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Прогнозни средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат от
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резултат от очакваните емисии от всички моделирани източници през 2012 г. с включен
фон
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Използвани съкращения
АВ
АИС
ВЕИ
ГОП
ДОП
ДО
ЗООС
ЗЧАВ
Инструкция

КАВ
ЛМПС
МОСВ
МПС
НСМОС
Наредба № 7/1999 г.
НАРЕДБА № 9/1999 г.

НАРЕДБА № 12/2010 г.

ПДК ср.д.
ПМ
РИОСВ
РОУКАВ
СГН
СДК
СДН
СМК
ТИ
ТМПС
ФПЧ10

- Атмосферен въздух
- Автоматична измервателна станция
- Възобновяеми енергийни източници
- Горен оценъчен праг
- Долен оценъчен праг
- Допустимо отклонение
- Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ,
бр. 91/2002 г.; посл. изм., бр. 61/2010 г.)
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн., ДВ,
бр. 45/1996 г.; посл. изм., бр. 88/2010 г.)
- Инструкция за разработване на Програми за намаляване
на емисиите и достигане на установените норми за вредни
вещества, в районите за оценка и управление на КАВ, в
които е налице превишаване на установените норми
- Качеството на атмосферния въздух
- Леки моторни превозни средства
- Министерство на околната среда и водите
- Моторни превозни средства
- Национална система за мониторинг на околната среда
- Наредба МОСВ и МЗ № 7 за оценка и управление на
качеството на атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр.
45/1999 г.)
- Наредба МОСВ и МЗ № 9/1999 г. за норми за серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в
атмосферния въздух (обн., ДВ, бр. 46/1999 г.; изм. и доп.,
бр. 86/2005 г.; отм., ДВ, бр. 58/2010 г.)
- НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12/2010 г. за норми за серен
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово,
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
(Обн., ДВ, бр. 58/2010 г.)
- Средно денонощна пределно допустима концентрация
- Пункт за мониторинг
- Регионална инспекция по околната среда и водите
- Регион за оценка и управление качеството на
атмосферния въздух
- Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве
- Средноденонощна концентрация
- Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве
- Средномесечни концентрации
- Точкови източници
- Тежки моторни превозни средства
- Фини прахови частици с размер под 10 микрона
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Въведение
През 2003 г. районът на Общините Асеновград и Куклен е
включен като ІІ подрайон в Район № 9 в изготвения от ИАОС списък с
районите за оценка и управление на качеството на атмосферния
въздух (РОУКАВ), утвърден от Министъра на околната среда и
водите. Класифициран е по чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № 7/1999
за оценка и управление КАВ (обн., ДВ, бр. 45/1999 г.) като
район, в който нивата на замърсителите прах(общ), ФПЧ10 (фини прахови
частици до 10 µm), SO2(серен диоксид), Cd(кадмий) превишават установените
норми и/или нормите плюс определените допустими отклонения от
тях, поради което е разработена Програма за оценка и управление на КАВ
в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2003-2010 .
Програмата е приета с решение № 85, Протокол № 7/28.01.2004 г.
на Общински съвет-Асеновград.
През 2007 г. е утвърден от Министъра на околната среда и
водите (със заповед № РД-580/17.07.2007 г.) нов списък на
РОУКАВ, съгласно който на територията на общините Асеновград и
Куклен (част от агломерация "Пловдив“ с код BG0002 ) са превишени
нормите за ФПЧ10, а в района на въздействие на „КЦМ“ АД - за
SO2 и Cd. В тази връзка през 2010 г. е актуализиран Плана за
действие към Програмата с приоритетни мерки, насочени към
намаляване на нивата на ФПЧ10.
Настоящата актуализация, наричана за краткост Програма, е
съобразена
с
изискванията
на
Закона
за
чистотата
на
атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.45/1996 г.; посл. изм., бр.
88/2010 г.). Нейното съдържание отговаря на условията на
раздел II, приложение № 15 на НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12/2010 г. за норми
за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден
оксид и озон в атмосферния въздух (Обн., ДВ, бр. 58/2010 г.) и утвърдената със
Заповед № РД 996/2001 г. на Министъра на околната среда и
водите Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и
достигане на установените норми за вредни вещества, в РОУКАВ, в които е налице
превишаване на установените норми (Инструкция), както и на всички
нормативни актове имащи отношение към нея.
Разработена е въз основа на заданието, изготвено от
Програмния съвет за достигане на установените норми за ФПЧ10 на
територията на Общините Асеновград и Куклен и поддържане на
нивата на останалите замърсители.
•
•

Планът за действие към Програмата обхваща:
краткосрочен период - 2011-2012 г.;
дългосрочен период - до 2015 г.
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При изготвяне актуализацията на Програмата са изпълнени
следните задачи:
1. оценка на КАВ на територията на общините Асеновград и
Куклен чрез анализ на данните от мониторинга и чрез
дисперсионно моделиране по показателя ФПЧ10 с информация за
локализацията на наднорменото замърсяване и участието на
различните източници в размера му (визуализиