5оС (първата половина на 
март) и над 10оС (първата половина на април), но късните пролетни мразове са 
често явление.

Лятото е умерено топло, а лятната сума на валежите - голяма. През 
втората половина на лятото и началото на есента има продължителни 
засушавания.

През есента средната температура над 5оС се задържа до втората 
половина на ноември, а над 10оС - до края на октомври. Първите есенни 
мразове започват по-рано от обикновено.

Общо по отношение на климатичните условия изследваната територия 
може да се характеризира така: не много студена зима, топло и сравнително 
добре овлажнено лято, продължителен вегетационен период.
        Максимумът на валежите е през юни, а минимумът - през февруари и 
март. Продължителните засушавания са малко. Преобладават ветровете със 
западна компонента. По-редки са силните северни ветрове. Средната 
относителна влажност на въздуха е 50-60%, абсолютната - 4-12 мм.

     Климатичните данни показват ярко изразен континентален характер. 
Средната годишна температура е 10.7оС. Лятото е сравнително по-хладно, 
отколкото в Тракийската низина, и не така сухо поради близостта на 
планината.
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Табл.5
Станция 

Казанлък 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

-0.7 1.3 4.8 10.6 15.3 18.9 21.4 21.0 16.8 11.2 6.4 1.6 

Табл.6
Измервателен пункт с 

Метеоданни  с.Ръжена

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII 

-1.1 2.8 8.0 8.1 13.5 19.9 21.4 22.9 13.3 11.9 6.9 3.4 

Най-ниската средномесечна температура е през януари, -0.5оС, а най-
високата - през юли, +21.8оС.

Средната месечна максимална температура е най-ниска през януари, +4.3оС, 
и най-висока през август, +28.2оС.

Най-ниската средна месечна минимална температура на въздуха е през 
януари, -4.8оС, и най-висока през юли, +39.2оС.

Абсолютната минимална месечна температура е най-ниска през януари и 
декември, -33оС, и най-висока през август, +6оС. 

Валежи

Валежните количества и тяхното сезонно разпределение са както следва:

Табл.7

Станция Зима Пролет Лято Есен Ср. год. 

Казанлък 119 152 189 129 589 

Шипка 150 225 238 169 782 

Най-малко валежи падат през март - 31 л, а най-много - през юни, 76 л.

    Годишно за района количеството валежи е малко под средното за 
страната. Най-много валежи падат през пролетта и лятото - съответно 152 л и 
189 л. Сумата на зимните валежи се движи от 100 до 130 л/кв. м.

Вятър
   РОУКАВ Казанлък разполага с две станции за измерване на 

метеорологични данни – първата е метеостанция – гр.Казанлък, разположена 
на територията на гр.Казанлък и втората е към ДОАС – системата за измерване 
КАВ, разположана в с.Ръжена.
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Един от най-важните климатични фактори, влияещи върху степента на 
разсейване на атмосферните примеси, е скоростта на вятъра и честотата на 
случаите на неблагоприятна скорост под 1,5 м/сек. /Указания на Европейската 
комисия (СОМ(2008) 403 окончателен).

Съгласно метеостанция – Казанлък в района на гр.Казанлък са регистрирани 
следните данни:

- средната годишна скорост на вятъра е 1,3 м/сек.
- Посока фиг.1

Табл.8
Посока N NE E SE S SW W NW

Януари 18,0 3,5 8,3 9,9 2,5 3,6 13,1 41,0
Април 16,0 5,1 18,7 18,8 3,0 4,2 9,6 24,6
Юли 24,8 5,6 5,9 7,0 3,6 4,4 13,5 35,2
Октомври 13,6 5,5 15,2 15,0 3,3 3,9 11,5 32,0

През годината преобладава вятърът, духащ от север и северозапад 
( N 24,8% ,  NW 41,0% ).  Средната годишна скорост на северните и 

северозападните ветрове са съответно 3,7 и 5,5 м/сек. Средната повтаряемост 
на “тихо” време с вятър под 0,5 м/сек е 57,3%. 

/Приложение “Розата на ветровете”/ фиг.5/
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Фиг.5
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Ветрове със скорост 11-15 м/сек духат рядко - предимно през зимата и 
пролетта - от север и северозапад.

   Данните от ДОАС – системата за измерване КАВ, разположана в с.Ръжена 
са както следва:

Розата на вятъра за периода 2008 - 2010г. за РОУКАВ Казанлък е 
показана на Фиг.6.

0

500

1000

1500
N

NNE

NE

ENE

E

ESE

SE

SSE

S

SSW

SW

WSW

W

WNW

NW

NNW

ФИГ.6

Преобладаващите ветрове са от юг, югозапад.
Анализът на данните за скоростта на вятъра показват, че случаите „тихо” 

са с висока повторяемост. За периода те са 71.57% (в случая под тихо време се 
разбират едночасовите времеви интервали, през които скоростта на вятъра е 
била под 1 м/сек). На практика това означава, че за две трети от времевия 
период скоростта на вятъра е била под 1 м/сек. Това са условия, при които 
преносът на замърсителите е силно затруднен или напълно липсва. Ако това се 
съчетае със стабилна атмосфера (намалено вертикално смесване) се създават 
много добри условия за бързо увеличаване на приземните концентрации.
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средномесечна скорост на вятъра

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

m/s 0,767 1,302 1,401 0,933 0,895 0,695 1,107 0,781 0,794 0,689 0,696 1,005

Януари Февруари Март Април Май Юни Юли Август Септември Октомври Ноември Декември

ФИГ.7

От горната фигура се вижда, че случаите “тихо време” не са 
разпределени равномерно през различните месеци, характерно е през следните 
месеци – януари, април, май, юни, август, септември, октомври и ноември. 
Максималната скорост на вятъра за периода е измерена на 27.01.2008г. и е била 
8,72 м/сек, а минималната – 0,1 м/сек  на следните дати: 01.01.2008г., 
05.04.2008г., 13.08.2008г. и 11.09.2008г. 

Средната скорост на вятъра за периода е около 0,918 м/сек.

4. Топографска характеристика

Северната част на община Казанлък е заета от мощните и стръмни 
склонове на Шипченска и Тревненска Стара планина, а южната - от полегатите 
и значително по-ниски склонове на Средна гора. Надморската височина тук 
варира от  366 метра в района на с.Овощник  до 576 метра в землището на 
гр.Шипка. Средната част е значително по-тясна и по-ниска. Източната част има 
по-сложна повърхнина. 

Равнинно-хълмистата част от територията на общината попада в 
западната част на Казанлъшката котловина. Наподобява голямо долинно 
разширение. Надлъж през нея тече р. Тунджа, която извира от Калоферския 
Балкан.
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Население

Таблица 8
       Населението по постоянен и настоящ адрес на община КАЗАНЛЪК към 
15.12.2010 по данни на Главна Дирекция „Гражданска Регистрация и 
Административно Обслужване”.

|                         | Постоянен |  Настоящ  |Постоянен и|
|     Населено място      |   адрес   |   адрес   |наст.адрес |
|                         |    общо   |    общо   |в същото НМ|
|ГР.КАЗАНЛЪК              |      59184|      52779|      49997|
|ГР.ШИПКА                 |       1344|       1418|       1219|
|С.БУЗОВГРАД              |       2453|       2236|       2110|
|С.ГОЛЯМО ДРЯНОВО         |        215|        269|        186|
|С.ГОРНО ИЗВОРОВО         |        243|        245|        199|
|С.ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ        |       1334|       1452|       1273|
|С.ДОЛНО ИЗВОРОВО         |        730|        607|        505|
|С.ДУНАВЦИ                |        608|        637|        519|
|С.ЕНИНА                  |       2292|       2407|       2139|
|С.КОПРИНКА               |       3002|       2788|       2640|
|С.КРЪН                   |       3576|       3400|       3178|
|С.КЪНЧЕВО                |       1260|       1119|       1056|
|С.ОВОЩНИК                |       1720|       1672|       1576|
|С.РОЗОВО                 |       1165|       1214|       1073|
|С.РЪЖЕНА                 |       1199|       1192|       1005|
|С.СРЕДНОГОРОВО           |        189|        212|        140|
|С.ХАДЖИДИМИТРОВО         |       1735|       1609|       1499|
|С.ЧЕРГАНОВО              |        928|       1017|        860|
|С.ШЕЙНОВО                |       2047|       2006|       1817|
|С.ЯСЕНОВО                |        867|        791|        699|
|Всичко за общината       |      86091|      79070|      73690|

5. Информация за типа цели, изискващи опазване в района.
Целта на програмата е намаляване на нивото на замърсяване с ФПЧ10 в 
района и по-конкретно:
- да се предложат нови, ефективни и краткосрочни мерки, които да 

осигурят съответствие на КАВ с изискванията на действащата нормативна 
база, съобразно нормите за опазване на човешкото здраве;

- да се насърчи осъществяването на утвърдени европейски практики 
допринесли за намаляване емисиите на определени замърсители във въздуха;

- осъвременяване и подобряване процеса на управление КАВ, чрез 
системата за наблюдение и засилване на контрола и отчетността;

- повишаване на обществената информираност и култура по проблемите 
на замърсяването на атмосферния въздух;
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- осигуряване на своевременна и достоверна информация за състоянието 
на атмосферния въздух и източниците на замърсяване.

- достигане на установените норми за ФПЧ10 на територията на 
РОУКАВ Казанлък

ІІІ. ОРГАНИ, ОТГОВОРНИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕТО И ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ПЛАНОВЕТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

1. Органи, отговорни за разработването и изпълнението на плановете за 
подобряване.

- Кмет на Община Казанлък
  гр.Казанлък, бул.”Розова долина” №6

      тел.:0431/98201
   Е-mail: mayor@kazanlak.bg

  - Отдел „Кадастър, регулация, екология и земеделие”
  гр.Казанлък, бул.”Розова долина” №6
  За контакти: Петя Папазова - ст.експерт „Екология”

    Марияна Маркова – ст.експерт „ОВОС”
  Е-mail: ekoempe@abv.bg

- Общински съвет - Казанлък
- Програмен съвет за КАВ

          - Промишлени предприятия на територията на РОУКАВ Казанлък
          - НПО на територията на РОУКАВ Казанлък

2. Орган, отговорен за осъществяване контрола по изпълнението на 
Програмата 

- Община Казанлък
            гр.Казанлък, бул.”Розова долина” №6
      тел.:0431/98201

   Е-mail: mayor@kazanlak.bg

- РИОСВ – Стара Загора
Стара Загора 6000 
ул.”Стара планина”№2 п.к.143
тел.:042/692 200, факс:042/602 447
Е-mail: http://www.stz.riew.e-gov.bg/
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3. Задължения на отговорните органи и институции са:
3.1. Общинските органи
- Имат задължението да изготвят, а общинските съвети да приемат 

Програми за намаляване на 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 
Инструкциите за разработване на програми за намаляване на емисиите 
и достигане на установените норми за вредни вещества;

- Информират населението за разработването на програмите съгласно 
чл.36, ал.1 от Наредба №7 на МОСВ за оценка и управление 
качеството на атмосферния въздух;

- Осигуряват достъп до Програмата на всички заинтересовани лица и 
организации;

- Съгласуват с РИОСВ – Стара Загора, които са компетентни органи за 
контрола на изпълнението на Програмите за управление на КАВ –
съгласно чл.3, ал.1, т.5 на Инструкциите за разработване на програми 
за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за 
вредни вещества;

- Съгласуват с органите на МВР и МРРБ, които 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 Инструкциите за разработване на 
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените 
норми за вредни вещества;

Съгласно Наредба №12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух (ДВ, бр.58/2010г.), задълженията на общинските органи са 
следните:

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 
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необходимостта от предприемане на необходимите мерки съгласно чл. 27 
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. 39. (1) В случаите, когато в даден РОУ на КАВ съществува риск от 
превишаване на установените норми и/или алармени 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 ограничаването продължителността 
на подобни явления.

(2) Плановете за действие по ал. 1 могат, според конкретния случай, да 
предвиждат мерки за ограничаване, а при необходимост – и спиране на 
отделни дейности, които допринасят за превишаването на нормите за КАВ, 
включително мерки по регулиране движението на автомобилния транспорт, в 
съответствие с чл. 29 ЗЧАВ.

(3) Когато съществува риск от превишаване на алармения праг за озон, 
плановете за действие по ал. 1 се изготвят единствено в случаите, когато 
съществува значителна вероятност при отчитане на конкретните географски, 
метеорологични и икономически условия да се намалят рискът и 
продължителността на такова превишение.

Чл. 40. (1) Програмите по чл. 37, ал. 1, включително комплексните програми 
по чл. 37, ал. 4 и оперативните планове за действие по чл. 39, ал. 1, се 
разработват в съответствие със:

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 

раздел І на приложение № 15.
Чл. 41. (1) За изпълнението на програмите отговаря кметът на съответната 

община съвместно със заинтересуваните физически и юридически лица.
(2) Общинските органи съгласувано със съответната РИОСВ извършват 

контрол на изпълнението на програмите по чл. 37.
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Чл. 46. (1) Общинските органи предприемат необходимите мерки за 
информиране на населението във връзка с разработване на програмите по чл. 
37 и на оперативните планове за действие по чл. 39.

(2) Общинските органи осигуряват достъп до програмите и оперативните 
планове за действие по ал. 1 на:

1. екологични организации и сдружения;
2. организации, чиято дейност е свързана с опазването на общественото 

здраве;
3. организации, представляващи интересите на чувствителни групи от 

населението;
4. асоциации и браншови организации.
(3) Програмите и оперативните планове за действие по ал. 1 се публикуват 

на интернет страницата на съответната община.
3.2. Кметът на общината

- За изпълнението на програмите отговаря кметът на съответната община 
съвместно със заинтересуваните физически и юридически лица;

- Ежедневно внася в Общинския съвет отчет по изпълнение 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 за изпълнението на Програмата на 
компетентните органи, в случайте когато такъв бъде поискан съобразно 
указанията на МОСВ.
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ІV. ХАРАКТЕР И ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО:

1. Анализ на данните от имисионен контрол за периода 2008-2010г.

    Целта на настоящия анализ е да установи дали качеството на атмосферния 
въздух на територията на Община Казанлък съответства на действащите норми 
за опазване на околната среда и човешкото здраве. С оглед осигуряване на 
необходимата представителна информация за нивата на съответните 
замърсители, при изготвяне на анализа са използвани данни от ДОАС –
система, разположана в с.Ръжена, включена към националната система за 
наблюдение и контрол на атмосферния въздух, по показател фини прахови 
частици /ФПЧ10/. 

За целите на настоящия анализ, резултатите от проведения мониторинг
са сравнени с пределните норми на контролираните атмосферни замърсители, 
определени с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух, издадена от Министерството на околната среда и водите 
и Министерството на здравеопазването и в сила от 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. 
бр.58 от 30 Юли 2010г.).

Таблица 10

Фини 
прахови 
частици 
(ФПЧ10)

средноденонощна 50µg/m3 - да не се 
превишават повече от 35 

пъти за КГ

50% 1.01.2005г.

Средногодишна 40µg/m3 20% 1.01.2005г.

Показател Норма Стойност Допустимо отклонение Дата на постигане
SO2 средночасова 350µg/m3 - да не се 

превишават повече от 24 
пъти за една календарна 

година (КГ)

150µg/m3 1.01.2005г.

средноденонощна 125µg/m3 - да не се 
превишават повече от 3 

пъти за КГ

Няма 1.01.2005г.

NO2 средночасова 200µg/m3 - да не се 
превишават повече от 18 

пъти за КГ

50% намаляващи 
линейно 

1.01.2010г.

средногодишна 40µg/m3 50% намаляващи 
линейно

1.01.2010г.
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1.1. Финни прахови частици ФПЧ10

Оценката на състоянието на КАВ трябва да се основава на данни, 
получени в течение на няколко години. По този начин се включват промени в 
метеорологичните обстановки от година на година, които могат да водят до 
различно ниво на концентрациите, както и е по-лесно да се идентифицират 
тенденции в протичането на концентрацията поради причиняващите ги 
тенденции в протичането на емисиите, като така се получава солидна основа за 
оценката. Абсолютният изискван минимум за оценка са данни от измервания 
от една година. Времевата рамка трябва да е календарната година.

Данните за Община Казанлък по отношение на ФПЧ10 са за 3 години за 
периода от 2008 – 2010г. и са преставени в таблици, като отразяват 
превишенията на ПС за СДН по месеци и години.

2008г.
Януари

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 30
Брой регистрирани превишения през месеца: 18
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 18
Средномесечна концентрация: 58,137
Времеви обхват: 96,77419355

Февруари

Брой регистрирани данни през месеца: 21
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 51
Брой регистрирани превишения през месеца: 14
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 32
Средномесечна концентрация: 54,522
Времеви обхват: 85

Март
Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 82
Брой регистрирани превишения през месеца: 2
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 34
Средномесечна концентрация: 28,732
Времеви обхват: 90,10989011

Април
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Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 112
Брой регистрирани превишения през месеца: 4
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 38
Средномесечна концентрация: 32,397
Времеви обхват: 92,56198347

Май

Брой регистрирани данни през месеца: 23
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 135
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 39
Средномесечна концентрация: 31,330
Времеви обхват: 88,81578947

Юни

Брой регистрирани данни през месеца: 0
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 135
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 39
Средномесечна концентрация:
Времеви обхват: 74,17582418

Юли

Брой регистрирани данни през месеца: 13
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 148
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 39
Средномесечна концентрация: 10,692
Времеви обхват: 69,48356808

Август
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Брой регистрирани данни през месеца: 27
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 175
Брой регистрирани превишения през месеца: 2
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 41
Средномесечна концентрация: 33,633
Времеви обхват: 71,72131148

Септември

Брой регистрирани данни през месеца: 29
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 204
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 42
Средномесечна концентрация: 29,179
Времеви обхват: 74,45255474

Октомври

Брой регистрирани данни през месеца: 26
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 230
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 47
Средномесечна концентрация: 39,527
Времеви обхват: 75,40983607

Ноември

Брой регистрирани данни през месеца: 19
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 249
Брой регистрирани превишения през месеца: 6
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 53
Средномесечна концентрация: 41,253
Времеви обхват: 74,32835821
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Декември

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 280
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от 
началото на годината до момента: 53
Средномесечна концентрация: 29,061
Времеви обхват: 76,50273224

2009г.
Януари

Брой регистрирани данни през месеца: 27
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 27
Брой регистрирани превишения през месеца: 12
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 12
Средномесечна концентрация: 47,230
Времеви обхват: 87,09677419

Февруари

Брой регистрирани данни през месеца: 25
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 52
Брой регистрирани превишения през месеца: 2
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 14
Средномесечна концентрация: 36,716
Времеви обхват: 88,13559322

Март

Брой регистрирани данни през месеца: 26
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 78
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 24,158
Времеви обхват: 86,66666667
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Април

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 108
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 19,217
Времеви обхват: 90

Май

Брой регистрирани данни през месеца: 28
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 136
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 11,644
Времеви обхват: 90,06622517

Юни

Брой регистрирани данни през месеца: 20
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 156
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 9,840
Времеви обхват: 86,1878453

Юли

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 187
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 11,572
Времеви обхват: 88,20754717
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Август

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 218
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 16,948
Времеви обхват: 89,71193416

Септември

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 248
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 16,687
Времеви обхват: 90,84249084

Октомври

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 279
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 15
Средномесечна концентрация: 16,197
Времеви обхват: 91,77631579

Ноември

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 309
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 16
Средномесечна концентрация: 23,717
Времеви обхват: 92,51497006
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Декември

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 340
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от 
началото на годината до момента: 21
Средномесечна концентрация: 32,440
Времеви обхват: 93,15068493

2010г.

Януари

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 31
Брой регистрирани превишения през месеца: 4
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 4
Средномесечна концентрация: 29,819
Времеви обхват: 100

Февруари

Брой регистрирани данни през месеца: 28
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 59
Брой регистрирани превишения през месеца: 3
Брой регистрирани превишения от началото 
на годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 29,807
Времеви обхват: 100

Март

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 90
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 20,761
Времеви обхват: 100
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Април

Брой регистрирани данни през месеца: 29
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 119
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 12,300
Времеви обхват: 99,16666667

Май

Брой регистрирани данни през месеца: 25
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 144
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 11,240
Времеви обхват: 95,36423841

Юни

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 174
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 14,460
Времеви обхват: 96,13259669

Юли

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 205
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 7
Средномесечна концентрация: 14,265
Времеви обхват: 96,69811321
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Август

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 236
Брой регистрирани превишения през месеца: 1
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 8
Средномесечна концентрация: 23,923
Времеви обхват: 97,11934156

Септември

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 266
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 8
Средномесечна концентрация: 18,197
Времеви обхват: 97,43589744

Октомври

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 297
Брой регистрирани превишения през месеца: 0
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 8
Средномесечна концентрация: 18,210
Времеви обхват: 97,69736842

Ноември

Брой регистрирани данни през месеца: 30
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 327
Брой регистрирани превишения през месеца: 8
Брой регистрирани превишения от началото на 
годината до момента: 16
Средномесечна концентрация: 40,930
Времеви обхват: 97,90419162
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Декември

Брой регистрирани данни през месеца: 31
Брой регистрирани данни от началото на 
годината до момента: 358
Брой регистрирани превишения през месеца: 5
Брой регистрирани превишения от 
началото на годината до момента: 21
Средномесечна концентрация: 32,874
Времеви обхват: 98,08219178

Обобщена таблица за броя на регистрираните 
превишения по години

Таблица 11

година 2008 2009 2010

Допустимо отклонение в 
рамките на една 

календарна година
Брой регистрирани 
превишения на ПС за СДН  53 21 21 35

Брой на регистрираните превишения по години
Фиг.8

0

20

40

60

Брой регистрирани превишения на ПС за СДН

2008 53

2009 21

2010 21

Допустимо отклонение в рамките
на една КГ

35

1

За периода 2008 – 2010г. само за 2008г. са регистрирани превишения 
(53бр.) от допустимото отклонение в рамките на една календарна година 
(35бр.).
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Средноденонощни концентрации /µg/m3/ на ФПЧ10 по месеци
за периода 2008-2010г.

таблица 12
2008 2009 2010

януари 58,14 47,23 29,82
февруари 54,52 36,72 29,81
Март 28,73 24,16 12,30
Април 32,40 19,22 20,76
Май 31,33 11,64 11,24
Юни 9,84 14,46
Юли 10,69 11,57 14,27
август 33,63 16,95 23,92
септември 29,18 16,69 18,20
октомври 39,53 16,20 18,21
ноември 41,25 23,72 40,93
декември 29,06 32,44 32,87

Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци 
за периода 2008-2010г.

фиг.9

ПС на СДН 50 mg/m3
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2008 58,14 54,52 28,73 32,40 31,33 10,69 33,63 29,18 39,53 41,25 29,06

2009 47,23 36,72 24,16 19,22 11,64 9,84 11,57 16,95 16,69 16,20 23,72 32,44

2010 29,82 29,81 12,30 20,76 11,24 14,46 14,27 23,92 18,20 18,21 40,93 32,87

януари февруари март април май юни юли август септември октомври ноември декември
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Най-високите  концентрации  за  периода 2008 – 2010г. са  регистрирани  
през  месеците  януари  (СДК  за месеца  е  58,14 µg/m 3 през  2008г.  и  47,23 
µg/m 3 за  2009г.), февруари  (54,52 µg/m3 за  2008г.  и 36,72 µg/m3 за 2009г.) и 
ноември (41,25 µg/m3 за 2009г. и 40,93µg/m3 за 2010г.), като превишението на 
праговата стойност е само през февруари 2008г. 

През топлата част от годината (май-август) СДК са в интервал от 9,84 
µg/m3  до 33,63 µg/m 3  и не превишават праговата стойност за СДН.  

Резултатите от мониторинга като цяло, показват занижаване в 
стойностите на показателя ФПЧ 10   през 2010 година за периода ноември-
април и завишаване в периода юни - октомври, като се запазва ясно изразения 
сезонен характер в разпределение на СДК, надхвърлящи ПС на СДН от 
50µg/m3 през отоплителния сезон.

Съгласно  изискванията  на  Наредба  №12  от  15  юли  2010г.  праговата  
стойност  на  СДН  за показател  ФПЧ 10   не  трябва  да  бъде  превишавана  
повече  от  35  пъти  в  рамките  на  една календарна  година.

Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10  по тримесечия

Таблица 13
2008 2009 2010

първо тримесечие 34 15 7

Второ тримесечие 5 0 0

Трето тримесечие 3 0 1

четвърто тримесечие 11 6 13
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Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10  по тримесечия

Фиг.10

0

5

10

15

20

25

30

35

б
р

о
й

 п
р

е
в

и
ш

е
н

и
я

2008 34 5 3 11

2009 15 0 0 6

2010 7 0 1 13

първо 
тримесечие

второ 
тримесечие

трето 
тримесечие

четвърто 
тримесечие

Фиг.11

Брой превишения по тримесечие

0

10

20

30

40

б
р

о
й

 п
р

е
в

и
ш

е
н

и
я

2008

2009

2010

2008 34 5 3 11

2009 15 0 0 6

2010 7 0 1 13

първо 
тримесечие

второ 
тримесечие

трето 
тримесечие

четвърто 
тримесечие



40

Броят   на   констатираните   превишавания   за   едногодишен   период   
надвишава 1,51  пъти определената норма за 2008 година и няма превишения 
за 2009г. и 2010г.

От представените графики се вижда, че за 2008г всички регистрирани 
превишения на СДН  са  регистрирани  през  отоплителния  сезон  - през 
първото и третото тримесечие и нито  едно  през неотоплителния  сезон.

Като потвърждаване за сезонният характер в разпределението на 
превишенията на нормите на  показателя  фини прахови  частици  (ФПЧ 10 )  е 
представената  на  фигура 8, проследяваща  изменението  на  средноденонощна  
концентрация за  тримесечие  през  периода 2008-2010г. Тук отново ясно се 
очертават два периода с превишаване на СДН съответно през 1-то и 4-то 
тримесечие на годината.

Средноденонощна концентрация на ФПЧ10 за тримесечие

Фиг.12
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2008 47,13 31,86 24,50 36,61

2009 36,03 13,57 15,07 24,12

2010 23,98 15,49 18,80 30,67

СДК за 
първо 

СДК за второ 
тримесечие

СДК за трето 
тримесечие

СДК за 
четвърто 

Анализът на данните за периода 2008г. – 2010г., показва че тенденцията е 
към намаляване на нивата  на  замърсяване  на  атмосферния  въздух  с  ФПЧ 
10 на територията на РОУКАВ Казанлък, като през 2009г. и 2010г. няма 
превишения на допустимото отклонение в рамките на една календарна година 
(35бр.).
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Средногодишна норма /СГН/ за опазване на човешкото здраве

Таблица 14
ФПЧ10 Период на

осредняване
Норма
µg/m3

Максимален брой 
превишения за година

Норми за опазване на 
човешкото здраве

24 часа
50 35

Норми за опазване на 
човешкото здраве

Календарна 
година 40 -

Таблица 15 
година Средно годишна 

концентрация /СГК/ 
µg/m3

Максимална 
средноденонощна 

концентрация µg/m3

Брой 
превишения над 

50 µg/m3
2008 35,31 138,5 53
2009 22,20 89,7 21
2010 22,23 123,3 21

Фиг.13
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40

22,23

40
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Средногодишнни концентрации

средногодишна
концентрация

средногодишна норма

средногодишна
концентрация

35,31 22,20 22,23

средногодишна
норма

40 40 40

2008 2009 2010

Данните за периода 2008г. – 2010г. показват, че средногодишната 
концентрация за всяка една от изследваните години не превишават 
средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 40µg/m3.



42

1.2.Серен диоксид (SO2)

Съдържанието на серен диоксид в атмосферния въздух, на територията 
на Община Казанлък се следи в пункта с.Ръжена, който е част от националната 
система за контрол качеството на атмосферния въздух.

Резултатите от проведения мониторинг показват, че за 2008-2010г. не са 
регистрирани превишения на ПС за СДН за серен диоксид от 120μg/m3. 

1.3. Азотен диоксид (NO2)
Съдържанието на азотен диоксид в атмосферния въздух на територията 

на Община Казанлък се следи в пункта с.Ръжена, който е част от националната 
система за контрол качеството на атмосферния въздух.

Резултатите от проведения мониторинг показват, че за 2008-2010г. не са 
регистрирани превишения на на ПС на СЧН за азотен диоксид от 200μg/m3.

2. Обобщена оценка на качеството на атмосферния въздух за периода 
2008 – 2010г.  

Проведеният по-горе анализ показва, че с изключение на ФПЧ10, 
качеството на атмосферния въздух на територията на РОУКАВ Казанлък по 
отношение основните замърсители, определени в чл.4. от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух, отговаря на изискванията за опазване на околната 
среда и на човешкото здраве. За периода 2008г. – 2010г. тенденцията е към 
намаляване на  нивата  на  замърсяване  на  атмосферния  въздух  с  ФПЧ 
10 на територията на РОУКАВ Казанлък – превишения повече  от  35  
пъти  в  рамките  на  една календарна  година има регистрирани само през 
2008г.

Измервания от местната система показват, че нивата на имисиите на 
серни и азотни оксиди са значително под допустимите нормите. 

3.Оценка на факторите, които са допринесли за превишенията –
климатичните характеристики, специфични за мястото дисперсионни 
характеристики, природни източници, пренос от източници от съседни 
райони и др.

3.1. Локализация на наднорменото замърсяване.
Въпреки, че отчетените данни от имисионни замервания за периода 

2008г. – 2010г., показват известно подобряване през 2009г. и 2010г. на
качеството на атмосферния въздух, все още се отчитат наднормени стойности 
по отношение на показателя фини прахови частици (ФПЧ10), който се явява и
основен замърсител на атмосферния въздух в района.
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Според изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010г. праговата 
стойност на СДН за показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече 
от 35 пъти в рамките на една календарна година. Анализът на данните от 
ДОАС Ръжена показва, че в годишен аспект за 2008г. са регистрирани 53 дни с 
превишение на СДН, което е над допустимия брой за една календарна година.

За 2009г. и 2010г. са регистрирани 21 дни с превишение на СДН, което е 
под допустимия брой за една календарна година.

Замърсяването е главно от горивни процеси при изгарянето на твърди 
горива, използвани за отопление  от  населението.  Регистрираните  
превишения  и  съвпадението  на  най-високите среднодневни концентрации с 
активния отоплителен сезон е ясно доказателство за това.

Ясно се очертава сезонна зависимост в разпределението на СДК 
надхвърлящи ПС на СДН от 50µg/m 3 . Основната част от превишаванията са 
регистрирани през зимните месеци, по време на отоплителния сезон и при 
наличие на характерни климатични и метеорологични условия
благоприятстващи задържането на замърсители като: висока влажност и слаби 
ветрове (със скорост  под  2м/с),  ниска  облачност  и  инверсии,  създаващи  
предпоставка  за  интензивно атмосферно замърсяване.

Към  замърсяване  на  въздуха от  битовото  отопление  се наслагват  и  
емисиите  на  ФПЧ 10 от автомобилния  транспорт,  предвид  на  това,  че  АИС  
попада  под  частичното  влияние  на автотранспорта -  в близост до него 
улиците са с интензивен автомобилен трафик.

През периода май-октомври се наблюдават устойчиво по-ниски 
стойности на ФПЧ 10, като се регистрират единични завишени стойности. 
Може да се предположи, че формирането им се дължи на транспорта и на 
строително-ремонтни работи по сградния фонд и инфрастуктурни обекти.

3.2.Оценка на влияние на климатичните фактори върху 
атмосферното замърсяване в района

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние 
върху степента на замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за 
по-доброто или по-лошо разсейване на емитираните вредни вещества. Най-
общо могат да се разделят на две основни групи показатели – благоприятни 
климатични фактори, които способстват за самопречистването на атмосферния 
въздух и неблагоприятни климатични фактори, които са пречка за 
самоочистване на атмосферата.

Данните за климатичната характеристика на РОУКАВ Казанлък са за 
периода 2008 – 2010г.  и са от ДОАС – система с.Ръжена и представляват 
почасови метеорологични данни за целия период.

Всеки запис за всеки час от годината съдържа информация за скоростта и 
направлението на вятъра, температура на въздуха, влажността на въздуха и 
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атмосферното налягане. Данните са представени от РИОСВ – Стара Загора и са 
неразделна част от настоящата програма /Приложение – в електронния вариант 
на програмата/.

Категориите на устойчивост на атмосферата и средната височина на слоя 
на смесване са изчислени с програма на US EPA. Както е известно, тези 
категории определят способността на атмосферата да пренася замърсителите 
във вертикална посока и тяхното познаване е от изключително значение за 
коректното определяне на приземните концентрации. Височината на слоя на 
смесване определя границата на пространството във вертикална посока, в 
което замърсителите могат да се разсейват.

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху 
разпределението на вредните вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. 
Концентрацията на замърсителите от постоянно действащи източници е 
обратно  пропорционална на скоростта на вятъра, а ако той е устойчив по 
посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива посока.

Доколкото скоростта на вятъра е основен фактор за оценка на 
разсейването, анализът на данните по скоростни интервали може да даде 
полезна допълнителна информация. Както е известно, триенето на вятъра по 
земната повърхност създава така наречената механична турбулентност. В 
близост до земната повърхност тя създава завихряне, което в общия случай
благоприятства разсейването на замърсителите. Колкото по-силен е вятъра, 
толкова по-голяма е механичната турбулентност (по-силни са създадените 
вихри) и разсейването на замърсителите се подобрява. Тази констатация е в 
сила за всички газообразни замърсители. Когато става дума за разсейване на 
частици обаче, в случая на ФПЧ10, тази констатация следва да се оцени по 
различен начин. Когато скоростта на вятъра надвиши някаква критична 
скорост, в процеса на триене частиците също придобиват някаква кинетична
енергия. Когато тя превиши силите на сцепление частиците се отделят от 
земната повърхност и започват да се придвижват свободно в направлението на 
вятъра. Явлението се нарича „ветрова ерозия” и предизвиква вторично 
замърсяване. В урбанизираните територии механичната турбулентност 
предизвиква вторично замърсяване, когато върху пътните платна има пътен 
нанос. Първите признаци на „унасяне” на частици от пътните платна могат да 
се наблюдават още при скорост на вятъра около 4 м/сек., а при скорост над 6 
м/сек запрашването е видимо с просто око и често значително. Ефектът се 
усилва, ако е съпроводен с трафик на автомобили. Подобно явление се 
наблюдава и от лошо поддържани „зелени” площи, при които вятърът влиза в 
директен контакт със земната повърхност. Такива площи като правило са 
покрити с частично разпрашена почва, която лесно се отнася от вятъра. 
Веднага трябва да се отбележи, че добре затревената площ не може да бъде 
източник на вторично замърсяване с прах в резултат на ветрова ерозия.
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При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за 
движение във вертикална посока се определя чрез въведените за целта  
категориите на устойчивост на атмосферата.

В качествено отношение  категориите  на  устойчивост  на  атмосферата  
са  известни  със следните означения:

A – най-неустойчива атмосфера;
B – умерено неустойчива атмосфера;
C - неустойчива атмосфера;
D - неутрална атмосфера;
E – слабо устойчива атмосфера;
F - устойчива атмосфера.

През  деня,  когато  постъпващата  слънчева  радиация  е  голяма,  а  
скоростта  на  вятъра  малка, устойчивостта  на  атмосферата  се  определя  
като  клас  А.  При  силна  слънчева  радиация  и скорост  на  вятъра  над  6 
м/сек  устойчивостта  на  атмосферата  се  определя  като  клас  С,  тъй като  
силният  вятър  препятства  развитието  на  естествена  термична  конвекция,  
каквато  се наблюдава  при  безветрие  или  много  слаб  вятър.  Клас  А  
съответства на най-неустойчива атмосфера, а клас В на умерено  неустойчива.  
Това  са  най-благоприятните  за  разсейване условия,  тъй  като  част  от  
замърсителите  се  пренасят  във  височина  и  не  позволяват достигането на 
високи приземни концентрации. Клас D предполага наличие на облачност и
през деня и през нощта и се определя като неутрална атмосфера. Клас Е - слабо  
устойчива атмосфера, а клас F - на най-устойчива атмосфера.

Условията  за  съществуване  на  категория  А  и  В  са  ясно  небе,  слаб  
вятър,  слънцето  се  е издигнало  над  хоризонта  на  повече  от  60о ,  типичен  
летен  слънчев  ден  след  пладне.

Атмосферата е силно конвективна. Условията за съществуване на 
категория С са подобни, но слънчевата  радиация  е  намалена  поради  слаба  
разпокъсана  облачност.  В  слънчевите  летни дни, следобед или преди залез 
слънце и височина на слънцето над хоризонта от 15 до 35о  са типични  за  
категориите  на  устойчивост  С  и  D.  При  липса  на  слънчева  радиация  
(нощ) преобладават категориите D, E и F, като категорията D е характерна за 
скорости на над 4-5 м/сек.  Категория F е характерна за ясни нощи със скорост 
на вятъра по-малки от 2 м/сек.

Максимумите в приземните концентрации намалят с намаляване на
неустойчивостта на атмосферата и се изместват все по-далеч от източника. При 
неутралната категория D максимумът е слабо изразен и е най-отдалечен от 
източника. В същото време се създават условия за високи приземни 
концентрации върху обширни територии.

Друг   фактор,   оказващ   съществено   въздействие   върху   условията   
за   разсейване   на замърсителите е облачността. Известно е, че при ниско 
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разположена  облачност условията за разсейване се влошават. За РОУКАВ 
Казанлък е характерен по-високият брой дни  с  облачност  през  студеното  
полугодие. Годишната  картина  на облачността  в  района  е добре  изразена,  
като  преобладават  облачните  дни  през  периода  декември  –  февруари.

3.3. Анализ и оценка на климатичните характеристики в дните с 
превишения на средноденонощната норма (СДН) за ФПЧ 10

Концентрациите на замърсителите на във въздуха не са статични, а 
варират според фактори като  местоположение,  честота,  продължителност  и  
височина  на  емисиите  в  атмосферния въздух,  както  и  според  условията  на  
дисперсия,  които  силно  зависят  от  метеорологични фактори като посока и 
скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и др.

При  изготвянето  на  анализа  и  оценката  на  КАВ,  е  регистрирано  и  
отчетено влиянието на комплекса от специфичните за района   метеорологични
фактори върху   дифузията на замърсителите  в  атмосферния  въздух.  

В  Таблица 16, Таблица 17,  и  Таблица 18 и приложените към тях 
графики, са представени данни, характеризиращи метеорологичната 
обстановка и условията, при които е регистрирано всяко едно превишение на
СДН за показателя ФПЧ 10 през разглеждания период 2008 – 2010г.:

Табл.16
2008г.

Пункт Община Дата Измерена 
концентрация 

Превишени
е на ПС за 

СДН  

Т
е

м
п

е
р

ат
у

р
а

Н
а

л
я

га
н

е

В
л

а
ж

н
о

с
т
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л
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н
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е

в
а

Р
а

д
и

а
ц

и
я

С
ко

р
о

с
т 

н
а

в
я

тъ
р

а

Celsius mbar % W/m2 m/s

Ръжена Казанлък 01.1.2008 г. 51,40 1,028 1,2 977 100 10,1 0,4
Ръжена Казанлък 05.1.2008 г. 89,30 1,786 -11,4 996 100 61 0,34
Ръжена Казанлък 06.1.2008 г. 100,70 2,014 -5,3 989 100 10,4 0,28
Ръжена Казанлък 07.1.2008 г. 74,10 1,482 0,7 980 100 70,4 0,62
Ръжена Казанлък 08.1.2008 г. 63,70 1,274 -1,2 984 100 45,7 0,58
Ръжена Казанлък 09.1.2008 г. 69,50 1,390 -2 988 100 79,7 0,45
Ръжена Казанлък 10.1.2008 г. 81,70 1,634 -5,2 989 100 97,9 0,35
Ръжена Казанлък 11.1.2008 г. 79,10 1,582 --- --- --- --- ---
Ръжена Казанлък 12.1.2008 г. 96,10 1,922 -6,7 986 100 81,1 0,3
Ръжена Казанлък 13.1.2008 г. 84,60 1,692 -6,5 985 100 77,4 0,49
Ръжена Казанлък 14.1.2008 г. 66,70 1,334 -2,9 985 99,7 56 0,32
Ръжена Казанлък 15.1.2008 г. 84,70 1,694 -1,1 984 100 58,4 0,1
Ръжена Казанлък 16.1.2008 г. 101,80 2,036 0,2 983 99,9 41,4 0,32
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Ръжена Казанлък 17.1.2008 г. 53,60 1,072 0,3 984 100 32,6 0,49
Ръжена Казанлък 18.1.2008 г. 60,40 1,208 1,8 985 99,8 40,4 0,24
Ръжена Казанлък 19.1.2008 г. 71,80 1,436 1,8 987 100 33,8 0,26
Ръжена Казанлък 20.1.2008 г. 70,40 1,408 2,1 985 100 49,5 0,62
Ръжена Казанлък 22.1.2008 г. 53,30 1,066 2,4 970 100 88 0,57
Ръжена Казанлък 01.2.2008 г. 70 1,400 0,9 981 80,3 103,5 0,58
Ръжена Казанлък 02.2.2008 г. 77,1 1,542 1,6 981 89 94,1 0,54
Ръжена Казанлък 03.2.2008 г. 64,3 1,286 3,9 987 80,7 98,6 0,44
Ръжена Казанлък 04.2.2008 г. 68,5 1,370 4,5 987 87,2 84,1 0,56
Ръжена Казанлък 05.2.2008 г. 93,9 1,878 5,1 983 94,8 20,4 0,35
Ръжена Казанлък 06.2.2008 г. 73,1 1,462 5,4 984 90,1 72,8 0,53
Ръжена Казанлък 14.2.2008 г. 64 1,280 -0,5 985 66 127,1 0,71
Ръжена Казанлък 15.2.2008 г. 63,4 1,268 -0,2 982 70,5 94,7 1,58
Ръжена Казанлък 20.2.2008 г. 53 1,060 3,4 987 69,1 146,1 0,76
Ръжена Казанлък 21.2.2008 г. 63,4 1,268 4,1 986 69,1 144 0,58
Ръжена Казанлък 22.2.2008 г. 65 1,300 5,8 986 64,6 150,5 0,65
Ръжена Казанлък 23.2.2008 г. 54 1,080 8,6 982 60,2 139,5 1,57
Ръжена Казанлък 24.2.2008 г. 52,5 1,050 9,4 986 54,8 140,5 1,7
Ръжена Казанлък 25.2.2008 г. 51,5 1,030 7,1 984 63,5 158,8 0,89
Ръжена Казанлък 24.3.2008 г. 51,7 1,034 11,1 954 77,6 139,4 2,23
Ръжена Казанлък 30.3.2008 г. 65 1,300 9,2 978 55,2 197,1 2,94
Ръжена Казанлък 13.4.2008 г. 51,7 1,034 14,8 974 82,2 88,4 0,53
Ръжена Казанлък 20.4.2008 г. 54,8 1,096 16,2 969 74,1 256,4 0,7
Ръжена Казанлък 21.4.2008 г. 58,3 1,166 17,6 968 75,1 229,6 0,48
Ръжена Казанлък 22.4.2008 г. 73,5 1,470 16,8 963 68,5 236,7 1,46
Ръжена Казанлък 20.5.2008 г. 89,3 1,786 19,7 970 66,2 292,5 0,66
Ръжена Казанлък 17.8.2008 г. 57,5 1,150 25,9 967 51,9 254,1 0,57
Ръжена Казанлък 24.8.2008 г. 53,6 1,072 25,4 968 57,4 203,6 0,99
Ръжена Казанлък 12.9.2008 г. 59,2 1,184 22,4 969 55,3 187,6 0,69
Ръжена Казанлък 17.10.2008 г. 57,9 1,158 13,9 974 79,8 134,8 0,55
Ръжена Казанлък 19.10.2008 г. 138,5 2,770 11,8 986 81,8 77,1 0,62
Ръжена Казанлък 27.10.2008 г. 54,5 1,090 7,5 980 82 115,5 0,54
Ръжена Казанлък 28.10.2008 г. 52,4 1,048 7,8 978 83,1 117 0,53
Ръжена Казанлък 29.10.2008 г. 54,3 1,086 8,4 979 88,9 98,7 0,52
Ръжена Казанлък 13.11.2008 г. 114,6 2,292 5,2 982 85,4 62 0,52
Ръжена Казанлък 15.11.2008 г. 53,9 1,078 6,1 987 91,9 79,8 0,66
Ръжена Казанлък 16.11.2008 г. 57,8 1,156 4,4 983 96 65,8 0,52
Ръжена Казанлък 17.11.2008 г. 52,2 1,044 8 977 80,6 55,9 1,24
Ръжена Казанлък 29.11.2008 г. 57,1 1,142 0,9 976 99,1 9,4 0,48
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Измерена концентрация 
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2009г. Табл. 17

Пункт Община Дата Измерена 
концентрация 

Превишение 
на ПС за 

СДН  
T

E
M

P

P
R

E
S

S

H
U

M
ID

IT
Y

G
S

R

W
S

Ръжена Казанлък 05.01.2009 
г. 55,4

1,108
-3,5 975 94,9 7,3 0,22

Ръжена Казанлък 06.01.2009 
г. 50,1

1,002
-2,2 978 92,6 5,6 0,42

Ръжена Казанлък 07.01.2009 
г. 54,3

1,086
-3,1 981 93,1 39,5 0,61

Ръжена Казанлък 08.01.2009 
г. 50,2

1,004
-3,8 982 94,3 41,6 0,68

Ръжена Казанлък 11.01.2009 
г. 50,5

1,01
-5,9 994 88,5 77 0,72

Ръжена Казанлък 12.01.2009 
г. 61,1

1,222
-7 995 86,6 80,6 0,41

Ръжена Казанлък 13.01.2009 
г. 68,1

1,362
-6,2 990 89,8 55,9 0,42

Ръжена Казанлък 14.01.2009 
г. 78,9

1,578
-0,3 981 100 12,6 0,4

Ръжена Казанлък 19.01.2009 
г. 78,9

1,578
1,8 974 96,5 78,6 0,6

Ръжена Казанлък 20.01.2009 
г. 55,5

1,11
3,7 974 92,5 83,9 0,65

Ръжена Казанлък 21.01.2009 
г. 75,1

1,502
6 975 100 10,8 0,43

Ръжена Казанлък 25.01.2009 
г. 64

1,28
6,4 956 100 18 0,45
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Ръжена Казанлък 06.03.2009 
г. 80,3

1,606
12,6 954 88,2 150 2,07

Ръжена Казанлък 24.11.2009 
г. 60,2

1,204
8,1 976 88,3 75,7 0,58

Ръжена Казанлък 18.12.2009 
г. 86

1,72
-1,9 959 96,8 7,6 1,03

Ръжена Казанлък 22.12.2009 
г. 53,5

1,07
-3,5 979 96,8 40,2 0,42

Ръжена Казанлък 23.12.2009 
г. 56,9

1,138
-0,2 975 96,8 28,7 0,52

Ръжена Казанлък 24.12.2009 
г. 53,7

1,074
1,9 975 96,8 55 0,48

Ръжена Казанлък 25.12.2009 
г. 89,7

1,794
0,2 976,3 94,0 48,3 0,6
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Горните графики показват, че в 90% от случаите на превишение на ПС на 
СДН, скоростта на вятъра е под 1 м/с. Същата ситуация беше наблюдавана и 
през 2008г.

2010г. Табл. 18

Пункт Общин
а

Дата Измерена 
концентраци

я 

Превишени
е на ПС за 

СДН  TEM
P

PRES
S

HUMIDIT
Y GSR WS

Ръжен
а 

Казанлъ
к

06.1.2010 
г. 67,4

1,348
0,8 969 96,8 20,9

0,4
4

Ръжен
а 

Казанлъ
к

29.1.2010 
г. 52,2

1,044
-0,8 952 92,5 79,7

0,4
6

Ръжен
а 

Казанлъ
к

30.1.2010 
г. 56,7

1,134
0 962 96,8 41

0,3
8

Ръжен
а 

Казанлъ
к

31.1.2010 
г. 66,3

1,326
1,4 959 96,8 14,7

0,5
3

Ръжен
а 

Казанлъ
к

10.2.2010 
г. 57,4

1,148
-3,4 968 96,8 35,2

0,6
9

Ръжен
а 

Казанлъ
к

17.2.2010 
г. 54

1,080
2,8 968 96,8 22,5

0,4
4

Ръжен
а 

Казанлъ
к

21.2.2010 
г. 90,4

1,808
6,7 960 80,9 70,4

2,7
8

Ръжен
а 

Казанлъ
к

17.8.2010 
г. 54,9

1,098
24,7 971 81,9

179,
1

0,6
2

Ръжен
а 

Казанлъ
к

03.11.201
0 г. 50,8

1,016
7,6 981 96,8 93,4

0,4
8
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Ръжен
а 

Казанлъ
к

04.11.201
0 г. 51,9

1,038
12 986 82,1 96,4

0,6
1

Ръжен
а 

Казанлъ
к

10.11.201
0 г. 53,4

1,068
18,6 967 80,9 98,3

2,9
5

Ръжен
а 

Казанлъ
к

11.11.201
0 г. 123,3

2,466
13,4 972 96,8 37,1

0,4
3

Ръжен
а 

Казанлъ
к

12.11.201
0 г. 72,5

1,450
11,2 970 96,8 58,6

0,6
4

Ръжен
а 

Казанлъ
к

13.11.201
0 г. 51,2

1,024
11,4 975 90,5 81,3

0,6
1

Ръжен
а 

Казанлъ
к

14.11.201
0 г. 55,6

1,112
11,6 937 83,8 85,6

0,6
5

Ръжен
а 

Казанлъ
к

15.11.201
0 г. 60,7

1,214
12 978 87,9 76,1

0,3
6

Ръжен
а 

Казанлъ
к

01.12.201
0 г.

54,7 1,094
9,6 969 96,8 10,6

0,4
4

Ръжен
а 

Казанлъ
к

20.12.201
0 г. 56,2

1,124
--- --- --- --- ---

Ръжен
а 

Казанлъ
к

21.12.201
0 г. 54,4

1,088
--- --- --- --- ---

Ръжен
а 

Казанлъ
к

22.12.201
0 г. 56,4

1,128
--- --- --- --- ---

Ръжен
а 

Казанлъ
к

31.12.201
0 г. 58,1

1,162
--- --- --- --- ---
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Горните графики показват, че в 80% от случаите на превишение на ПС на 
СДН, скоростта на вятъра е под 1 м/с. Същата ситуация беше наблюдавана и 
през 2008г. и 2009г.

Измерен брой превишения на СДН на ФПЧ 10 с корекция на дните с 
неблагоприятни метеорологичвни условия за 2008, 2009 и 2010 год. 

Т
година Брой 

на дните с 
превишения над 

нормата

Брой
на дните със скорост 

на вятъра под 1,5 
m/s

Брой 
на реалните 
превишения 

годишно
2008 53 49 4
2009 21 20 1
2010 21 20 1

От  представените таблици и графики  могат да се направят 
следните изводи:

1. За 2008г. почти всички регистрирани  превишения  на  СДН  са 
регистрирани през отоплителния сезон октомври – април и само 4 от 
превишенията са регистрирани извън него. 

2. За 2009г. всички регистрирани  превишения  на  СДН  са регистрирани 
през отоплителния сезон ноември – март и нито едно превишение извън него.

3. За 2010г. почти всички регистрирани  превишения  на  СДН  са 
регистрирани през отоплителния сезон ноември – февруари и само 1 от 
превишение са регистрирани извън него - август.

4. И през трите изследвани години в 80% от случаите на превишение на 
ПС на СДН, скоростта на вятъра е под 1 м/с.
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5. Друг  интересен  извод  от  горните графики  е,  че през 2009г. и 2010г. 
са регистрирани 21 дни с превишение на СДН, което е под допустимия брой за 
една календарна година.

Това показва, че прилаганата общинска политика за опазване качеството 
на атмосферния въздух и по-конкретно намаляне на замърсяването с фини 
прахови частици има ефект и трябва да продължи в същата посока.

6. През топлото полугодие се наблюдават макар и рядко отделни 
наднормени средноденонощни концентрации, дължащи се на  неблагоприятни 
климатични  условия,  при които се създават предпоставки за атмосферно 
замърсяване с прах от земната повърхност в резултат на вторично 
разпрашаване.

Анализът на горните резултати показва, че всички превишения на
СДН за ФПЧ10 през 2008, 2009 и 2010 година, са регистрирани при 
следните метеорологични условия:

-  ниски  скорости  на  вятъра  между  0,28  и  1,7  м/сек,    която  
скорост  се  явява  неблагоприятна за разсейване на частици;

-   влажност   на   въздуха   над   70%,   благоприятстваща   
задържането   на   замърсителите в приземните части на атмосферата

- преобладаваща облачност.

Основни   изводи  от оценката   на   влиянието   на   климатичните   
фактори   върху атмосферното замърсяване в района:

Относително  ниската  средно  годишна  скорост  на  вятъра  от  около  1 
м/с, както и останалите фактори като – скорост на вятъра през студеното 
полугодие, преобладаваща посока  на  вятъра,  висока  влажност  и  ниската  
облачност, определят общите  условия  за разсейване на замърсителите през 
студеното полугодие като неблагоприятни;

4. Методи, използвани в оценката. Неопределеност на резултатите от 
моделирането.
4.1.Описание на модела, използван за оценка на разсейването

При моделирането на РОУКАВ Казанлък ще бъдат разгледани две 
области:

1. гр.Казанлък, където са съсредоточени основните потенциални 
източници на ФПЧ10 и най-голяма гъстота на населението, пряко влияещи и 
съответно повлияни от чистотата на атмосферния въздух. Моделирането за 
тази област е на базата на прогнози въз основа на налични данни за използвани 
горива в битовия и промишления сектор, брой регистрирани видове МПС и 
автомобилния трафик.
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2. с.Ръжена, където е разположена ДОАС за оценка на КАВ. За тази област 
наличните данни както беше посочено по-горе са за обследвания период 2008 –
2010г.

За целите на изследването използваме опростена методология и емисионни 
фактори от Актуализирана "Методика за изчисляване по балансови методи на 
емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух 
(съгласно ЕМЕР/СОRINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 
2004г.)", утвърдена със Заповед №РД-77/03.02.2006г. на МОСВ -
http://www.goverment.bg/legislation/index.html, Ръководство за инвентаризация 
на емисии - ЕМЕР/СОRINAIR Emission inventarory Guidebook - 3-то издание от 
2004 г. http://www.eea.europa.eu/publications EMEPCORINAIRS и Наръчник по 
оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно ниво за SO2, 
РМ10, РЬ и NO2 http://www.goverment.bg/legislation/index.html.

За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове 
източници на територията на РОУКАВ Казанлък е използван модела на 
Американската агенция за опазване на околната среда (EPA) ISC-Aermod 
(Industrial Source Complex) с интерфейс на канадската софтуерна фирма Lakes 
Environmental за работа в операционна система Windows. Това е гаусов модел 
за оценка на разсейването от комплексни източници за краткосрочни и
дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. Крайните 
резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в мрежа от 
предварително избрани рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, 
мокри или общо сухи и мокри). За изчислителните процедури са използвани 
множество модификации на гаусовото уравнение, включително с отчитане на 
релефа на терена (равнинен и пресечен) и обтичането на прилежащите към 
източника сгради. Осредняването на резултатите (концентрациите) може да се 
осъществява за различни периоди от време, в това число за 1,2,3,6,8,12 и 24 
часа.

Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно, 
годишно и за целия изследван период (включително няколко години). Всеки 
източник може да се дефинира като точков, открита площ с неправилен 
периметър, площ с форма на кръг, площ с форма на квадрат, правоъгълник или 
многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, линеен източник.

Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е 
практически неограничен и зависи от възможностите на използваната 
компютърна система. Те могат да се групират по определени признаци и по 
този начин да се проследява влиянието на отделни групи източници. За всеки 
източник е необходимо да се въведе надморска височина, височина на 
източника над земята, масова емисия на замърсителя, температура на газа на
изход от източника и други, в зависимост от типа на източника (в зависимост 
от типа на източника част от входните данни се модифицират). Към основните 
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данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща максималното 
натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането на 
неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от 
коефициенти, характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), 
седмичното, (по дни от седмицата), месечното, (за всеки месец от годината)
сезонното (пролет, лято, есен, зима) и годишното натоварване на източника 
(ако изследвания период е по-дълъг от една година). За целта е необходимо да 
се разполага с детайлна информация за интензивността на работа на 
източниците (при линейни източници - интензивността на движението на МПС 
за всеки източник). За да се отчете влиянието на прилежащите сгради върху 
разсейването е необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, 
дължина и височина) и ориентацията им спрямо използваната система
координати. Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към 
основните данни трябва да се добави средния диаметър за всяка фракция, 
относителния й дял в масови части и плътността. За оценка на разсейването на 
ФПЧ10 има разработени отделни процедури.

Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се въведе 
електронна карта на изследваната територия в точно определен мащаб. За 
целта се използва картографската система на програмния комплекс, 
позволяваща въвеждането на картов материал в подходящ мащаб в 
неограничен брой слоеве. 

В конкретния случай като базови карти са използвани сателитни снимки 
на двете избрани области -  гр.Казанлък и с.Ръжена.

Първата карта на гр.Казанлък обхваща територия (височина на погледа 6
км.). с размер 6500 метра в направление Х (запад-изток) и 3400 метра в 
направление Y (юг-север). 

Илюстрация на базовата карта е показана на Фиг.14.
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ФИГ.14

Легенда:
- височина на погледа 6 км 
- размер 6500 метра в направление Х 
(запад-изток) 
- 3400 метра в направление Y (юг-север). 

1: 24 100
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Въвеждането на картите в географската система става при предварително 
въведена координатна система. В случая, за начало на координатната система е 
избрана точка, разположена в долния ляв ъгъл на картата (точка с координати 
X=0 и Y=0). При така избраното начало на координатната система най-
североизточната точка е с координати X=6500 и Y=3400. Тази карта служи за 
нанасяне на изоконцентрационните линии на приземни концентрации на 
замърсителите при оценка на разсейването им над изследваната територия.
         За по-прецизното нанасяне на източниците на емисии, разположени в 
различните части на града (жилищни зони, улици, промишлени източници) са 
дефинирани още няколко слоя, съответно на 4,5м, 12м, 18м и 31м. Те са 
въведени в картографската система и “привързани” към базовата карта на 
гр.Казанлък чрез две общи точки с известни координати. Тези сателитни
снимки са въведени в географската подсистема на програмния комплекс като 
втори, трети и четвърти слой. За по прецизно разположение на отделни 
специфични източници на емисии върху територията на град Казанлък в 
картографската система на програмния комплекс ISC-Aermod е въведена като 
пети слой карта на града, на която ясно се вижда транспортната схема на града 
и разположението на всички обособени жилищни зони – жилищни квартали и 
комплекси. Тя е въведена в картографската система и “привързана” към 
картата на гр.Казанлък също чрез две общи точки с известни координати. 
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Фиг.15

1: 24 100

Легенда:
1. кв. Изток
2. Северни  квартали
3. кв. В.Левски
4. ЦГЧ
5. кв. Христо Ботев
6 Промишлена зона
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Втората карта на с.Ръжена обхваща територия (височина на погледа 2,72 
км.) с размер 2730 метра в направление Х (запад-изток) и 1440 метра в 
направление Y (юг-север). 

Илюстрация на базовата карта е показана на Фиг.16
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Фиг.16

1: 10 100

Легенда:
- 2730 метра в направление Х (запад-изток)
- 1440 метра в направление Y (юг-север). 
- височина на погледа 2,72 км
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4.2. Топографска характеристика на района
За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху 

процесите на разсейване е съставен “теренен файл”, представляващ XYZ–
таблица на местността с плътност 22 точки за гр.Казанлък и 4 точки за 
сРъжена (декартова правоъгълна мрежа с разстояние между две съседни точки 
1000 метра). 

Равнинно-хълмистата част от територията на община Казанлък попада в 
западната част на Казанлъшката котловина. Наподобява голямо долинно 
разширение. Отделните части на гр.Казанлък са с различна надморска 
височина, която варира в границите от 356 м до 410г м, т.е. денивелацията 
достига около 50-60 метра и това може да окаже влияние при оценка на 
разсейването. Така например в източната част на града надморската височина 
достига около 410 метра, докато в района на кв.”Христо Ботев” тя се понижава 
до около 356 метра. Илюстрация на използваната топография на местността е 
показана на Фиг.17.

На нея с червен цвят са нанесени линиите на постоянна надморска 
височина, изчислени от компютърната система на базата на въведения теренен 
файл. Едновременно с това, на всеки източник се присвоява базова височина, 
отговаряща на реалното му разположение върху терена (базовата височина 
става равна на надморската височина).

Района на с.Ръжена е с почти еднаква надморска височина – средно 
около 336м.
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Фиг.17

1: 10 100

406 m 
над.височина

356 m 
над.височина

379 m 
над.височина

386 m 
над.височина

372 m 
над.височина
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4.3. Рецепторна мрежа
Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е 

въвеждането на мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се 
изчисляват концентрациите). В случая е използвана правоъгълна координатна 
система с ориентация изток (ос Х), север (ос У), запад (ос -Х) и юг (ос -У). 
Броят на рецепторите е практически неограничен и се избира от потребителя. 
Рецепторите се разполагат в различни рецепторни координатни системи, в това
число равномерни и неравномерни картезиански координати, равномерни и 
неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни 
координати, координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се 
разполагат няколко мрежи от рецептори, всяка в отделен вид координати. За 
начало на използваната рецепторната координатна система е избрана най-
югозападната част на базовата карта (X=0 и Y=0). Тя покрива цялата 
изследвана територия като мрежа с разстояние между две съседни точки 1000 
метра - 22 рецептора за гр.Казанлък и 4 рецептора за с.Ръжена.

Разположението на мрежата от рецептори върху територията на град 
Казанлък е показано на следващата карта /фиг.18 /.



65

Фиг.18

22 рецептора за 
гр.Казанлък

1: 18 500
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Разположението на мрежата от рецептори върху територията на с.Ръжена е показано на следващата карта
/фиг.19/.

фиг.19

4 рецептора 
за с.Ръжена 1: 10 100



4.4. Използвани метеоданни
В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният 

файл. Той е с честота на  данните  един  час  и  обхваща  пълна  календарна  
година.  Съдържа  данни  за  годината, месеца, деня и часа, направлението и 
силата на вятъра, температура на въздуха, височина на слоя   на   смесване,   
категория   на   устойчивост   на   атмосферата.   Последните   отразяват
устойчивостта  на  атмосферата  в  шест  степенна  скала  (a,b,c,d,e,f)  и  се  
изчисляват  по корелационни   съотношения   в   зависимост   от   силата   на   
вятъра   и   интензивността   на слънчевото  греене.  Подробно  описание  на  
метеорологичния  файл  беше  дадено  по-горе.

Доколкото  метеорологичния  файл  съдържа  данни  за  скоростта  на  
вятъра  на  височина  10 метра,  преизчисляването  за  различни  височини  
става  на  базата  на  уравнението  за стандартния   метеорологичен   профил   
на   скоростта   на   вятъра.   Скоростта   на   вятъра непосредствено   на   
земната   повърхност   се   определя   чрез   стандартния  коефициент  на
грапавост на повърхнината, характерен за урбанизирани (или неурбанизирани) 
местности.

Изменението  на  интензивността  на  всеки  източник  в  рамките  на  
годината  се  определя  от коефициентите на часово, дневно и сезонно 
натоварване. Стойностите на тези коефициенти за всички източници се 
въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране на максималната
интензивност на източниците за период от една година.

Видът и обемът на крайните резултати може да се задава със специални 
опции. За всеки от зададените  периоди  на  осредняване  (1,2,3,4,6,8,12,24  
часа,  месец,  година,  зададен  период) могат  да  се  съставят  таблици  
(файлове)  с  първи,  втори,  трети,  четвърти,  пети  и  шести  по стойност 
концентрации  за  всеки  рецептор.  Max-файловете  съдържат  всички  
концентрации, чиято  стойност  превишава  зададена  граница  с  информация  
за  координатите  на  рецептора, час, дата, месец и година. При изследване на 
разсейването на токсични вещества се създават т.н. TOX-файлове,    
съдържащи    информация    за    точките,    в    които    се    надвишава
токсикологичната  граница.  Treshold-файловете  съдържат  информация за
превишаване на друга предварително зададена концентрационна граница 
(определя броя на превишаванията на дадена норма в продължение на една 
година). Дневните файлове съдържат информация за разпределението на 
концентрациите поотделно за всички дни от изследвания период.

Обработката  на  получените  електронни  таблици  става  с  помощта  на  
други  сервизни програми,   най-важните   от   които   са   Contour   и   Percent.   
Програмата   Contour   чертае концентрационните граници (контури) на 
точките с еднаква концентрация. Така могат да се обработват данните за 
всички източници или по групи източници, за всички усреднения и за всички 
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периоди. За онагледяване на концентрационните полета като “подложка” може 
да се въведе  карта  на  района,  ако  тя  предварително  се  приведе  в  
електронен  вид.    Програмата Persent  прави  серийни  хистограми  за  всеки  
рецептор  като  фиксира  всеки  ден  (или  час)  с регистрирано въздействие и 
подрежда изчислените концентрации по големина.

Принципната последователност на изчисленията е следната:
1)  Изчисляват  се  приземните  концентрации  на  замърсителя,  

предизвикани от първия  източник,  по  време  на  работата  му  през  първия  
час  на  годината,  за всички  рецептори,  а  резултатите  се  съхраняват  в  
едночасов  информационен масив;

2)  Изчисляват  се  приземните  концентрации  на  замърсителя,  
предизвикани  от втория източник, по време на работата му през първия час на 
годината, за всички рецептори     и     резултатите     се     сумират     (по     
рецептори)     в     едночасов информационния масив;

3)  Изчисляват  се  приземните  концентрации  на  замърсителя,  
предизвикани  от третия, четвъртия и т.н. източници, по време на работата им 
през първия час на годината,   за   всички   рецептори   и   резултатите   се   
сумират   в   едночасов информационния   масив   –   получават   се   
окончателни   нива   на   приземните концентрации за първия час на годината и 
за всички рецептори;

4)  Повтарят се изчисленията по предходните три точки, съответно за 
втория, третия и  т.н.  часове,  до  изчерпване  на  всички  едночасови  периоди  
на  изследваната година.   Полученият   едночасов   информационен   масив   
съдържа   данни   за окончателните  приземни  концентрации  за  всеки  
рецептор  и  за  всеки  час  от годината;

5)  На     базата     на     получените     едночасови     концентрации     се     
изчисляват средноденонощните концентрации за всеки рецептор и за всеки ден 
от годината. Получените резултати се съхраняват в т.н 24-часов 
информационен масив;

6)  На базата на средноденонощните концентрации, за всеки рецептор се 
изчисляват средногодишните  концентрации  (или  средните  концентрации  за  
изследвания период,  ако  той  не  е  една  година),  а  резултатите  се  
съхраняват  в  годишен информационен масив.

На  базата  на  получените  информационни  масиви  могат  да  се  
извличат  чрез  “филтруване” голям брой вторични информационни масиви в 
зависимост от поставените крайни цели.

Контурните  графики  представляват  серия  от  неправилни  линии,  
свързващи  рецептори  с еднаква  концентрация  и  нанесени  с  различни  
цветове  върху  информационната  карта  на изследвания район. От многото 
възможности, които предоставя симулиращата система бяха подбрани:

- първи по стойност едночасови концентрации - представлява контурна 
карта на най-високите едночасови концентрации за всички рецептори;
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- първи  по  стойност  24  часови  усреднения  -  представлява  контурна  
карта  на  най-високите средноденонощни концентрации за всички рецептори;

- първи  по  стойност  8-часови  концентрации -  представлява  контурна  
карта  на  най-високите 8-часови концентрации за всички рецептори (използван 
е за замърсителя въглероден оксид);

- средни  концентрации  за  изследвания  период  -  тъй  като  
изследвания  период  е едногодишен,  представлява  контурна карта  на  
средногодишните  концентрации  за всички рецептори.

- Трети по стойност едночасови концентрации – дава информация за 
достигане (или не) на алармен праг, изискващ превишаване на дадена НОЧЗ в 
три последователни часа.

4.5. Неопределеност на резултатите от моделирането.
Изчисленията за неопределеността на резултатите от моделирането 

спрямо средногодишното ниво на ФПЧ10 са направени за рецепторната точка, 
съответстваща на местоположението на ДОАС „Ръжена”. 

За 2008 г. изчислената средногодишна концентрация е 39,42 μg/m3, а 
измерената в пункта - 35,31μg/ m3 Неопределеността на този резултат спрямо 
СГН от 40 μg/ m3 е в размер на 33,54 % . 

Неопределеността на дисперсионното моделиране на средногодишните 
стойности е под 50%, т.е. изпълнени са нормативните изисквания към 
качеството на данните за извършената оценка чрез дисперсионно моделиране. 

Изчислени концентрации в рецепторната точка (ДОАС „Ръжена”) и 
неопределеност На територията на РОУКАВ Казанлък има един пункт за 
мониторинг - ДОАС „Ръжена”. В следващата таблица 19 е направено 
сравнение между изчислените с програмния продукт средногодишни 
концентрации и измерените такива. 

Таблица 19
ДОАС 

„Ръжена”.
Изчислена средногодишна 

концентрация
μm/m3

Измерена средногодишна 
концентрация

μm/m3

Неопределеност
%

2008 г. 39,42 35,31 33,54
2013 г. 24,20 - -
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V. ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО:
1.Битово отопление
Точното определяне на емисиите на вредни вещества, които се генерират 

при изгарянето на горива за отопление и други домакински нужди е трудно тъй 
като общините в България не водят статистика за тези горива. 

От НСИ бе представена информация за потреблението на въглища, дърва 
за горене и природен газ от домакинствата в община Казанлък, направено като 
оценка на потребените видове горива на база на средно потребени горива от 
едно лице в общината през съответната година, броя на лицата в общината, 
дела на потребените видове горива от домакинствата на общината в общо 
потребените горива от домакинствата в страната.

Информация за потреблението на електроенергия е представено от EVN
България.

Потребление на горива от домакинствата в община Казанлък за 
периода 2008 – 2010г. 

Табл.№20 
Наименование на 

горивото
мярка 2008 2009 2010

Въглища тон 2 750 4 584 2 625
Дърва за горене пр.куб.метра 125 039 83 320 97 328
природен газ хнм3 28 37 80
електроенергия кВтч 101 701 126 107 796 336 108 131117

Табл.№21 Емисионни фактори за някои масово използвани в община Казанлък 
горива

Масови 
горива

Долна топлина 
на изгаряне 
МJ/кg съотв. 

3

Емисионни фактори

SО2

(kgTJ)
РМ10

(kg/TG)

Cd
(g/Mg)

Pb
(g/Mg)

As
(g/Mg)

ПАВ
(mg/TJ)

Нафта 43 156 1,5 0,55 1 0,57 0,50

Кафяви 
въглища

18 500 610 0.00273 0.05452 0,08070 4,31

Дърва 15 39 200 0.000011 0.000046 2,66
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Емисии от битово отопление в община Казанлък
Таблица 22

Наименование на 
горивото

Количество
тон

Долна 
топлина на 

изгаряне 
МJ/кg
съотв. 

МJ/Nm3>

РМ10

(kg/TG)
Общо

ЕЕ mg
2008 година 131,29
Въглища 2 750 18 610 30,19
Дърва за горене 33 760 15 200 101,12
2009 година 112,82
Въглища 4 584 18 610 50,33
Дърва за горене 20 830 15 200 62,49
2010 година 101,81
Въглища 2 625 18 610 28,82
Дърва за горене 24 332 15 200 72,99

Емисии на РМ10  от битово отопление в град Казанлък

Таблица 23
Наименование на 

горивото
Количество

тон
Долна 

топлина на 
изгаряне 

МJ/кg
съотв. 

МJ/Nm3>

РМ10

(kg/TG)
Общо

ЕЕ         mg
2008 година 57,57
Въглища 985 18 610       30,19 10,82
Дърва за горене 15 583 15 200     101,12 46,75
2009 година 46,38
Въглища 1637 18 610       50,33 17,97
Дърва за горене 9470 15 200       62,49 28,41
2010 година 43,30
Въглища 937 18 610       28,82 10,12
Дърва за горене 11 060 15 200       72,99 33,18
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От горните таблици може да се направят следните изводи:
- Потреблението на въглища от населението е намаляло почти 

двойно през 2008г. спрямо 2009г.
- Потреблението на дърва за горене бележи растеж през 2009г. 

спрямо 2010г. с 14 008 пр.куб.м
- Потреблението на природен газ от населението се е увеличило два

пъти през 2010г. спрямо 2009г.
-    Потреблението на електроенергия от населението от 2008 до 2010г. 

непрекъснато расте като потреблението за 2010г. е с 6 429 991 кВтч спрямо 
2008г.

На следващата фиг.№20 е посочено местоположението източници на 
емисии  от битовото отопление на територията на гр.Казанлък, който е 
разделен на 6 района.
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1: 24 100

Легенда:
1. кв. Изток
2. Северни  квартали
3. кв. В.Левски
4. ЦГЧ
5. кв. Христо Ботев
6 Промишлена зона

Фиг.20



74

2. Промишленост

1. Обекти на територията на община Казанлък по Наредба №1/2005г. за 
норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от 
обекти и дейности с неподвижни източници на емисии:

 „Катекс” АД
 „Мебел Стил” ООД
 „Промет – сейф” ООД
 „Кремона България” ЕООД
 „Филтекс” АД
 „Аркомат – България” ЕООД
 „Българска роза – Севтополис” АД
 „Топлофикация Казанлък” ЕАД
 „Севт”АД
 „България – К” АД

2. Обекти на територията на РОУКАВ Казанлък с Комплексни 
разрешителни:

 „Арсенал” АД, завод 3, гр.Казанлък
 „Арсенал” АД, завод 4, гр.Мъглиж

На територията на РОУКАВ Казанлък няма обекти по Наредба №10/2003г. 
за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, 
изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации.

Таблица 24
фирма Година на 

измерване
Емисия
ФПЧ-10

кг/ч

Брой 
източници

1 „Мебел стил” ООД 2009 1.308 1
2 „Катекс” АД 1
3 „Промет – сейф” ООД – пещ за 

полимеризация
2009 0.04 1

4 „Промет – сейф” ООД сушилна камера 2009 0.014 1
5 „Кремона България” ЕООД – котел 

КТМ2
2009 0.011 1

Общо за 2009 1.373 5
6 „Аркомат – България” ЕООД – котел 

ERENSAN
2010 0.014 1

Общо за 2010 0.014 1
7 „Арсенал” АД ИУ №1 2008 0.016 1

„Арсенал” АД ИУ №2 2008 0.911 1
„Арсенал” АД аспиратция  №18 2008 0.030 1
„Арсенал” АД  аспирация  №27 2008 0.012 1
„Арсенал” АД ИУ №3 2008 0.012 1
„Арсенал” АД  котел №1 2008 0.050 1
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„Арсенал” АД  аспирация  №25 2008 0.013 1
„Арсенал” АД  аспирация  №28 2008 0.046 1
Общо за 2008 0.981 8

Потреблението на гориво в промишления сектор е по данни на НСИ и е 
представено в следващите таблици:

2008 година        Табл.25
Наименование на 

горивото
Мярка Разход

Газьол за отопление тон 229
Мазут под 1 % сяра тон 325
Мазут над 1 % сяра тон 331
Природен газ хил.куб.м. 8 317
Брикети от лигнитни 
въглища

тон
70

Електроенергия кВтч 91 331 848

2009 година       Табл. 26
Наименование на 

горивото
Мярка Разход

Газьол за отопление тон 131
Мазут под 1 % сяра тон 2 173
Природен газ хил.куб.м. 7 920
Електроенергия кВтч 94 277 013

2010 година                 Табл.27
Наименование на 

горивото
Мярка Разход

Газьол за отопление тон 680
Мазут под 1 % сяра тон 1 632
Мазут над 1 % сяра тон 2 862
Природен газ хил.куб.м. 2 118
Електроенергия кВтч 128 444 464
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От горните таблици може да се направят следните изводи:
- Потреблението на газьол за отопление от промишлеността е намаляло 

почти двойно през 2009г. спрямо 2010г.
- Потреблението на природен газ бележи растеж през 2007г. спрямо 2007г. 

почти 4 пъти, през 2019г. остава почти без промяна
-   Потреблението на електроенергия е намаляло през 2008г. и 2009г.      
     спрямо 2007г.

Емисионни фактори за ФПЧ-10 при изгаряне на горива в промишлени
горивни уредби :

       Гориво      Измерение          ФПЧ-10  
Котелно  гориво кг/тон                 9.880000  
Нафта кг/тон                             1.000000  
Природен газ кг/1000 м3              0.000122  
Въглища кг/тон                    39.100000 

Емисии на ФПЧ10 от промишления сектор- гр.Казанлък

2008 година               Таблица 28
Наименование на 

горивото
Разход
тона/год.

Емисионен 
фактор на ФПЧ10

кг/тон

Емисии на 
ФПЧ10

тона/год.
Газьол за отопление 229 1,0000 0,229
Мазут под 1 % сяра 1325 9,8800 13,091
Мазут над 1 % сяра 1331 9,8800 13,15
Природен газ 8317хил.куб.м. 0,000122 0,0010
Брикети от лигнитни 
въглища 70 39,10 2,737

19,208

2009 година               Таблица 29
Наименование на 

горивото
Разход
тона/год.

Емисионен 
фактор на ФПЧ10

кг/тон

Емисии на 
ФПЧ10

тона/год.
Газьол за 
отопление

131 1,0000 0,131

Мазут под 1 % сяра 2173 9,8800 91,47
Природен газ 5920хил.куб.м. 0,000122 0,0010

91,602
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2010 година                  Таблица 30
Наименование на 

горивото
Разход
тона/год.

Емисионен 
фактор на ФПЧ10

кг/тон

Емисии на 
ФПЧ10

тона/год.
Газьол за 
отопление

680 1,0000 0,680

Мазут под 1 % сяра 1632 9,8800 16,124
Мазут над 1 % сяра 2862 9,8800 28,27
Природен газ 6118 хил.куб.м. 0,000122 0,0010

45,074

3. Автотранспорт

3.1.Суспендиране на прах от пътните платна
В съвременните условия, основните групи източници с най-голям дял в 

замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, без съмнение са битовото 
отопление с твърдо гориво и автотранспорта. Но докато битовото отопление има 
сезонен характер, автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник 
на ФПЧ (широка фракция, в това число с аеродинамичен диаметър около и под 10 
микрона). Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и 
следва неговите изменения – сезонни и денонощни.

По тази причина в големите населени места с интензивен градски трафик 
максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух обикновено съвпада 
с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние върху КАВ 
силно намалява до пренебрежимо ниски нива.

Независимо от това, в градските зони с интензивен трафик 
автотранспортът е в състояние да поддържа високи средноденонощни 
концентрации на ФПЧ10. Към момента това следва да се разглежда като световен, 
в това число национален и регионален проблем. 

Основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в 
атмосферния въздух могат да се разделят на три:

• Горивен процес в двигателя – поради непълното изгаряне на тежките 
компоненти в горивото се образуват сажди, 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. Този процес е особено силен, когато към горивните 
камери се подава силно обогатена на гориво смес (процес на ускоряване).
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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. Независимо, че тези процеси протичат реално, относителният 
им дял при формиране на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо 
малък.

• 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 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 от пътното 
платно и представлява осреднена величина. За нанос се считат само частици с 
аеродинамичен диаметър до 30 микрона (чрез предварително пресяване, по-
големите частици се отделят). 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 
бордюра 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 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. Не е известно за сега в България 
да са правени подобни измервания. По тази причина информация за подобни 
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изследвания и измервания могат да се намерят само в чуждестранни източници. 
Представената по-горе и по-долу информация е заимствана от изследвания, 
поръчани от Агенцията по околна среда на САЩ.

От казаното по-горе става ясно, че в реални условия пътният нанос е една 
непрекъснато променяща се величина. Нейните стойности могат да варират в 
твърде широки граница (от 0.02 до 400 г/м2) 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 г/м2, който нараства до 0.4 г/м2 за 
условията на нисък трафик. Приема се, че суспендирания при тези условия прах не 
може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ за ФПЧ10 от 50 мкг/м3. Към тези 
условия можем да отнесем първокласните пътища от РПМ, 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 г/м2. 

Автомобил с тегло 1 тон и пътен нанос 0.1 г/м2 води до емисия от 0.13 
г/км. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с натоварен трафик в 
големите градове) води до емисия от 130 г/час (130 млн. мкг) от километър. При 
нанос 1, 2 и 3 г/м2 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 г/час 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 
метеорологически 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. С нарастването на теглото на автомобила и при 
постоянно ниво на пътния нанос,  емисията нараства нелинейно.

Така например, докато при пътен нанос 1 г/м2 автомобил с тегло 1 тон 
предизвиква емисия от 0.564 г/км., то при същите условия тежкотоварен автомобил 
с тегло 25 тона предизвиква емисия от 70.5 г/км. (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.
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Как се образува пътния нанос:
Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат 

да се класифицираткато естествени (природни) и антропогенни (предизвикани 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 следни ремонти на фасади на сгради – след завършване на 
ремонтите (частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и др.) 
прилежащите тротоари обикновено 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;

• 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;
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• 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 
постепенно „превземане” на зелени площи.

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 нива на наноса и следователно, високо ниво на емисии от прах, в това число 
и на ФПЧ10. С периодично (даже системното) 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 източниците 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 площи, нерегламентирани 
паркинги и други лошо поддържани площи за обществено ползване.

3.2. Емисии на ФПЧ10 от автотранспорта
Транспортът има принос в замърсяването на въздуха с ФПЧ10 и оловни 

аерозоли. Емисиите зависят най-вече от типа на превозните средства, които се 
използват (леки коли, тежкотоварни и автобуси), вида на използваното гориво 
(дизел, бензин или газ), интензивността на трафика и състоянието на пътната 
мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, 
така и през дните от седмицата и сезоните, като се отчитат върхови стойности в 
началото и края на работния ден и през зимния сезон.

За целите на анализа и моделирането транспортните отсечки могат да се 
разделят на два вида - с интензивен и със слаб трафик. Това разграничение е 
направено в съответствие с изискванията на модела за оценка на емисиите от 
транспорта в атмосферния въздух и на тази база се използват два подхода: 
моделиране на базата на линейни източници на транспорта и моделиране на базата 
на площни източници на транспорта.

При първия подход се определят годишните емисии на базата на 
генерираните емисии по основни пътни артерии на града, разпределени аналитично 
по видове на база на структурата на транспортния състав в града/общината.
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При втория подход емисиите се определят на базата на средно отчетени 
стойности (брой регистрирани автомобили и среден пробег за ден и/или година) за 
отделните квартали на града, определени като площни източници

За определяне на емисиите от сектор транспорт на базата на линейни 
източници е възприета следната последователност на действия при изчисленията:

1.Избират се натоварени пътни отсечки в гр. Казанлък.
2.Използват се данните за броя на преминалите автомобили през тези 

отсечки за 2008 година и 2010 година.
3.Определя се броя на преминалите автомобили през всяка пътна отсечка 

по типове на базата на информация за общия брой регистрирани автомобили на 
територията на общината.

4.На базата на емисионни фактори за всеки тип автомобил се определят 
емисиите за всяка от избраните пътни отсечки.

5.Получените данни за емисиите се използват за задаване на параметрите 
на линейните източници на транспорта при моделирането.

В таблица са представени данните, предоставени от община Казанлък за 
пътните отсечки с интензивен трафик на територията на град Казанлък и броя на 
преминалите автомобили по тези отсечки през 2008 г. и 2010 г.

гр.Казанлък   
                 Таблица 31

Линеен 
източник

Дължина
м

Ширина
метри

Брой 
преминали 
автомобили

2008 год.

Брой 
преминали 
автомобили

2010 год.
Бул „Ал.Батенберг” 2500 12 38540 39610
Бул „23 ПШП” 1500 12 39000 41106
Бул„Освобождение” 1100 10 24860 26800
Бул„Розова долина” 1500 10 32195 34128
Бул„НиколаПетков” 1230 14 34207 36015
Ул „Христо Ботев” 850 6 21064 22012
Общо 8680

В РОУКАВ Казанлък към 01.06.2011г. по данни на областна дирекция на 
МВР Стара Загора са регистрирани

Таблица 32

Вид (категория) автомобил Брой
Леки и лекотоварни автомобили с бензинов 
двигател 

16 921

Леки и лекотоварни автомобили с дизелов 
двигател

6 892

Тежкотоварни автомобили 582
ОБЩО 24 395
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Общата емисия  от  категориите транспорт по  опростената методика се  
получава по формулата:

Еij = ∑ FC j . EFij

          j

където Еij [g] е емисията на замърсител i от категория моторно превозно средство 
(МПС) j, FCj е консумацията на гориво от категория МПС j [кg гориво] и EFij е 
емисионният фактор за замърсител i от категория МПС j за единица използвано 
гориво [g/кg гориво].

В Таблицата е посочен разхода на гориво и емисионните фактории по 
категории МПС          

                                                                                        Таблица 33                                                  

Разход на гориво и емисионни фактори по категории МПС

Категория МПС гориво S02 РМ Cd Рb Аs ПАВ

g/km кg/Мg кg/Мg g/Mg µg/Мg
Леки Автомобили Бензин 75.7 0.1 - 0.01 4.99 0 0.01

Дизел 60.8 0.1 3.48 0.01 0 0 0.04
Лекотоварни Автомобили Бензин 103 0.1 - 0.01 4.99 0 0.01

Дизел 91.7 0.1 3.48 0.01 0 0 0.04
Тежко-товарни 256.7 0.1 3.48 0.01 0 0 0.04
Градски автобуси 0.1 3.48 0.01 0 0 0.04
Междуградски автобуси 0.1 3.48 0.01 0 0 0.04
Мотопеди 19.6 0.1 - 0.01 4.99 0 0.01
Мотори 34.6 0.1 - 0.01 4.99 0 0.01

Резултатите от изчисленията на годишните емисии от транспорта (по 
видове замърсители) в гр.Казанлък за 2008 г. и 2010 г. са представени 
съответно в Таблица 34 и Таблица 35

Таблица 34
Линеен източник Дължина

км
Трафик
годишен

2008
ФПЧ10

тона /годишно
Бул „Ал.Батенберг” 2,5 38540 15,579
Бул „23 ПШП” 1,5 39000 15,766
Бул „Освобождение” 1,1 24860 10,050
Бул „Розова долина” 1,5 32195 13,015
Бул „Никола Петков” 1,23 34207 13,828
Ул „Христо Ботев” 0,85 21064 8,515
Общо 8,68 76,753
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Таблица 35
Линеен източник Дължина

км
Трафик
годишен

2010
ФПЧ10

тона /годишно
Бул „Ал.Батенберг” 2,5 39610 16,012
Бул „23 ПШП” 1,5 41106 16,617
Бул „Освобождение” 1,1 26800 10,834
Бул „Розова долина” 1,5 34128 13,796
Бул „Никола Петков” 1,23 36015 14,559
Ул „Христо Ботев” 0,85 22012 8,898
Общо 8,68 80,725

В горните данни са включени и емисиите от ФПЧ10, получени от 
износването на гумите, използването на спирачките и уноса от пътната 
настилка, по която се движат превозните средства, посочени в таблица 36

Таблица 36
Клас на 

превозното 
средство

Източник на частици
Износване 
на гумите 

(g/кm)

Износване 
на 

спирачките
(g/кm)

Износване на 
пътя (унос от 

пътната 
настилка) 

(g/кm)
Мотоциклети, 

мотопеди
0.0028 0.0037 0.0030

Леки автомобили 0.0064 0.0073 0.0075
Лекотоварни 
автомобили

0.0101 0.0115 0.0075

Тежки автомобили 0.0270 0.0320 0.0380

Годишните емисии от сектор Транспорт са както следва:

Годишни емисии от сектор Транспорт

ЕМИСИИ 2008 2010
ФПЧ10[т/год.] 76,753 80,725



Както в национален, така и в регионален мащаб автотранспортът е най-
динамично развиващият се източник на емисии в атмосферния въздух
поради следните фактори:

- Увеличаващият се брой на личните моторни превозни средства

- Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните 
автомобили;

- Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред 
останалите видове транспорт;

- Висок дял на автомобилите “втора употреба” с нефункциониращи
катализаторни устройства;

- Възраст на МПС в експлоатация
- Значително изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с 

бързо увеличаващия се брой на МПС
- Лошо развита улична мрежа (проектирана за много по-ниска плътност 

на автомобилните потоци) с ниска пропускателна способност, която 
води до неблагоприятен от екологична гледна

- Организацията на движение - многократни принудителни спирания с 
последващи резки ускорения;

Въпреки че гр.Казанлък има изграден цялостен околовръстен път 
автомобилният трафик е натоварен поради кръстопътното географско 
разположение на общината. Когато Прохода на Републиката е затворен 
околовръстният път поема товарния транзит от Южна към Северна България.

Натовареността на движението през града и околността се увеличава силно 
през летния сезон, тъй като част от трафикът за Черноморието преминава през 
района.

Проблемът за замърсяването на атмосферния въздух от автотранспорта е 
особено актуален за жителите на натоварените улици и булеварди в град 
Казанлък – булевардите “23-ти Пехотен шипченски полк”, “Ал.Батенберт”, 
“Освобождение”, “Розова долина”, “Никола Петков”, същото така пътните 
артерии в района на ЖП гара и Автогара, както в Промишлена зона и квартал 
“Индустриален”.

В работни дни, в пиковите часове сутрин в 7.30 и следобед 16.30 в 
Централна градска част се получават ежедневни задръствания, например на
възлови кръстовища, като тези на бул.”Ал.Батенберг” и бул.”Розова долина” и
бул.”Ал.Батенберг” и ул.”Христо Ботев”. В някои участъци движението се 
затруднява допълнително от неправилно паркирали автомобили.
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На по-долу представената карта на фиг.21 са показани главните и най-
натоварени кръстовища и улици – това са пътните отсечки, чиито емисии са 
включени в модела на територията на гр.Казанлък, обозначени както следва:

1. бул.”Ал.Батенберг” и бул.”Розова долина”
2. бул.”Ал.Батенберг” и ул.”Христо Ботев”
3. бул.”Ал.Батенберг” и ул.”Пушкин”
4. западен изход на града
5. бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” и бул.”Никола Петков”
6. кръгово кръстовище на бул ”Освобождение” и “Ген.Драгомиров”
7. източен изход на града
8. и 9. ул.”Козлодуй” – свързва да района от Промишлена зона
10. кръгово кръстовище в началото на бул. ”Освобождение”
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ФИГ.21

Легенда:
1. бул.”Ал.Батенберг” и бул.”Розова долина”
2. бул.”Ал.Батенберг” и ул.”Христо Ботев”
3. бул.”Ал.Батенберг” и ул.”Пушкин”
4. западен изход на града
5. бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк” и 
бул.”Никола Петков”
6. кръгово кръстовище на бул 
”Освобождение” и “Ген.Драгомиров”
7. източен изход на града
8. и 9. ул.”Козлодуй” – свързва да района от 
Промишлена зона
10. кръгово кръстовище в началото на бул. 
  ”Освобождение”

1: 27 400
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Община Казанлък не разполага с база данни за  преброяването на  
максималния  трафик  по  основни  улици  и  входно-изходните магистрали. 
Пътната мрежа на града е представена чрез 6 главни линейни източника с 
обща  дължина  над  8,68  км. /фиг.21/

Основните  изводи  от  данните  за  градския  трафик  могат  да  се 
обобщят по следния начин:

 Основните  светофарни  кръстовища  на  град Казанлък  достигат  
максималната си  пропускателна  способност  в  часовете  на  
максимален  трафик, като  в  рамките  на един  цикъл  на  
светофарната  уредба,  всички  чакащи  автомобили  не  могат  да  се
изтеглят и продължават да изчакват следващия цикъл;

 Максимално натоварване на пътната мрежа на града се наблюдава в 
периода 07-19 часа.;

 В часовия интервал от 9 до 16 часа относителното натоварване на 
транспортната мрежа е в границите от 60 до 70% от максималния 
трафик (16-18 часа);

 Максималният трафик през почивните дни спада с около 30% спрямо 
делнични дни;

 Разликите в сезонните промени на трафика постепенно намаляват: 
така например през зимата  максималния  трафик  намалява  с около 
30%, спрямо  трафика  през  летния  сезон  

4. Селско стопанство
Селското стопанство също може да бъде сериозен източник на ФПЧ10.
Най-важните източници от селскостопанските дейности са резултат от 

реакцията на амоняка със сярна и азотна киселини (продукти от изгарянето на 
изкопаеми горива). Получаващите се амониев сулфат и нитратни аерозоли 
могат да образуват един от важните компоненти в атмосферното замърсяване с 
PM10.

Друг източник са горските и селскостопански пожари, в това число и 
умишленото изгаряне на стърнища. Откритите полета пък са причина за 
емисии на разнасяна от вятъра прах от почвата. 

По-надолу е представено развитието на растениевъдството и 
животновъдството на територията на РОУКАВ Казанлък.

Растениевъдство

Обработваемите земеделски земи в община Казанлък през 2007 г. заемат 
176 110 дка и представляват 8.37% от общата площ на областта. 
Разпределението им е както следва:

Брой 
землища

Обработваема 
земеделска 
земя /дка/

Обща 
територия 

на 
землищата 

Брои 
имоти
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/дка/
Община 
Казанлък

20 176 110 634 782 75 823

Област Стара 
Загора

200 2 103 208 5 141 703 543 377

Земеделска земя в община Казанлък през 2008 г.

Видове земеделски 
земи

дка Дял в %

Земеделска земя общо 238 531 100
Ливади, мери и пасища 63 110 26.46
Ниви 151 228 63.40
Трайни насаждения 24 193 10.14
Общо обработваема 
земя

175 421 73.54

Земеделска земя в община Казанлък през 2009 г.

Видове земеделски 
земи

Дка Дял в %

Земеделска земя общо 281 912 100
Ливади, мери и пасища 62 974 22.34
Общо обработваема 185 022 65.63

Като цяло Регионът на Стара Загора е утвърден като един от най-
големите производители на земеделска продукция в страната, като 
традиционно е застъпено отглеждането на хлебна и фуражна пшеница, ечемик, 
слънчоглед, царевица за зърно и силаж, грозде, технически и етерично маслени 
култури.

Приоритетно място в растениевъдството заемат зърнените култури.

Почвено-климатичните условия и традициите дават предимство на 
култури като пшеница, ечемик, тритикале, ръж и овес.

В община Казанлък основна култура е пшеницата, следвана от ечемик и 
ръж. Тези култури заемат 30% от нивите (общо 46 847 дка).

Площи и средни добиви от основни култури в община Казанлък, 2007 - 2008 г.

Култури Площи в дка Средни добиви кг/дка
2007 г. 2008 г. 2007 г. 2008 г.

Пшеница 25 450 26 872 171 260
Зимен ечемик 1 990 3 098 213 250
Ръж 4 540 6 310 128 190

Култури през 2009 г. Площ в дка Производство в дка

Пшеница, ечемик, ръж 46 847 8 749
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Тритикале 1 900 383
Слънчоглед 9 564 941
Царевица 1 400 759
Фуражни култури 100 15
Зеленчуци в т.ч картофи 3788 1 854
Плодове 3435 1 093
Лозя 2100 3 500
Овес 3200 256
Ягоди 12 2
Шарен слънчоглед 3130 249
Маслодайна роза 4398 968
Лавандула 994 65
всичко 80 868 18 834

Мерите и пасищата 

Мерите,пасищата и ливади имат дял от 26.46% в земеделските територии, 
които не се обработват (2008 г.), а през 2009 г те са 22.34%.

Обработваемите земи

Обработваемите земи имат дял от 65.63%, основно ниви (63.40%), трайни 
насаждения (10.14 %) и малко зеленчукови култури (2.0 %).

Основна култура е пшеницата, следвана от слънчоглед, ръж и ечемик. Тези 
култури заемат 37.23 % от нивите (общо 56 4030 дка). Фуражните култури са с 
незначителни площи.

Трайните насаждения

Трайните насаждения заемат площ от 24 193 дка (10.2%) от земеделската 
земя.

Представени са от овощни градини (82.8%) и лозя (17.2%). Общината 
има традиции и подходящи условия за отглеждане на овощни култури - сливи, 
череши, вишни, ябълки, круши, орехи, на ограничени площи и праскови. Сега 
съществуващите насаждения, предимно орехи (2357 дка), череши (1843 дка) и 
сливи (1012 дка), са в лошо състояние и са остарели. 

Етерично-маслените култури.

В региона има традиции в производството на етерично-маслените култури. 
Маслодайната роза намира благоприятни за виреене условия - подходяща 
температура, висока влажност и леки песъчливи канелено-горски почви. През 
2008 г. насажденията от маслодайна роза заемат площ от 6144 дка, при среден 
добив 250 кг/дка. За сравнение през 2005 г. те са заемали само 3505 дка. 

Лавандуловите насаждения заемат площ 1000 дка при среден добив 220 
кг/дка. Отглеждат се още мента, копър, резене, салвия, маточина, шипка и 
голям брой билки и подправки. В гр. Казанлък се помещава Институт по 
розата и етерично- маслените култури с дългогодишен опит и дейност в тази 
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област. На територията на общината има и 3 частни инсталации за добиване на
етерични масла.

Зеленчукопроизводството

Зеленчукопроизводството е представено от 3788 дка. Като основен дял в 
него заемат картофите (62.5%), доматите (20.8%) и пипера (16.7%). Поради по-
хладния климат няма големи възможности за ранно зеленчукопроизводство. 
Произвеждат се предимно късни зеленчуци от дребни производители.

Тютюнопроизводство

Тютюнопроизводство заема площ от 1428 дка. Отглеждат се основно 
сортовете “Вирджиния” (64.08%) и “Ориенталски” (34.10%). През 2009 г. са 
заявени площи тютюн – 915 дка като очаквания добив за същата е 146.400 т. 

Животновъдство
Брой на животните в община Казанлък през 2008 г.

Видове животни Брой животни
Млечни крави 2135
Овце майки 5045
Кози майки 3329
Свине майки 85
Кокошки носачки 1500
Бройлери 3
Зайкини 326
Пчелни семейства 2432

Наличието на естествени ливади и пасища в общината дава добра 
възможност за развитие на животновъдството. Животновъдството е 
съсредоточено предимно в частния сектор. Само няколко кооперации и фирми 
имат запазени говедовъдни ферми. В животновъдството дребните фамилни 
стопанства са 93.0%. 

В община Казанлък се набляга на местното овцевъдство. Овцевъдството 
е само в частния сектор, предимно в планинските райони, където има 
подходящи пасища. 

Наличието на естествени ливади и пасища в общината дава добра 
възможност за развитие на животновъдството, но поради ниските изкупни 
цени и високата себестойност на получената продукция, отрасълът намалява 
производството си. През последните години се наблюдава тенденция към 
намаляване броя на стопанствата и на отглежданите животни от всички видове 
с изключение на козите и пчелните семейства, при които се наблюдава 
увеличение.
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5. Природни източници, пренос от източници от съседни райони и др.

5.1. За РОУКАВ Казанлък не са характерни замърсявания от 
природни източници, т.к. такива на територията му няма. 

5.2. Източници от съседни райони:
- „Габровница” АД  - с.Горно Сахране, община Павел Баня
- „Арсенал” АД – гр.Мъглиж, община Мъглиж
- полигон  - Змейово

6. Дисперсионни характеристики
През зимното полугодие се регистрират множество дни със скорост на 

вятъра под 1 м/с (през всички дни с регистрирани превишения през 2008г., 
скоростта на вятъра е около 1 м/с. Тази скорост е недостатъчна за разсейване 
на фините прахови частици. Друга съществена характеристика на района е 
относително високият брой на дни с т.н. “тихо” време (71%), при което 
скоростите на вятъра са до 1 м/сек. Всичко това определя РОУКАВ Казанлък 
като район със сравнително неблагоприятни условия за разсейване на 
замърсители във въздуха.

7. Главни източници на емисии, причинителни на замърсяването с 
ФПЧ10 на територията на община Казанлък

                                                                                                           Таблица №37
замърсител

сектор
2008 2009 2010

ФПЧ10

тона % тона % тона %
Промишлен сектор 19,208 8 91,602 32 45,074 20
Битово отопление 131,29 58 112,89 40 101,81 45
Транспорт 76,753 34 78,739 28 80,725 35

                                             Общо             227,251             283,231              227,609
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VІ. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА. МОДЕЛИРАНЕ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛНИЯ 
ПРИНОС НА ОТДЕЛНИТЕ СЕКТОРИ/ИЗТОЧНИЦИ.

1. Дефиниране и групиране на източниците на емисии за община 
Казанлък

                                                                                                           Таблица №38
замърсител

сектор
2008 Средноденонощни 

емисии

ФПЧ10

тона % тона %
Промишлен сектор 19,208 8 0,0526 5,8
Битово отопление 131,29 58 0,6271 70,1
Транспорт 76,753 34 0,2157 24,1

                                                 Общо                       227,251                     0,894

              

Оценка на приноса на отделните източници на 
ФПЧ10 за 2008г.

Промишлен 
сектор

8%

Битово 
отопление

58%

Транспорт
34%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт
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                                                                                                           Таблица №39 
замърсител

сектор
2010 Средноденонощни 

емисии

ФПЧ10

тона % тона %
Промишлен сектор 45,074 20 0,1235 13,5
Битово отопление 101,81 45 0,5656 62,2
Транспорт 80,725 35 0,2211 24,3

                                                Общо                        227,609                      0,9102

                                    

Оценка на приноса на отделните източници на 
ФПЧ10 за 2010г.

20%

45%

35%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт

В съответствие с получените резултати и принос на отделните сектори в 
общите емисии на ФПЧ10 ще се направи оценка чрез дисперсионно моделиране на 
общото въздействие на двата основни фактора за гр.Казанлък – транспорт и битово 
отопление, а за района на с.Ръжена – за битово отопление.

При моделирането на РОУКАВ Казанлък, както бе посочено по-горе са
разгледани две области:

1. гр.Казанлък, където са съсредоточени основните потенциални източници 
на ФПЧ10 и най-голяма гъстота на населението, пряко влияещи и съответно 
повлияни от чистотата на атмосферния въздух.

2. с.Ръжена, където е разположена ДОАС за оценка на КАВ

За първа област се разглеждат три групи източници:
- Група   1   –   „Битово   отопление”   -   всички   жилищни   райони   -

кв.”Изток”, кв.”В.Левски”, Северни квартали, кв.”Христо Ботев” и Централна 
градска част – площен източник
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- Група 2 – “Транспорт” – 6 линейни източника (улици, части от улици и входно 
- изходни магистрали) с обща дължина 8.68 км.

- Група  3 –  “Промишленост” –  в  тази  група  са  включени  11  промишлени
предприятия, които поради близкото им разположение и единичните 
еднократни замервания се разглеждат не като самостоятелни точкови 
източници, а като площен източник.

Група 1 -  „ Битово отопление”
Както бе споменато по-горе от НСИ бе представена информация за 

потреблението на горива от домакинствата в община Казанлък, направено като 
оценка на потребените видове горива на база на средно потребени горива от едно 
лице в общината през съответната година, броя на лицата в общината, дела на 
потребените видове горива от домакинствата на общината в общо потребените 
горива от домакинствата в страната.

На базата на предоставените данни бяха идентифицирани различните области, 
за които трябва да се оценят сумарните емисии от битово отопление. 

Методиката на изчисление е следната:
- Зa всяка област се приема средна големина на жилище - 60 m2. 

- Потреблението на топлинна енергия може да се оцени на 55 W/m2

- Потребената енергия за отопление на средноголямо жилище значи е:
60 m2 x 55 W/m2 = 3300 W

- Тогава 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 при споменатата средна големина на 
жилище: 

Нафта (съдържание на сяра 0.38%):
PM10: 1.425 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0000169 kg
Природен газ:
PM10: 0.0285 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = пренебрежимо
Кафяви въглища:
PM10: 211 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00251kg
Дърва за огрев:
PM10: 190 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00226 kg

Допуска се, че продължителността на периода на отопление е 6 месеца (или 
около 30 дни/месец x 24 часа/ден x 6 месеца/година = 4320 часа/година).
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Поради невъзможността всички комини на  домашни печки и камини да се 
дефинират като самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е 
прието те да се групират и да  се  представят  като  площни  източници.  Това  
групиране  е  проведено  при  следните допускания:

- Годишният  разход  на  горива  за  домашно  отопление  се  формира  от  
всички квартали и комплекси на град Казанлък;

- Разходът  горива  на  всеки  жилищен  район  е  пропорционален  на  броя  на 
жилищата по официална регистрация;

- Отоплителният сезон започва от 1 ноември и завършва на 30 април;
- Домашните    отоплителни    печки    работят    от    8    до    20    часа    

(средна продължителност 12 часа в денонощието);
- Височината  на  излъчване  съвпада  с  височината  на  средната  етажност  на

жилищния район;
- Приема се, че вертикалния подем на газовете от комините е в границите на 10

метра.
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Битово отопление  гр.Казанлък – жилищни зони

Таблица 40
Площни източници

Брой жилища Отн.дял% въглища - дърва площ
% декар

1. ЦГЧ 5240 20-40 1810,576
2. Кв.”Изток” 7650 20-50 2112,872
3. Кв.”Запад” 6740 20-50 423,883
4. Северни квартали 4009 15-55 864,621
5. Кв.”Хр.Ботев” 1420 20-60 551,082

общо 25159 5763,034

Изчислените  на  базата  на  горните  допускания  моментни  стойности  
на  емисиите на  вредни вещества  в  атмосферния  въздух  за  всеки  един  от  
кварталите  и  комплекси  на  гр.Казанлък  са представени в Tаблица 40. 

Годишните емисии са изчислени на базата на данните от същата 
таблица. Броят на жилищата и относителен дял на използваните видове горива 
са показани в отделни колони на таблица.  В   моделиращата   система   всички   
площни   източници   от   Таблица 40 са дефинирани   като   група   източници   
със   съкратено   наименование   “Битово   отопление”.

Локалното отопление на училища и детски заведения и административни 
сгради не е включено в изследването, тъй като те са преминали почти изцяло 
на газово гориво и не представлява източник на ФПЧ 10 .

Анализ на резултатите от замерванията и дисперсионното моделиране.

Измерване на качеството на атмосферния възду на територията на 
гр.Казанлък са извършвани преди разглеждания в доклада период 2008 - 2010 
год., като  превишение на СДК на ФПЧ10 е регистрирано в един от кварталите 
на гр.Казанлък – кв.“ Христо Ботев“.

За разглежданата в анализите година - 2008 год, няма извършвани 
измервания, които да служат като базови  за оценка на КАВ на територията на 
града.

С цел индетифициране на възможни източник и/или източниците на  
замърсявания на атмосферния въздух по показател ФПЧ10, основание за 
изготвяне на настоящата програма е извършен анализ с дисперсионно 
моделиране на процесите на пренос на ФПЧ10 и влиянието на външни 
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фактори, както и метеорологичните данни за периода. По отношение на  
основния климатичен фактор наличието на вятър над 1 м/сек., който спомага 
процесите за разсейване на замърсителите или самопречистване на 
атмосферния въздух - следва да се отбележи, че преобладаващите в региона 
зимни северозападни и северни ветрове с средна годишна скорост съответно 
3,7 и 5,5 м/сек. скорост влияят благоприятно за хоризонталното разсейване на 
атмосферните примеси през периода (табл.№41).

Таблица 41
Посока N NE E SE S SW W NW

Януари 18,0 3,5 8,3 9,9 2,5 3,6 13,1 41,0
Април 16,0 5,1 18,7 18,8 3,0 4,2 9,6 24,6
Юли 24,8 5,6 5,9 7,0 3,6 4,4 13,5 35,2
Октомври 13,6 5,5 15,2 15,0 3,3 3,9 11,5 32,0

Измервания
Липсват данни за разглеждания период 2008 – 2010г. 

Източници
1.Локални източници на замърсяване в обсега на модела –  промишлени 

предприятия, обособени в промишлените зони на града.
2. Разположени в близост обекти – „Габровница“ АД с.Горно Сахране –

няма информация за оказано влияние върху качеството на атмосферния въздух 
на територията на Община Казанлък и в частност на гр.Казанлък 

3. Инфраструктура
4. Горивни инсталации.
5.Битово отопление

Липсата на ценрално парно отполение, сравнително ниския стандарт на 
живот на населението на града са предпоставка за ползване основно на дърва и 
въглища за отопление.

Разпределение на емисиите на на ФПЧ10 за гр.Казанлък по видове 
източници  :

2008год - изчислени
Промишлен сектор – 15,26 тона / год.  - 10%
Битово отопление – 78,77 тона / год. – 54 %
Транспорт – 53,73 тона /год. – 36 %
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Разпределение на емисиите ФПЧ10 за Казанлък по 
видове източници за 2008

Промишлен 
сектор
10%

Битово 
отопление

54%

Транспорт
36%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт

2010год - изчислени
Промишлен сектор – 36,06 тона / год.  - 23%
Битово отопление – 61,09 тона / год. – 40 %
Транспорт – 56,61 тона /год. – 37%

        

Разпределение на емисиите ФПЧ10 за Казанлък по 
видове източници за 2010

Промишлен 
сектор
23%

Битово 
отопление

40%

Транспорт
37%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт

2013год - прогнозни
Промишлен сектор – 31,87 тона / год.  - 24%
Битово отопление – 56,81 тона / год. – 43%
Транспорт – 43,96 тона /год. – 33 %
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Разпределение на емисии на ФПЧ10 за гр.Казанлък за 
прогнозната  2013г.

Промишлен 
сектор
24%

Битово 
отопление

43%

Транспорт
33%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт

Моделиране
Направеното дисперсионно моделиране /Приложение №1/,

идентифицира като основен/ потенциален/ източник на замърсяване с 
ФПЧ10 – битовото отопление и характерните за района климатични 
данни – розата на ветровете и дните с безветрие, ниско атмосферно 
налягане и висока влажност.

Мерки :
1.Обособяване на пунктове за измерване на КАВ на територията на 

общината и инвентаризация на средноденонощния трафик /преброителни 
пунктове/

2.Провеждане на политика на Общината Казанлък по отношение 
контрола и управление на качеството на атмосферния въздут на територията на 
гр.Казанлък и на цялата община 

3. Превръшане на дейностите по енергоспестяването и ползване на 
алтернативни източници на отопление, като основен приоритет на местното 
население.

4. Контрол при осъществяване на инвестиционни намерения, по 
отношение на влиянието им върху качеството на атмосферния въздух.

5. Подобряване на инфраструктурата и организацията на движение в 
града

Описаните по горе мерки са част от плана за действие заложен в 
Програмата. 
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За втората област са дефинирани две групи източници:

- Група   1   –   „Битово   отопление”   -   всички   жилищни   сгради    -
къщи в населеното място – площен източник

- Група 2 – “Транспорт” – линеен източник – няма извършено 
автоматично преброяване на автомобилния поток в тази област, както 
и точни данни за броя и вида на автомобилите само за това населено 
място. На базата на единични преброявания е установено, че по 
единствената главна улица на населеното място преминават средно 
денонощно не повече от 70 МПС. Има инцидентно преминаване на 
тежкотоварни автомобили и междуградски автобуси. 

Поради гореизложените причини се счита, че влиянието на тази 
група е незначително, поради което този източник на ФПЧ10 не се взима 
под внимание в настоящата разработка.

Група 1 – „Битово отопление”

И за тази област поради невъзможността всички комини на  домашни 
печки и камини да се дефинират като самостоятелни точкови източници, за 
целите на моделирането е прието те да се групират и да  се  представят  като  
площни  източници.  Това  групиране  е  проведено  при  същите допускания
като за гр.Казанлък, а именно:

- Годишният  разход  на  горива  за  домашно  отопление  се  формира  от  
всички квартали и комплекси на град Казанлък;

- Разходът  горива  на  всеки  жилищен  район  е  пропорционален  на  
броя  на жилищата по официална регистрация;

- Отоплителният сезон започва от 1 ноември и завършва на 30 април;
- Домашните    отоплителни    печки    работят    от    8    до    20    часа    

(средна продължителност 12 часа в денонощието);
- Височината  на  излъчване  съвпада  с  височината  на  средната  

етажност  на жилищния район;
- Приема се, че вертикалния подем на газовете от комините е в границите 

на 10 метра
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Битово отопление

2008 год. - изчислени

Площни 
източници

Емисия
ФПЧ 10

Брой 
жилища

Площ
декар

етажност Средна височина 
на сградите

тона/година

с.Ръжена 497 729, 836 1,5 4,5 1,62

2010 год. - изчислени

Площни 
източници

Емисия
ФПЧ 10

Брой 
жилища

Площ
декар

етажно
ст

Средна
височина на 

сградите

тона/година

с.Ръжена 497 729, 836 1,5 4,5 1,58

2013 год. - прогнозни

Площни 
източници

Емисия
ФПЧ 10

Брой 
жилища

Площ
декар

етажност Средна височина 
на сградите

тона/година

с.Ръжена 497 729, 836 1,5 4,5 1,32

В резултат на прилагане на модела на дисперсионното моделиране се 
получават следните концентрации в различните въздушни слоеве Приложение 
№2 и Приложение №3.

Описанието се отнася само за отоплителния период 6 месеца, при средна 
отопляема площ на жилище 60 кв.м., което е максимума за отопление в селски 
район. Допуска се, че разликата в надморската величина на територията на 
населеното място с.Ръжена е незначителна.

Основни изводи от оценката на влиянието на климатичните   
фактори върху атмосферното замърсяване в района:
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Относително  ниската  средно  годишна  скорост  на  вятъра  от  около  1 
м/с, както и останалите фактори като – скорост на вятъра през студеното 
полугодие, преобладаваща посока  на  вятъра,  висока  влажност  и  ниската  
облачност, определят общите  условия  за разсейване на замърсителите през 
студеното полугодие като неблагоприятни;

При извършените замервания са регистрирани превишения на ПДК за 
ФПЧ10 за периода 2008, 2009, 2010 год., като най- голям брой  превишения са 
регистрирани през 2008 год. Най-неблагоприятни за замърсяване на 
атмосферния въздух са пролетните и зимните месеци. Те са свързани със 
следните метеорологични условия:

1. За 2008г. почти всички регистрирани  превишения  на  СДН  са 
регистрирани през отоплителния сезон октомври – април и само 4 от 
превишенията са регистрирани извън него. 

2. В 80% от случаите на превишение на ПС на СДН, скоростта на вятъра 
е под 1 м/с.

3. През топлото полугодие се наблюдават макар и рядко отделни 
наднормени средноденонощни концентрации, дължащи се на  неблагоприятни 
климатични  условия,  при които се създават предпоставки за атмосферно 
замърсяване с прах от земната повърхност в резултат на вторично 
разпрашаване.

4. Сравнително ниската интензивност на слънчевата радиация /средно 90 
часа месечно/, попаднала върху земната повърхност през този сезон, което 
обуславя отрицателен турболентен топлинен поток и води до образуването на 
температурни инверсии. 

5. Максимумът на мъглите и облачността през зимата /средно 6 дни/ също 
създават условия за концентриране на атмосферни замърсители.

Анализът на горните резултати показва, че всички превишения на 
СДН за ФПЧ10 през 2008 година, са регистрирани при следните 
метеорологични условия:

-  ниски  скорости  на  вятъра  между  0,28  и  1,7  м/сек,    която  
скорост  се  явява  неблагоприятна за разсейване на частици;

-   влажност   на   въздуха   над   70%,   благоприятстваща   
задържането   на   замърсителите в приземните части на атмосферата

- преобладаваща облачност.

С цел индетифициране на източника и/или източниците за тези 
замърсявания е извършен анализ с дисперсионно моделиране на процесите на 
пренос на ФПЧ10 и влиянието на външни фактори, както и метеорологичните 
данни за периода.
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Измервания
Регистрирани брой превишения на СДН на ФПЧ 10 за 2008г. – 53 през 

периода януари – април, октомври – декември.

Източници
1.Локални източници на замърсяване в обсега на контрола – няма 

промишлени или друг вид горивни  инсталации.
2.Разположени в близост обекти – воененен полигон “Змейово“  и 

Асфалтова база – направеното проучване показва липсата на дейност и в двата 
обекта в периода 2008 – 2010г.

3. Инфраструктура – през селото минава път от четвъртокласната пътна 
мрежа, свързващ с.Ягода с гр.Казанлък , дублиращ път на пътя Казанлък –
Стара Загора. Използва се рядко, предвид липсата на поддръжка, пътят не се 
експлоатира от НАПИ. Липсват данни за средноденонощния трафик по 
отсечката преминаваща през с.Ръжена.

4.Битово отопление – населеното място е от селски тип и битовото 
отопление се осъществява основно с дърва и въглища, предвид 
разположението му в полите на Средна гора.

Моделиране

  Направеното дисперсионно моделиране, идентифицира като 
основен източник на замърсяване с ФПЧ10 – битовото 
отопление и характерните за района климатични данни –
розата на ветровете, дни с безветрие, ниско атмосферно 
налягане и висока влажност.
Мерки

1.Превръщане на дейностите по енергоспестяването, като основен приоритет 
на местното население чрез:

 обучителни кампании
 финансови стимули за жителите на селото, ползващи при изграждането 

и/или ремонта на жилищата с енергоспестяваща дограма, изолации, 
соларни инсталации за отопление.

 Изграждане на соларни инсталации за отопление в обществените сгради 
– училище, детска градина, кметство.

 Подобряване инфраструктурана на населеното място – асфалтиране на 
улици, направа на тротоари, обособяване на места за паркови градини.

 Контрол при осъществяване на инвестиционни намерения, по отношение 
на влиянието им върху качеството на атмосферния въздух.
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Описаните мерки са дългосрочни в рамките на периода на действие на
програмата. На база на извършеното моделиране мерките ще гарантират 
значително подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията 
на с.Ръжена

Описаните по горе мерки са част от плана за действие заложен в 
Програмата. 

6. Фоново замърсяване на въздуха
Под фоново замърсяване разбираме имисиите, които са налични в 

точките на измерване, без да бъдат взети под внимание емисиите, идващи от 
транспорта, както и от други специално разгледани в модела източници, като 
индустриални съоръжения и площни източници.

Стойностите на националния фонов пункт в рамките на НАС за контрол 
на КАВ АИС „Рожен” са: 12 μg/m3 за 2008 г., 13,25 μg/m3 за 2009 г. и 16 μg/m3 
за 2010 г.

При дисперсионното моделиране не е отчетен съществуващия 
национален фон, поради което влиянието на отделните групи източници при 
формирането на общите нива на замърсяване е надценено с около 30%.  Това 
надценяване обаче компенсира пропуснатите от моделиращата система малки 
източници, които допълват цялостния емисионен профил на РОУКАВ 
Казанлък.
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VІІ. МЕРКИТЕ И ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ, ПРИЛАГАНИ И 
РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДИ ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НАНАРЕДБА №12 ОТ 2010Г. ЗА 
СЕРЕН ДИОКСИД, АЗОТЕН ДИОКСИД, ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ, ОЛОВО, 
БЕНЗЕН, ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД И ОЗОН В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Планът за действие към досега действащата Програмата за подобряване 
КАВ на територията на Община Казанлък включва краткосрочни, 
средносрочни и дългосрочни мерки, разпределени за изпълнение в периода 
2003-2010 г. Настоящият анализ е направен за периода от началото на действие 
на програмата до настоящия момент, отчитайки изпълненото на мерките и
ефективността от тяхното прилагане.

През отчетения период 2003-2010 година са полагани усилия от страна 
на общината и промишления сектор за намаляване на праховите емисии в 
атмосферния въздух като усилията са били насочени към ограничаване на 
емисиите от промишлеността, транспортния поток и битовия сектор. 

В следващата таблица е представен отчета на Община Казанлък за 
изпълнените на мерките, свързани конкретно с намаляне емисиите на ФПЧ10:

Резултатите от замерванията на ФПЧ10 за периода 2008 – 2010г. са 
доказателство за ефективността на прилаганите мерки. 

Обобщена таблица за броя на регистрираните 
превишения по години

година 2008 2009 2010

Допустимо отклонение в 
рамките на една 

календарна година
Брой регистрирани 
превишения на ПС за СДН  53 21 21 35

За периода 2008 – 2010г. само за 2008г. са регистрирани превишения 
(53бр.) от допустимото отклонение в рамките на една календарна година 
(35бр.).

Легенда:

Kz  – Казанлък; Bo – битово отопление
Tr - транспорт In - промишленост
а – административна мярка; с – контролна мярка
i - информационна мярка; t - техническа мярка;
1 – номер поред на съответната мярка.
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ОТЧЕТ ПО ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ЗАМЪРСИТЕЛИ 
И ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В РАЙОНА НА 

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК   /2003 – 2010г./
/Приет с Решение №268 от 28.07.2005г. на Общински съвет – Казанлък/

МЕРКИ ДЕЙНОСТ КОД ЕФЕКТ СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ИЗПЪЛНЕНИЕ

1 2 3 4 5 6
1. Ограничаване на 
емисиите от 
неподвижни 
източници – битов 
сектор

1.1. Проучване на 
възможност за 
газификация на града Kz_Bo_t_1

Ограничаване на емисиите на 
прахови частици и серен 
диоксид от битовото отопление 2005

1. Направени са предпроектни 
проучвания за изграждане на 
преносния газопровод Стара 
Загора – Казанлък.

2. Изготвен е работния проект 
с инвеститор “Римини газ” за 
газификация на гр.Казанлък.

1.2. Изготвяне на проект 
за газификация на града

Kz_Bo_t_2

Прекратяване на емисиите на 
прахови частици и серен 
диоксид от битовото отопление

- Емисиите на серни оксиди и 
бензен са снижени поетапно, 
като не се отчитат превишения 
на

нормите за тези замърсители.

-  Замърсяването на 
атмосферния въздух с ФПЧ10 
от локалните отоплителни 
инсталации на училищата,  
детските заведения и 
общински административни 
сгради практически е 
преустановено.

2006

1.3. Поетапна 
газификация на града 
/според изготвения 
проект/

Kz_Bo_t_3 Енергоспестяване 2009

Изградена е газопреносната 
мрежа на следните обекти:

1. ул. “Искра”
2. пл.”Севтополис”
3. ул.”Стара река”
4. ул.”Орешака”
5. ул.”Кирил и Методий”
6. “Предгаров площад”
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7. бул.”Н.Петков”
8. ул. “Козлодуй”
9. ул. “Пушкин”
10. ул. “Цар Освободител”
11. бул.”Н.Петков”
12. ул.”Паисий”
13. ул.”Тракия”
14. ул.”Славянска”
15. ул.”Толстой”, 

ул.”Кенали”, 

ул.”Д-р Стамболски”

16. кв.”Кулата”
17. ул.”Х.Димитър” 
18. ул.”Р.Даскалов”
19. бул. “Батенберг”
20. района на Болницата
21. ул.”Е.Манолов”
22. ул.”Янтра”, ул.”Наум”
23. ул.”19-ти февруари”
24. района на КАТ

1.4. Проучване на 
възможностите за 
саниране на къщите и др. 
мерки, целящи 
повишаване на 
енергийната им 
ефективност

Kz_Bo_a_4 Намаляване на емисиите от 
битовото отопление

2005

       Пред Министерството на 
икономиката и енергетиката е 
направено предложение за 
целево финансиране 
санирането на сградите на 
следните заведения:

- ОУ”Никола 
Вапцаров”

- гимназия 
“Акад.П.Стайнов”

- ПМГ “Н.Обрешков”
- ЦДГ №1 “Здравец”

1.5. Изготвяне на 
проекти за повишаване 
на енергийната 
ефективност на сградите 
/според проучването/

Kz_Bo_a_5

Намаляване на 
неорганизираните прахови 
емисии от транспортната 
дейност

2005

1.6. Реализиране на 
проектите за енергийна 
ефективност на сградите Kz_Bo_t_6

Намаляване на 
неорганизираните прахови 
емисии от транспортните 
дейности

2006

Реализирано е саниране на 
сградата /топлоизолация на 
покрива, подмяна на дограмата 
и ремонт на котелната 
инсталация/ на СОУ “Екзарх 
Антим І” по проект за 
повишаване на енергийната 
ефективност на 
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Министерството на 
икономиката и енергетиката.

2. Ограничаване на 
емисиите от 
превозните средства

2.1. Почистване /по 
предвар. схема/ на 
основните пътни артерии 
в населените места от 
натрупаната прах и 
поддържането им в добро 
състояние

Kz_Tr_t_1 Намаляване обема на 
автомобилния трафик

постоянен

През пролетните и летните 
месеци ежегодно се  почистват 
от натрупана прах всички 
регули, тротоари и улични 
платна на главните пътни 
артерии. - Закупена е 
мотометачка, с която се 
извършва ежедневно 
почистване на главните улици 
на гр.Казанлък.

- Ежедневно се извършва и 
ръчно метене по алеи, 
тротоари, паркове и др.

2.2. Благоустройство /по 
предварителни проекти/ 
на крайпътните и 
междублокови 
пространства

Kz_Tr_t_2

Намаляване на емисиите от 
прахови частици и азотни 
оксиди от автобусния 
транспорт

2010

  1. Реализирано е 
благоустрояване и 
озеленяване на централна 
градска част и пространствата  
край главните пътни артерии.

2. Реализирано е 
благоустрояване и 
озеленяване на предгаров 
площад и пространствата край 
главните пътни артерии.

3. Основен ремонт мост 
“Кулата” и изграждане на 
градинка.

4. Създадени са нови 
паркоместа в централна част 
на гр.Казанлък:

4.1. Паркинг зад Универсален 
магазин

4.2. Паркинг – зад сградата на 
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Районен съд

5. Реализирано е 
благоустрояване и 
озеленяване в кв.”В.Левски”

6. Изграден е парк в ж.к. 
„Изток”

7.Създаване и обновяване на 
съществуващите квартални 
градинки в гр.Казанлък

2.3. Въвеждане на 
изисквания към емисиите 
от МПС при даване на 
концесии за транспортни 
дейности

Kz_Tr_a_3 Намаляване обема на 
автомобилния трафик

постоянен

В тръжните документи при 
отдаване на транспортните 
дейности на концесия е
заложено като задължително 
условие двигателите на 
автомобилите да отговарят на 
стандарт Евро І, Евро ІІ, Евро 
ІІІ или Евро ІV.

2.4. Създаване и 
поддържане на екозони в 
ценрална градска част

Kz_Tr_a_4

Намаляване риска от 
автомобилно задръстване

постоянен Има изградена екозона в 
централната градска част на 
гр.Казанлък

2.5. Поощтряване на 
пешеходците и 
велосипедистите, чрез 
информационни 
кампании

Kz_Tr_i_5 - ежегодно

На 22 септември ежегодно се 
отбелязва Световния ден без 
автомобили чрез колоездачно
състезание и рекламно-
образователна кампания.

2.6.Въвеждане на такси 
за паркиране в 
натоварените пътни 
участъци в рамките на 
гр.Казанлък

Kz_Tr_a_6

Намаляване на имисиите на 
SO2, H2S, NO2, РМ10

постоянен

Реализирана е система за 
таксуване в централна градска 
част.

3. Ограничаване на 
емисиите от 
неподвижни 
източници –
промишлен сектор

3.1. Разработване 
програми от 
промишлените 
предприятия с големи 
горивни инсталации за 
намаляване на емисиите Kz_In_a_1

Предприети са действия към 
преминаване на промишлените 
предприятия към отопление с 
природен газ

Намаляване на емисиите на 
серен диоксид

2005
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на вредни вещества

3.2. Реализиране на 
разработените от 
фирмите програми Kz_In_t_2

Повишаване на енергийната 
ефективност

2005

Контролират се от РИОСВ 
Стара Загора

3.3. Преминаване към 
използване на горива с 
ниско сярно съдържание 
в “Топлофикация”ЕАД

Kz_In_t_3

Контрол на вредните 
емисиите, при необходимост 
налагане на санкции

  от 2002

постоянен

Подменени са котлите с 
газгенератори

3.4. Рехабилитация на 
топлопреносната мрежа и 
абонатните станции Kz_In_t_4 Набиране на данни за 

качеството на атмосферния 
въздух

2004

Извършена е рехабилитация на 
топлопреносната мрежа от 

“Топлофикация”ЕАД, Казанлък

3.5. Мониторинг на 
емисиите на SO2, NO2, 
CO, сажди и прах на вход 
на газа в комина

Kz_In_c_5

Установяване на източниците 
на замърсяване на атм.въздух, 
с цел предприемане на на 
необходимите мерки

От 2002

постоянен

Извършва се ежедневно от 
мобилната станция – с.Ръжена

4. Контрол на 
качеството на 
атмосферния въздух 
в района на 
гр.Казанлък

4.1. Осъществяване на 
периодични измервания 
на имисиите на вредни 
вещества в пунктовете, 
включени в НАСЕМ

Kz_c_1 Наличност на всички данни, 
необходими за управление и 
подобряване на КАВ

Наличност на всички данни, 
необходими за управление и 
подобряване на КАВ

постоянен

Извършени са замервания при 
възникване на аварии и 
сигнали за замърсяване на 
атмосферния въздух

4.2. Съвместно 
планиране и 
осъществяване на 
проверки с РИОСВ –
Стара Загора

Kz_c_2 постоянен

Поддържа се постоянен 
контакт с РИОСВ И ИАООС за 
контрол над източниците на 
замърсяване 

4.3. Създаване и 
поддържане на база 
данни за източниците на 
емисии на територията 
на общината и 
представяне на 
информацията на 
заинтересованите лица

4.4. Проучване и 
закупуване на 
автоматична станция за 

Kz_a_3 постоянен

Има списък на всички големи 
горивни инсталации 
разположени на територията 
на общината
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измерване качеството на 
атмосферния въздух

Kz_a_4

Постоянен контрол за 
въздействието на въздуха 
върху човешкото здраве при 
превишаване на нормите на 
вредни вещества

2005

Възможност за вземане на 
мерки от страна на 
населението

Монтирана е автоматична 
станция за контрол на 

качеството на атмосферния 
въздух в с.Ръжена

4.5. Мониторинг за 
въздействието върху 
човешките ресурси и 
биологичното 
разнообразие при 
нарушаване качеството 
на атмосферния въздух

Kz_a_5

Спешно реагиране и 
изпълнение на наличната 
методология при влошаване 
качеството на атмосферния 
въздух

постоянен

Извършен е скрининг на 
населениeто в общината и 

резултатите са предоставени в 
Общински съвет

4.6.Създаване на система 
за оповестяване на 
населението за 
влошаването качеството 
на атмосферния въздух.

Kz_a_6

Запознаване на на 
населението със 
съществуващото състояние на 
КАВ и мерките за 
подобряването му

постоянен

Изготвен е план за действие 
при големи промишлени 

аварии

4.7. План за действие 
при влошаване 
качеството на 
атмосферния въздух.

Kz_а_7

Наличие на указания за 
адекватни и професионални 
действия при влошаване 
качеството на атмосферния 
въздух

постоянен

Изготвен е план за действие 
при големи промишлени 

аварии и инструкции на РИОСВ 
за действия при влошаване 
качеството на атмосферния 

въздух

5. Ангажиране на 
обществеността по 
прилагане на 
Програмата за 
управление на КАВ 

5.1. Обществено 
обсъждане на програмата

Kz_a_1 Информираност на 
населението относно чистотата 
на атмосферния въздух

постоянен

Системно се информира 
обществеността при 
възникване на аварии и/или 
замърсяване на атмосферния 
въздух
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3. Възможни мерки за подобряване на КАВ

Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на 
КАВ за 2008-2010 г. по налични  данни,  анализа  на  резултатите  от  
изпълнението  на  мерките  по  действащата общинска програма за 
управление на КАВ и анализа на резултатите от моделирането на КАВ за 
2008г. Към всяка от генералните мерки са разработени конкретни мерки –
краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, изпълнението на които  ще  
осигури  снижаване  на  приземните  концентрации  на  ФПЧ 10   и  
достигане  на определените стандарти.

1. Намаляване на емисиите от „Битово   отопление” 
  Генерална  мярка  Kz_Bo:  Разработване  на  система  от  

мероприятия,  които  до доведат  до  снижаване  на  консумацията  на 
въглища и дърва  за  горене  от  населението  в  с.Ръжена  и кв.”Христо 
Ботев”. Тази мярка трябва да има постоянен характер. Тя е особено важна 
поради това, че ако не се изпълни,  достигането  на  установените  норми  
през  отоплителния  сезон  е  практически невъзможно  (изпълнението  
само  на  останалите  мерки  не  може  да доведе  до  трайно понижаване  
на  концентрациите  на  ФПЧ 10 ).  Независимо,  че  проблемът  има  
национален характер,  местните  органи  за  управление  следва:  да се 
опитат да  въведат стимули  за  използване  природен  газ  или  
електричество за  отопление .  Да  се  стимулира населението  и  фирмите  
за  топлоизолация  на  сградите,  с  което  косвено  да  се  намали 
консумацията на горива.

В  количествено  отношение  мярката  следва  да  се  интерпретира  
така:  ако  към  момента  се приеме, че една средностатистическа домашна 
печка за твърдо гориво се пада на трима души от  населението,  то  мярката  
може  да  се  счита  за  изпълнена  при  достигане  съотношение  1:9 (една 
средностатистическа печка на 9 души население). Тази мярка се отнася с 
особена сила за  кв.”Христо Ботев”, гр.Казанлък и за с.Ръжена. 

2. Намаляване на емисиите от “Транспорт” 
Генерална  мярка  Kz_Тr:  Разработване на система от 

мероприятия, които да доведат до  снижаване  на  средното  ниво  на  
нанос  върху  пътните  платна в  границите  на транспортната схема на 
гр.Казанлък.

Тази мярка също трябва да има постоянен характер. Основните 
мероприятия следва да са в две направления: прилагането на действия, с 
които се предотвратява внасянето на нанос върху пътните  платна  и  
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ограничаване  на  трафика  (особено  на  тежкотоварни  автомобили)  през 
жилищни райони.

В момента голяма част от предвидените за озеленяване 
междублокови пространства са превърнати в нерегламентирани паркинги. 
В това отношение Община Казанлък следва да продължи усилията си за: 
осигуряване на достатъчен брой паркоместа, за  да  се  предотврати  
паркирането върху   зелени   площи;  благоустрояване  на  зелените  
площи,  в  това  число поставяне  на  бордюри,  които  да  възпрепятстват  
физически  паркирането  върху  тях  и  да  не позволяват на дъждовната 
вода да смива почва върху пътните платна и паркингите; ремонт и 
възстановяване на повредени тротоарни настилки;  машинно  почистване  
на  непрекъснато  натрупващия  се  пътен  нанос  на  границата между  
пътното  платно  и  бордюрите;  благоустрояване  с  предимство  на  
междублокови пространства,   които  по   различни   причини   са   
непрекъснат   източник   за   пътен   нанос; периодично ръчно измиване на 
зони или части от улици, по които по някаква причина се е натрупал   
значителен   пътен   нанос;  

Вторият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на 
трафика в чертите на града и особено този на тежкотоварни автомобили и 
всякаква тежка строителна техника.

В количествено отношение мярка Kz_Tr следва да доведе до двойно 
снижаване на среднотониво на пътен нанос от пътните платна от 
транспортната мрежа на гр.Казанлък  (към 2010г. тя е оценена на 2 г/м 2  за 
улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 2 г/м 2  за улици с висок 
трафик (над 5000 МПС/24 часа) и се цели към 2013г. пътния нанос да 
достигне средно нивосъответно  1,5  и  1г/м 2 .  Изпълнението  на  тази  
мярка  ще  доведе  до  значително намаляване  на  годишните емисии на 
ФПЧ 10  от транспорта.

3. Намаляване на емисиите от “Промишленост” 
Генерална  мярка  Kz_Id: Намаляване  емисиите  на  ФПЧ 10   от  

промишлеността. Тази мярка има препоръчителен характер, тъй като тя 
самостоятелно не може да доведе до значителни  изменения  в  КАВ  на  
Казанлък.  Изпълнението  й  ще  помогне  за  снижаване  на нивата  на  
замърсяване  с  ФПЧ 10   основно  върху  територията  на  Промишлена  
зона.
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VІІІ. МЕРКИ ИЛИ ПРОЕКТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ.

1. План за действие за подобряване качеството на 
атмосферния въздух в община Казанлък, 2011-2013г. 

Легенда:

Kz  – Казанлък; Bo – битово отопление
Tr - транспорт In – промишленост
G – обща мярка

а – административна мярка; с – контролна мярка
i - информационна мярка; t - техническа мярка;
1 – номер поред на съответната мярка.

Цели на плана за действие

1. Нови, ефективни и краткосрочни и средносрочни мерки, които да 
осигурят съответствие на КАВ с изискванията на действащата нормативна 
база, съобразно нормите за опазване на човешкото здраве;

2. Осъществяването на утвърдени европейски практики, допринесли 
за намаляване емисиите на определени замърсители във въздуха;

3. Повишаване на обществената информираност и култура по 
проблемите на замърсяването на атмосферния въздух;

4. Осигуряване на своевременна и достоверна информация за 
състоянието на атмосферния въздух и източниците на замърсяване.

5. Осъвременяване и подобряване процеса на управление КАВ, чрез 
системата за наблюдение и засилване на контрола и отчетността
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Оперативен план  2011 - 2013г. 

Краткосрочни мерки до края на 2012г.

Намаляване на емисиите ФПЧ10 от битовото отопление

Собствен 
уникален 

код  
Мерки Период Финансов 

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатори

K
z_

B
o_

a_
1

Стимулиране използването на 
природен газ с цел увеличаване на 
броя на домакинствата, използващи 
екологични ресурси. 2011 - 2012

Оперативни 
програми, 
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой газифицирани 
домакинства

K
z_

B
o_

t_
2

Ограничаване използването на 
примитивни печки за отопление на 
твърди горива с ниска топлинна 
ефективност, както и използването на 
нискокачествени въглища и брикети

2011 - 2012
Оперативни 
програми, 
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Намалино потребление на 
въглища и дърва

K
z_

B
o_

a_
3

Разширяване схемата за енергийно 
подпомагане чрез предоставяне на по-
качествени горива, включване на 
топлинната ефективност на 
средствата за отопление и 
подобряването на енергийните 
характеристики на сградите.

2011 - 2012
Оперативни 
програми, 

службите за 
социално 

подпомагане, 
потребителите

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Намалино потребление на 
въглища и дърва
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K
z_

B
o_

i_
4

Засилена информационна кампания 
сред населението на Казанлък за 
използване на по-качествени горива 
(по-висока калоричност, по-малко 
прах) за отопление от домакинствата 
още за отоплителен сезон 2011-2012 г. 
, както и за употребата на биогорива, 
печки и котли свисок коефициент на 
полезно действие.

2011 - 2012

Оперативни 
програми,
Община 
Казанлък, частни 
инвеститори

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой домакинства 
използващи отоплителни 
уреди с висок коефициент 
на полезно действие

K
z_

B
o_

t_
5 Проектиране разширяване  на 

газопреносна мрежа 2011 - 2012

Оперативни 
програми, частни 
инвеститори,
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Дължина на проектирана и 
изградина газопреносна 
мрежа

K
z_

B
o_

t_
6

Газифициране на обществени сгради 2011 - 2012

Оперативни 
програми,
Община 
Казанлък,

Държавни 
институции

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой газифицирани 
обществени сгради

K
z_

B
o_

t_
7 Използване на ВЕИ /слънчеви 

колектори/ в общински сгради 
2011 - 2012

Оперативни 
програми
Община Казанлък
Държавни 
институции

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой монтирани колектори 
в обществени сгради
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K
z_

B
o_

t_
8

Подобряване енергийна ефективност 
на сградите

2011 - 2012

Оперативни 
програми
Държавни 
институции
частни 
инвеститори

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Одобрени и реализирани 
проекти за саниране на 
обществени сгради и 
частни домове

K
z_

B
o_

t_
9 Подмяна на уличното осветлението с 

енергоспестяващо в населените места 2011 - 2012

Оперативни 
програми
Община Казанлък

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой енергоспестяващи 
лампи за улично 
осветление

Намаляване на емисиите ФПЧ10 от транспортния поток

Собствен 
уникален 

код
Мерки Период

Финансов 
източник

Отговорна 
институция Ефект Индикатори

K
z_

T
r_

a_
1

Подобряване на системата за паркиране в 
градската зона 2011-2012

Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Изграждане на нови 
паркоместа

K
z_

T
r_

t_
2

Изграждане и обособяване (маркиране) на 
велосипедни алеи и места за паркиране на 
велосипеди. 

2011-2012
Общ. Бюджет
ПУДООС

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Намаляване на 
трафика на 
автомобили
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K
z_

T
r_

t_
3

Реконструкция на парк „Тюлбето”
2011-2012 Общ. Бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Изграждане на вело и 
пешеходни алеи

K
z_

T
r_

t_
4

Подобряване и реконструкция на уличната 
дървесно-храстова растителност и зелените 
площи 

постоянен Общ. Бюджет
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Засадени брой дървета 
и храсти

K
z_

T
r_

t_
5

  Модернизация на техническите средства за 
почистване на обществените места (автом. 
метене и миене)

2011
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой машини 
извършващи миене и 
метене на улиицте

K
z_

T
r_

a_
6

.Повишаване на стандарта на качеството на 
услугата по почистване

2011
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Честота на машинно 
миене и метене
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Намаляване на емисиите ФПЧ10 от промишлеността, обществените сгради и търговските обекти

Собствен 
уникален 

код

Мерки Период Финансов 
източник

Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

In
_c

_1 Проверки на предприятия замърсители за спазване на 
емисионните норми в отпадъчните газове (контрол по 
документи)

От 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
проверки

K
z_

In
_c

_2

Провеждане на строг технологичен и емисионен контрол 
от страна на органите на МОСВ,МЗ и Общината още в 
процеса на инвестиционно проучване. 2010-2013 ОПРР

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
Нарушения

K
z_

In
_a

_3

Реализиране на проекти за използване на екологично чисти 
горива (подмяна на мазут,дизелово гориво с използване на 
газ и ВЕИ за отопление и топла вода) в търговски и офис 
обекти

постоянен потребители
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
Проекти

K
z_

In
_a

_4 Въвеждане на ускорени административни услуги за 
инвестиционни предложения целящи изграждане на 
ветрогенераторни паркове, Фотоволтаични инсталации и 
др.съоражения за ВЕИ.

2011-2012
Общински

Бюджет
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
Проекти
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K
z_

In
_a

_5 Регламентиране на структура – Програмен съвет за 
проверка на инвестиционните намерения с цел 
гарантиране на КАВ при въвеждане на нови инсталации

постоянен
Общински 

бюджет
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
заседания

Средносрочни мерки до края на 2013г.

Намаляване на емисиите ФПЧ10 от битовото отопление

Собств
ен 

уникал
ен код  

Мерки Период Финансов 
източник

Отговорна 
институция

Ефект Индикатори

K
z_

B
o_

а_
10 Стимулиране използването на 

природен газ с цел увеличаване на броя 
на домакинствата, използващи 
екологични ресурси.

2011 - 2013
Оперативни 
програми, 
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой газифицирани 
домакинства

K
z_

B
o_

t_
11

Ограничаване използването на 
примитивни печки за отопление на 
твърди горива с ниска топлинна 
ефективност, както и използването на 
нискокачествени въглища и брикети

2011 - 2013
Оперативни 
програми, 
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Намалено потребление на 
въглища и дърва
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K
z_

B
o_

i_
12

Засилена информационна кампания 
сред населението на Казанлък за 
използване на по-качествени горива 
(по-висока калоричност, по-малко 
прах) за отопление от домакинствата , 
както и за употребата на алтернативни 
източнииц на енергия 

2011 - 2013

Оперативни 
програми,
Община 
Казанлък, частни 
инвеститори

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой участници в 
кампаниите

K
z_

B
o_

t_
13

Разширяване  на газопреносна мрежа
2011 - 2013

Оперативни 
програми, частни 
инвеститори,
потребители

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Дължина на проектирана и 
изградина газопреносна 
мрежа

K
z_

B
o_

t_
14 Газифициране на обществени сгради

2011 - 2013

Оперативни 
програми,
Община 
Казанлък,
Държавни 
институции

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой газифицирани 
обществени сгради

K
z_

B
o_

t_
15 Използване на ВЕИ /слънчеви 

колектори/ в общински сгради и 
жилищни сгради

2011 - 2013

Оперативни 
програми
Община Казанлък
Държавни 
институции

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой монтирани колектори 
в обществени сгради
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K
z_

B
o_

a_
16 Подобряване енергийна ефективност 

на сградите 2011 - 2013

Оперативни 
програми
Държавни 
институции
частни 
инвеститори

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Одобрени и реализирани 
проекти за саниране на 
обществени сгради и 
частни домове

K
z_

B
o_

t_
17

Подмяна на уличното осветлението с 
енергоспестяващо в населените места 2011 - 2013

Оперативни 
програми
Община Казанлък

Община 
Казанлък

Принос
към 1
μg/m3

Брой енергоспестяващи 
лампи за улично 
осветление

Намаляване на емисиите ФПЧ10 от транспортния поток

Собствен 
уникален

код

Мерки Период Финансов 
източник

Отговорна 
институция

Ефект Индикатори

K
z_

T
r_

a_
7

Изработване на концепция за паркиране в 
градската зона 2011-2013

Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Изграждане на нови 
паркоместа
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K
z_

T
r_

t_
8

Изграждане и обособяване (маркиране) на 
велосипедни алеи и места за паркиране на 
велосипеди. 

2011-2013
Общ. Бюджет
ПУДООС

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Намаляване на 
трафика на 
автомобили

K
z_

T
r_

t_
9

Реконструкция на парк „Тюлбето”
2011-2012 Общ. Бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Изграждане на вело и 
пешеходни алеи

K
z_

T
r_

t_
10 Подобряване и реконструкция на уличната 

дървесно-храстова растителност и зелените 
площи 

постоянен Общ. Бюджет
Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Засадени брой дървета 
и храсти

K
z_

T
r_

t_
11 Цялостна модернизация на техническите 

средства за почистване на обществените 
места (автом. метене и миене)

2013
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой машини 
извършващи миене и 
метене на улиицте

K
z_

T
r_

a_
12

Повишаване и гарантиране стандарт на 
качеството на услугата по почистване

2013
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Честота на машинно 
миене и метене
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K
z_

T
r_

t_
13 Реализиране на обособена пешеходна зона –

централна градска част- Тракийска гробница 
– парк „Тюлбето

2013
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Дължина на 
пешеходна зона

K
z_

T
r_

t_
14

Реконструкция и развитие на парк “Розариум 2013
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Засадена 
растителнолност

K
z_

T
r_

t_
16

Проектирането и развитие на парк “Северен” 2013
Общински 
бюджет

Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Изградени пешеходни 
и вело алеи

K
z_

T
r_

t_
15

Поетапно осъвременяване на градския 
транспорт

2011 - 2013
Външно 
финансиране

Транспортни 
фирми 
Община 
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой автобуси и 
микробуси, 
отговарящи на 
стандартите за 
качество
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Намаляване на емисиите ФПЧ10 от промишлеността, обществените сгради и търговските обекти

Собствен 
уникален 

код
Мерки Период Финансов

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

In
_c

_6 Проверки на предприятия замърсители за спазване на 
емисионните норми в отпадъчните газове (контрол по 
документи)

от 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Брой 
Проверки

K
z_

In
_c

_7 Провеждане на строг технологичен и емисионен контрол 
от страна на органите на МОСВ,МЗ и Общината още в 
процеса на инвестиционно проучване. 

2010-2013 ОПРР
Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Брой
Нарушения

K
z_

In
_t

_8

Реализиране на проекти за използване на екологично 
чисти горива (подмяна на мазут,дизелово гориво с 
използване на газ и ВЕИ за отопление и топла вода) в 
търговски и офис обекти

постоянен потребители
Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Брой
Проекти

K
z_

In
_a

_9

Ускорен регламент на административни услуги за 
инвестиционни предложения, целящи изграждане на 
ветрогенераторни паркове, Фотоволтаични инсталации и 
др.съоражения за ВЕИ.

2011-2013
Общински

Бюджет
Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Брой 
проекти
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K
z_

In
_a

_1
0

Програмен съвет за проверка на инвестиционните 
намерения с цел гарантиране на КАВ при въвеждане на 
нови инсталации

постоянен
Общински 

бюджет
Община
Казанлък

Принос 
1 μg/m3

Брой 
Заседания

Дългосрочни мерки до края на 2013г

По цел 2

Собствен 
уникален 

код
Мерки Период Финансов 

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

In
_c

_6

Проверки на предприятия замърсители за 
спазване на емисионните норми в 
отпадъчните газове (контрол по документи)

от 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община

Превенция Малък брой 
Нарушения

K
z_

T
r_

a_
17

Разработване на план за управление на 
трафика и въвеждане на автоматизирана 
система за управление и контрол на трафика 
(зелена вълна)

2010-2013 ОПРР Община

Принос 
2 μg/m3

Автомобилен 
трафик
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K
z_

  T
r

_a
_1

8
Изработване на транспортно -
комуникационна схема на централна градска 
част

2012
Общински 

бюджет
Община

Принос 
2 μg/m3

Липса на 
задръствания

K
z_

T
r

_t
_1

9

Изграждане и обособяване (маркиране) на 
велосипедни алеи и места за паркиране на 
велосипеди.

2011-2014
Общ. 

Бюджет
ПУДООС

Община

Принос 
2 μg/m3

Брой 
велосипедисти

K
z_

In
 _

a_
11 Регламентиране на структура – Програмен 

съвет за проверка на инвестиционните 
намерения с цел гарантиране на КАВ при 
въвеждане на нови инсталации

постоянен
Общински 

бюджет
Община

Принос 
2 μg/m3

Брой 
инсталации
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По цел 3

Собствен 
уникален 

код

                           
Дейности Период Финансов 

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

B
o_

i_
18

Организиране и провеждане на 
информационни кампании в училищата

постоянен
Общински 

бюджет

Община 
Казанлък, 
РИМОН

Принос 
2 μg/m3

Брой кампании

K
z_

B
o_

i_
19 Поддържане на електронно табло за показване 

на данните за качество на атмосферния въздух
постоянен

Общински 
бюджет

Община 
Казанлък

РИОСВ Стара 
Загора

Обществен 
контрол

Непрекъснат 
достъп до 

информация

K
z_

B
o_

i_
20

Организиране и провеждане на 
информационни кампании сред населението –
РЗИ Стара Загора и Община Казанлък да 
поддържат информация в своите интернет 
страници;

постоянен
Общински 

бюджет

РЗИ Стара 
Загора,
Община 
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
потребители

K
z_

B
o_

t_
21 Организиране и провеждане на 

информационни кампании сред населението 
за възможностите и източниците за 
финансиране за енергоспестяващи технологии 
и материали 

постоянен
Общински 

бюджет
Община 
Казанлък

Принос 
2 μg/m3

Брой 
потребители
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Цел 4

Собствен 
уникален 

код

                           
Дейности Период Финансов 

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

In
_c

_6

Ежемесечни проверки на основните 
предприятия замърсители за спазване на 
емисионните норми в отпадъчните газове 
(контрол по документи)

от 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община

Превенция Брой нарушения

K
z_

In
_k

_7

Тримесечни проверки на предприятия 
замърсители за спазване на емисионните 
норми в отпадъчните газове (контрол по 
документи)

от 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община

Превенция Брой нарушения

K
z_

G
_i

_1 Осигуряване на система за информация за 
КАВ по източници- промишленост, 
транспорт, битово отопление

2013 год.
Общински 

бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община

Обществен 
Контрол

Брой нарушения

K
z_

G
_i

_2 Поддържане на електронно табло за 
показване на данните за качество на 
атмосферния въздух

постоянен
Общински 

бюджет

Община 
Казанлък, 

РИОСВ Стара 
Загора

Обществен 
контрол

Достъп до 
информация
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K
z_

G
_a

_3
Активно партниране на МЗ за ускорена 
разработка и изпълнение на Програмата за 
опазване здравето на населението от 
замърсяването на околната среда в района на 
Община Казанлък

2011-2013 МЗ
МЗ

Община

Опазване на 
общественото 

здраве

Здравен статус 
на населението

Цел 5

Собствен 
уникален 

код

                           
Дейности Период Финансов 

източник
Отговорна 
институция

Ефект Индикатор

K
z_

In
_c

_8 Контрол на основните предприятия източници 
на емисии по отношение ФПЧ10 за спазване на 
емисионните норми 

от 2011
периодично

Общински 
бюджет

ИАОС
РИОСВ
Община

превенция Брой 
нарушения

K
z_

G
_a

_4 .Проучване на възможностите и създаване на 
зелена зона в селата с повишен здравен риск-
Бузовград, Средногорово, Кънчево и Ръжена 

2011-2012
Общ.бюджет

ПУДООС
Община

Защита на 
общественото

Здраве

Здравен статус
на жителите

K
z_

G
_a

_5

Въвеждане на ускорени административни 
услуги за инвестиционни предложения целящи 
изграждане на ветрогенераторни паркове, 
Фотоволтаични инсталации и др.съоражения 
за ВЕИ.

2011
Общински 

бюджет
Община

Стимулиране 
ползването  

на алтернативин 
източници на 

енергия

Брой 
инсталации 

за ВЕИ
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2. ОЦЕНКА НА ПРОГНОЗНИТЕ НИВА СЛЕД ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ 

Предложените в настоящия доклад мерки имат за цел да се приложат 
мероприятия, които да спомогнат за намаляване на емисиите на ФПЧ10 на 
територията на Община Казанлък. Мероприятията са разпределени в три 
групи, съответстващи на групите източници на ФПЧ10 – „Битово отопление”, 
„Транспорт” и „Промишленост”. Предполага се, че към 2013г. мерките ще 
бъдат изпълнени и през тази година може да се очаква постигане на 
съответствие с нормите за ФПЧ10.

След прилагане на всички мерки относителния дял на отделните групи 
източници се променя малко. 

Разпределение на емисиите ФПЧ10 за Казанлък по 
видове източници за 2008

Промишлен 
сектор
10%

Битово 
отопление

54%

Транспорт
36%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт

Разпределение на емисии на ФПЧ10 за гр.Казанлък за 
прогнозната  2013г.

Промишлен 
сектор
24%

Битово 
отопление

43%

Транспорт
33%

Промишлен сектор Битово отопление Транспорт
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Общото снижаване на годишните емисии за гр. Казанлък за 2013г. спрямо 
2008г. е 15,12 тона/годишно и се дължи основно на снижаване на приноса на 
групите източници „Битово отопление” и „Транспорт”.

15,26

31,87

78,7756,81

53,73

43,96

0 20 40 60 80

емисии т/год

Промишлен
сектор

Битово
отопление

Транспорт

Годишни емисии на ФПЧ10 за 2008г. и 2013г. за 
гр.Казанлък

2008 2013

Извод:
Значителното и трайно подобряване на КАВ на територията на община 
Казанлък може да се постигне само чрез комплексно изпълнение на 
заложените в Плана мерки. 

IХ. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ЕТАПА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА КАВ.

1. 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 

Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух 
(чл. 12), нормирането на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове 
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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 05.08.1998 г. за 
периодичните прегледи за проверки на техническата изправност на пътните 
превозни средства /МПС/ (обн. 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. 

ЗАКОН за движението по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в 
сила от 1.09.1999 г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 2009г.)

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; 22(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. Наредба № 73 за одобряване типа на нови 
моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от 
емисии от двигателите (обн. ДВ, бр. 51/2006 г.) . 

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.
Закона за движение по пътищата предвижда глоба от 50 лв за водач, който 
управлява моторно превозно средство с емисии на вредни вещества над 
установените норми. 
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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.

2. 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)

Обекти по Наредба №16/1999г. за ограничаване емисиите на ЛОС 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини на 
територията на РОУКАВ - Казанлък:

- Бензиностанция – „Мотоспорт”,
- Бензиностанция – „Лукойл България” ЕООД
- Бензиностанция – „ОМВ” ЕООД
- Бензиностанция – ЕТ”Вертикал – Руси Манолов” 
- Бензиностанция – „Диамант газ” ЕООД
- Бензиностанция – „Лотус компютри”, ул.”Цар Освободител” 1
- Бензиностанция - „Лотус компютри”, ул.”Ген. Столетов” 1
- Бензиностанция – „Ивони” ЕООД
- Бензиностанция – „Ферохром” АД
- Бензиностанция – ШЕЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД
- Бензиностанция – „Лев ойл” ЕООД
- Бензиностанция – „Букомекс” ЕООД
- Бензиностанция – 8109 „Петрол” АД
- Бензиностанция - 8110 „Петрол” АД

По данни от извършените проверки от РИОСВ – Стара Загора 
всички обекти са приведени в съответствие с изискванията на Наредбата. 
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3. Директива 2008/1/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 
януари 2008 г. за комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването. 
Целта на Директивата е комплексно предотвратяване и контрол върху 
замърсяването, резултат от производствената дейност. Чрез нея се въвеждат 
конкретни мерки, насочени към предотвратяването и ограничаване на 
емисиите в отделните компоненти на околната среда – вода, въздух, почва, 
както и мерки по отношение факторите на въздействие върху околната среда.

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 (Обн. ДВ, бр. 80 от 09.10.2009 г.)
- Методики за прилагане на най-добри налични техники

Обекти на територията на РОУКАВ Казанлък с Комплексни 
разрешителни съгласно Наредбата за условията и  реда за издаване на 
комплексни разрешителни (обн. ДВ бр.80 от 9 октомври 2009г. изм.. ДВ 97 от 
8 декември 2009г.) :

 „Арсенал” АД, завод 3, гр.Казанлък
 „Арсенал” АД, завод 4, гр.Мъглиж

4. Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 
декември 1997 година 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 извънпътна подвижна техника 

Транспонирането на изискванията се осигурява от Наредба № 10 от 
24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно 
горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители

Прилагането на Директива 97/68/ЕО относно извършването на 
одобрение на типа на двигателите с вътрешно горене за извънпътна техника, 
издаване на сертификати за одобрение и контролът да съответствие на 
двигателите се извършва от органите на Министерство на земеделието и 
храните. С цел прилагане та Директивата се извършват текущи проверки за 
установяване на съответствието на одобрените типове двигатели.
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5. Директива  98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 
октомври 1998г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива 

Транспонирането на изискванията се осигурява от следните нормативни 
актове:

- Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията 
реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. 
бр.69 от 23 Август 2005г., изм. ДВ. бр.78 от 30 Септември 2005г., изм. ДВ. 
бр.40 от 16 Май 2006г., изм. ДВ. бр.76 от 21 Септември 2007г., изм. ДВ. 
бр.93 от 24 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г.)

- Национална програма за прекратяване производството и употребата на 
оловни бензини към 2003г. 

Основни мерки и технически стъпки постигане на съответствие:
- Съгласуване и приемане на Наредба за качествата на горивата
- Въвеждане на национални стандарти (БДС) на EN метод 24260 (1987), 

ISO 4259 (1992)
- Разработване на необходимите инструкции и указания за контрол на 

установените норми, вкл. за прилагане на ISO 4259
С последното изменение на Наредбата за качествата на горивата се 

регламентират изискванията за качеството на биодизела, съгласно БДС 14214. 
Контролът на качеството на течните горива се извършва от Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор чрез Главна дирекция „Контрол 
на качеството на течните горива” с цел установяване спазването на 
изискванията за качеството на течните горива, пуснати на пазара и 
предотвратяване разпространението и използването им, когато не отговарят на 
тези изисквания. 

6. 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

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, 
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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: 

o Ръководство №1, Дейност: Нанасяне на слепващи покрития; 
o Ръководство №2, Дейност: Нанасяне на покрития върху метали; 
o Ръководство №3, Дейност: Нанасяне на покрития върху рулони; 
o Ръководство №4, Дейност: Химическо чистене; 
o Ръководство №5, Дейност: Производство на обувки; 
o Ръководство №6, Дейност: Производство на препарати за покрития, 
лакове, мастила и лепила; 
o Ръководство №7, Дейност: Производство на фармацевтични продукти; 
o Ръководство №8, Дейност: Печатане (флексопечат); 
o Ръководство №9, Дейност: Преработка на каучук; 
o Ръководство №10, Дейност: Почистване на повърхности 
o Ръководство №11, Дейност: Извличане на растителни масла и 
животинска мас и рафиниране на растителни масла; 
o Ръководство №12, Дейност: Пребоядисване на автомобили (превозни 
средства); 
o Ръководство №13, Дейност: Нанасяне на покрития върху намотъчни 
проводници; 
o Ръководство №14, Дейност: Импрегниране на дървен материал; 
o Ръководство №15, Дейност: Ламиниране на дървесина и пластмаси; 18
o Ръководство №16, Оценка и измерване на летливи органични 
съединения, прилагане на изключенията, докладване и доказване на 
съответствие с Наредба №7/2003г.; 
o Ръководство №17, Определяне, оценка и избор на най-добри налични 
техники за ограничаване емисиите на ЛОС 

На територията на РОУКАВ - Казанлък са разположени следните инсталации в 
обхвата на Директива 99/13/ЕС :

- „Арсенал” АД завод 3, гр.Казанлък  - Инсталация за нанасяне на 
покрития върху метал

- Арсенал” АД завод 4, гр.Мъглиж  - Инсталация за нанасяне на покрития 
върху метал

- „Българска роза – Севтополис” АД – Инсталация за производство на
твърди лекарствени форми

- „Екозон – 08” ООД, гр.Казанлък – Инсталация за химическо чистене
- „М+С Хидравлик” АД - Инсталация за нанасяне на покрития върху 

метални хидравлични елементи
- „Капрони” АД - Инсталация за нанасяне на покрития върху метални 

хидравлични елементи
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- „Мебел стил” ООД - Инсталация за нанасяне на покритие върху 
дървени повърхности-мебели

- „Кремона България” ЕООД- Инсталация за нанасяне на покритие върху 
дървени повърхности-музикални инструменти

Етап на изпълнение на Директива 94/63/ЕС : 
- По данни от извършените проверки от РИОСВ – Стара Загора всички 

обекти са в съответствие с изискванията на Наредбата, транспонираща 
Директивата.

7. 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").

Някои изисквания на наредбата се прилагат:

Вид гориво Съдържание на сяра Срок
Автомобилни бензини 50 mg/kg от 1 януари 2009 г

Горива за дизелови двигатели 50 mg/kg от 1 януари 2009 г.

Газьоли за промишлени и комунални 
цели

0,1% (m/m) от 1 януари 2010 г.

Газьоли за извънпътна техника 
съгласно  техническите спецификации 
на производителите със съдържание 
на сяра.;

до 0,2 % (m/m)
от 1 януари 2007 г.

до 0,1 % (m/m) от 1 януари 2010 г

Леки корабни дизелови горива марка 
ISO-F

до 0,2 % (m/m) от 1 януари 2007 г.

до 0,1 % (m/m) от 1 януари 2010 г.
Корабни дизелови горива марка ISO-F

до 1,5 % (m/m)
от 1 януари 2007 г.

Корабни дестилатни горива 0,1% (m/m) от 1 януари 2010 г.
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Котелни горива 1,0% (m/m) от 1 януари 2012 г.

Тежки горива
до 3,0 % (m/m) от 1 януари 2007 г.

до 1,0 % (m/m) от 1 януари 2012 г

8. 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 (обн. 
ДВ, бр. 78 от 2004 г.).

На територията на РОУКВ - Казанлък няма инсталации за изгаряне на 
отпадъци.

9. Директива 2001/80/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2001 г. за ограничаване на емисиите от определени замърсители, 
изпускани в атмосферния въздух от големите 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, обн., ДВ, бр. 64 от 
5.08.2005 г., в сила от 6.08.2006 г.)

- Наредба N 6 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 
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задълженията на Република България по международните екологични 
споразумения.

На територията на РОУКАВ Казанлък няма обекти по Наредба 
№10/2003г. за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди 
и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни 
инсталации.

Обекти на територията на община Казанлък по Наредба №1/2005г. за 
норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата 
от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии:

 „Катекс” АД
 „Мебел Стил” ООД
 „Промет – сейф” ООД
 „Кремона България” ЕООД
 „Филтекс” АД
 „Аркомат – България” ЕООД
 „Българска роза – Севтополис” АД
 „Топлофикация Казанлък” ЕАД
 „Севт”АД
 „България – К” АД

Етап на изпълнение на Директива 2001/80/ЕС : 
- Сроковете за прилагане на Директивата са следните:
* за действащите големи горивни инсталации – постигане на 

съответствие на допустимите емисии до 01.01.2008г.
* За нови инсталации, въведени в експлоатация след 27.11.2003г. 

Директивата се прелага изцяло.
* Операторът с дадена съществуваща инсталация поема с писмена 

декларация до компетентните органи (до 30.06.2004г.) задължението да не 
експлоатира инсталацията повече от 20 000 работни часа между 01.01.2008г. и 
31.12.2015г.

* Операторът на дадена инсталация с номинална топлинна мощност по 
голяма от 400 MWth поема задължението съответната инсталация да не работи 
повече от 2000 работни часа на година (между 01.01.2008г. и 31.12.2015г.) и 
повече 1500 работни часа на година след 01.01.2016г. при НДЕ на серен 
диоксид от 800 мг/м3. 

10. Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2001 г. относно националните тавани за емисии на някои 
атмосферни замърсители
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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:

Замърсител Прагови стойности или тавани за 2010г. 
[Кт/год.]

Общи годишни емисии за ГГИ
Серен диоксид (SO2) 380 179,7
Азотни оксиди (NOx) 247 42,9
ЛОС 175 -
Амоняк (NH3) 108 -

11. 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 :
- Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти 

На територията на РОУКАВ - Казанлък са разположени следните обекти 
в обхвата на Директива 2004/42/ЕО.

- „Стройко-06” ООД
- ЕТ „Никен”
- ЕТ „Анима – Мария Генова”
- ЕТ „Георги Щерев – Тоги”
- „Хиза – К” ООД
- ЕТ „Ник”
- „Мевида” ООД
- ЕТ „Петко Славов”
- ЕТ „Еталон-77”
- ЕТ „Диалог”
- ЕТ „Виктория-И-Иво Неделчев”
- ЕТ „Сейм”
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- ЕТ „Иван Кръстев”
- ЕТ „ЛИЧ”
- ЕТ „Радослав Цонев”
- ЕТ „ВЕНИ – Райко Георгиев”
- „ТИНА2” ООД
- „ДОКАТ” ООД
- „НОВА Ф-49” ООД
- „Пениталес”ООД
- „УУДЛАНД” ООД
- ЕТ„Стефанов и сие”
- ЕТ „Теменужка Атанасова” – К”
- ЕТ „Дончо Иванов Христов”
- ЕТ „Петър Ковачев”
- ЕТ „Радослав Славов - 67”
- „Автоперфект” ЕООД

Етап на изпълнение на Директива 2004/42/ЕО : 
- Проверките по изпълнение на изискванията на Директивата на местно и 

регионално ниво се извършва от РИОСВ – Стара Загора.
- По данни от извършените проверки от РИОСВ – Стара Загора всички 

обекти са в гр.Казанлък и са приведени в съответствие с Директива 
2004/42/ЕО

12. 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:
- Наредбата 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").

13. 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 замърсителиот дизелови двигатели, 
използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни 
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замърсители от бензинови двигатели, зареждани с гориво от природен газ 
или втечнен нефтен газ, използвани в превозните средства

Изискванията на Директивата се въвеждат чрез Наредба № 
78/28.11.2006г. 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.

14. 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. 

Закона урежда обществените отношения, свързани с провеждането на 
държавната политика за повишаване на енергийната ефективност при крайното 
потребление на енергия и предоставянето на енергийни услуги. 
Закона за енергийна ефективност 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 енергоефективни 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 
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извършване на дейности и мерки за енергийна ефективност от търговците с 
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 
енергоефективни 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 всъответствие 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 
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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 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 
минимализиране на разходите за срока на експлоатация на оборудването и за 
осигуряване на дългосрочна рентабилност.
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Х. Обобщена 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:
Легенда: Na – национална мярка Kz  – Казанлък;
G – обща мярка Bo – битово отопление
Tr – транспорт In – промишленост
а – административна мярка; с – контролна мярка
i - информационна мярка; t - техническа мярка;
1 – номер поред на съответната мярка 1 – номер поред

1. Мерки за 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;

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки
Na_G_a_1 Ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез 

снабдяването на горивни източници с термична мощност от 
0,5 до 50 MW е предмет на Наредба №1 от 2005г. за 
нормите на допустими емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на емисии.

Kz_In_c_1 Проверки на предприятия замърсители за спазване на 
емисионните норми в отпадъчните газове (контрол по 
документи)

Kz_In_c_2 Провеждане на строг технологичен и емисионен контрол от 
страна на органите на МОСВ,МЗ и Общината още в процеса на 
инвестиционно проучване.

Kz_In_a_3 Реализиране на проекти за използване на екологично чисти 
горива (подмяна на мазут,дизелово гориво с използване на газ 
и ВЕИ за отопление и топла вода) в търговски и офис обекти

Kz_Bo_a_1 Стимулиране използването на природен газ с цел увеличаване 
на броя на домакинствата, използващи екологични ресурси.

Kz_Bo_t_2 Ограничаване използването на примитивни печки за отопление 
на твърдигорива с ниска топлинна ефективност, както и 
използването на нискокачествени въглища и брикети

Kz_Bo_i_4 Засилена информационна кампания сред населението на 
Казанлък за използване на по-качествени горива (по-висока 
калоричност, по-малко прах) за отопление от домакинствата , 
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както и за употребата на алтернативни източнииц на енергия 

Kz_Bo_t_5 Проектиране разширяването  на газопреносна мрежа
Kz_Bo_t_6 Газифициране на обществени сгради
Kz_Bo_t_8 Подобряване енергийна ефективност на сградите

Kz_ Bo_t_21

Организиране и провеждане на информационни кампании сред 
населението за възможностите и източниците за финансиране 
за енергоспестяващи технологии и материали

2. Мерки за 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;

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Na_Tr_a_1

50 % намаление на размера на годишния данък 
за собствениците на превозни средства без 
каталитични неутрализатори, които в 
последствие са си монтирали оборудване за 
намаляване на емисиите

Kz_Tr_t_5

Модернизация на техническите средства за почистване на 
обществените места (автом. метене и миене)

Kz_ Tr_t_15

Поетапно осъвременяване на автобусния парк, обслужващ
градския транспорт

3. Мерки за 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 
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превозни средства; горивни инсталации с ниски нива на емисии; нискоемисионни горива, предназначени за 
неподвижни и подвижни източници

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Kz_Tr_a_3

Въвеждане на задължителни изисквания за 
ограничаване на емисиите към МПС при провеждане 
на обществени поръчки и търгове за транспортни 
услуги и при закупуване на транспортни средства

Kz_ Tr_t_15

Поетапно осъвременяване на автобусния парк, 
обслужващ градския транспорт

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);

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Kz_Tr_a_4

Създаване и поддържане на екозони в ценрална 
градска част

Kz_Tr_a_1

Подобряване на системата за паркиране в градската зона

Kz_Tr_t_2

Благоустройство /по предварителни проекти/ на 
крайпътните и междублокови пространства

Kz_Tr_t_5

Цялостна модернизация на техническите средства за почистване на 
обществените места (автом. метене и миене)

Kz_Tr_i_5

Поощтряване на пешеходците и велосипедистите, чрез 
информационни кампании

Kz_Tr_t_4

Подобряване и реконструкция на уличната дървесно-храстова 
растителност и зелените площи 

Kz_Tr_a_6

Въвеждане на такси за паркиране в натоварените пътни 
участъци в рамките на гр.Казанлък

Kz_ Tr_t_16

Проектирането и развитие на парк “Северен”

Kz_Tr_a_3

Въвеждане на изисквания към емисиите от МПС при 
даване на концесии за транспортни дейности

Kz_ Tr_t_14 Реконструкция и развитие на парк “Розариум

Kz_G_a_4

Проучване на възможностите и създаване на зелена зона в селата с 
повишен здравен риск-Бузовград, Средногорово, Кънчево и Ръжена
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5. Мерки за насърчаване преминаването към по-малко замърсяващи превозни средства;

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Kz_Tr_a_3

Въвеждане на изисквания към емисиите от МПС при 
даване на концесии за транспортни дейности

Kz_ Tr_t_8 Изграждане и обособяване (маркиране) на велосипедни алеи и 
места за паркиране на велосипеди

Na_Tr_a_2

Качеството на употребяваните течни горива на 
територията на България е регулирано с Наредбата за 
изискванията на качеството на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол.

Kz_ Tr_t_13 Реализиране на обособена пешеходна зона – централна градска 
част- Тракийска гробница – парк „Тюлбето

Kz_Bo_i_18 Организиране и провеждане на информационни кампании в 
училищата

Kz_Bo_i_20 Организиране и провеждане на информационни кампании сред 
населението – РЗИ Стара Загора и Община Казанлък да 
поддържат информация в своите интернет страници;

6. Мерки за гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижните източници;

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Kz_Bo_t_1

Проучване на възможност за газификация на града Kz_Bo_а_10 Стимулиране използването на природен газ с цел увеличаване на 
броя на домакинствата, използващи екологични ресурси

Kz_Bo_t_2 Изготвяне на проект за газификация на града Kz_Bo_a_3 Разширяване схемата за енергийно подпомагане чрез предоставяне 
на по-качествени горива, включване на топлинната ефективност на 
средствата за отопление и подобряването на енергийните 
характеристики на сградите.

Kz_Bo_t_3

Поетапна газификация на града /според изготвения 
проект/

Kz_Bo_i_12

Засилена информационна кампания сред населението на Казанлък за 
използване на по-качествени горива (по-висока калоричност, по-
малко прах) за отопление от домакинствата още за отоплителен 
сезон 2011-2012 г. , както и за употребата на биогорива, печки и 
котли свисок коефициент на полезно действие.

Kz_Bo_a_4

Проучване на възможностите за саниране на къщите и 
др. мерки, целящи повишаване на енергийната им 
ефективност

Kz_Bo_t_13 Разширяване  на газопреносна мрежа
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Kz_Bo_a_5

Изготвяне на проекти за повишаване на енергийната 
ефективност на сградите /според проучването/

Kz_Bo_t_14

Газифициране на обществени сгради

Kz_Bo_t_6

Реализиране на проектите за енергийна ефективност 
на сградите

Kz_Bo_t_15 Използване на ВЕИ /слънчеви колектори/ в общински сгради
Kz_Bo_a_16 Подобряване енергийна ефективност на сградите

Kz_In_c_6

Проверки на предприятия замърсители за спазване на емисионните 
норми в отпадъчните газове (контрол по документи)

Kz_In_a_9

Ускорен регламент на административни услуги за инвестиционни 
предложения, целящи изграждане на ветрогенераторни паркове, 
Фотоволтаични инсталации и др.съоражения за ВЕИ.

7. Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването на разрешителни съгласно 
Директива 2008/1/ЕО, чрез програмата за прилагане на Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на 
икономически инструменти, като данъци, такси или търговия с квоти за емисии;

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Na_In_a_1

В съответствие с Директива 2008/1/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването и Наредбата за условията и  реда за издаване на комплексни 
разрешителни (обн. ДВ бр.80 от 9 октомври 2009г. изм.. ДВ 97 от 8 декември 2009г.) обекти с комплескни 
разрешителни на територията на РОУКАВ Казанлък са: 
- „Арсенал” АД, завод 3, гр.Казанлък
- „Арсенал” АД, завод 4, гр.Мъглиж

8. Мерки за опазване здравето на децата или на други чувствителни групи от населението.

Код Изпълнени мерки до 2010г. Код Планирани мерки

Kz_c_1

Осъществяване на периодични измервания на имисиите на 
вредни вещества в пунктовете, включени в НАСЕМ

Kz_G_a_3

Активно партниране на МЗ за ускорена разработка и 
изпълнение на Програмата за опазване здравето на 
населението от замърсяването на околната среда в 
района на Община Казанлък

Създаване и поддържане на база данни за източниците на 
емисии на територията на общината и представяне на 

Организиране и провеждане на информационни 
кампании сред населението – РЗИ Стара Загора и 
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Kz_a_3 информацията на заинтересованите лица Kz_Bo_i_20 Община Казанлък да поддържат информация в своите 
интернет страници;

Kz_a_5

Мониторинг за въздействието върху човешките ресурси и 
биологичното разнообразие при нарушаване качеството 
на атмосферния въздух Kz_G_a_4

Проучване на възможностите и създаване на зелена 
зона в селата с повишен здравен риск-Бузовград, 
Средногорово, Кънчево и Ръжена

Kz_a_6

Създаване на система за оповестяване на населението за 
влошаването качеството на атмосферния въздух.

Kz_Bo_i_19

Поддържане на електронно табло за показване на 
данните за качество на атмосферния въздух

Kz_а_7

План за действие при влошаване качеството на 
атмосферния въздух.

Kz_Bo_i_18 Организиране и провеждане на информационни 
кампании в училищата

Kz_a_1 Обществено обсъждане на програмата за управление на 
КАВ

Kz_ In _a_11

Програмен съвет за проверка на инвестиционните 
намерения с цел гарантиране на КАВ при въвеждане на 
нови инсталации

Kz_In_c_2

Провеждане на строг технологичен и емисионен 
контрол от страна на органите на МОСВ,МЗ и Общината 
още в процеса на инвестиционно проучване. 
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ХI. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., 
използвани за изготвяне на програмата.

 Програма за чистотата на атмосферния въздух на Община Казанлък
 Програма за опазване на околната среда на община Казанлък
 Общински план план за развитие 2007 – 2013г.
 Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферния въздух. МОСВ, юни, 2000.
 Методики и инструкции в областта на атмосферния въздух. ИАОС-МОСВ, София, 

2004 г
 Доклад за състоянието на околната среда – 2008г. на РИОСВ – Стара Загора
 Доклад за състоянието на околната среда – 2009г. на РИОСВ – Стара Загора
 Доклад за състоянието на околната среда – 2010г. на РИОСВ – Стара Загора
 Наръчник по оценка и управление качеството на атмосферния въздух на местно 

ниво за SO2, PM10, Pb и NO2 Октомври 2002, Министерство на околната среда 
и водите и немското Министерство за околна среда, опазване на природата и 
енергийна безопасност,  Помощ при управление качеството на въздуха на местно 
ниво

 Наредба № 14 от 23 септември 1997 г. на МЗ и МОСВ за норми за пределно 
допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на 
населените места. Обн. ДВ. бр.14 от 2004г.

 Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 
ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. Обн. ДВ. бр. 42 от 2007 г.

 Наредба № 16 от 12 август 1999 г. на МОСВ, МП, МТ, МРРБ и МЗ за 
ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, 
товарене или разтоварване и превоз на бензини. ДВ. бр.9 от 2008г.

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 
употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 
авторепаратурни продукти. Обн. ДВ. бр.25 от 2010г.

 Наредба № 7 от 21 октомври 2003 г. на МОСВ, МИ, МРРБ и МЗ за норми за 
допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния 
въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации. Обн. 
ДВ бр.40 от 28 Май 2010г. 

 Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 
очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой от 25 
февруари 1998 година, приета от МОСВ, МРРБ и МЗ (публ. в Бюлетин 
"Строителство и архитектура" на МРРБ - бр.7/8 от 1998 г.).

 Национален доклад по инвентаризация на парниковите газове за България през 
2006 г., ИАОС - МОСВ, 2008 г.

 Секторна оперативна програма транспорт за периода 2007-2013 г. Министерство 
на транспорта, София, 2005 г.

 European Environment Agency. Atmospheric Emission Inventory Guidebook, 3rd 
Edition, Cooperative

 Programme for Monitoring and Evaluation of the Long Range Transmission of
AirPollutants in Europe, September 2003 Update.

 U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: 
Stationary

 Point and Area Sources. Research Triangle Park, North Carolina: U.S. Environmental
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ХІІ. Приложения

Приложение №1

12,11mg/m3

7,24mg/m3

88,66 mg/m3

40,04mg/m3

14,75mg/m31: 18 500

Легенда:
1. кв. Изток
2. Северни  квартали
3. кв. В.Левски
4. ЦГЧ
5. кв. Христо Ботев
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Приложение №2

16,62mg/m3

28,48mg/m3

40,34mg/m3

52,21mg/m3

2008г.

1: 10 100
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Приложение №3

14,95mg/m3

22,37mg/m3

37,22mg/m3

29,79mg/m3

2010г.

1: 10 100




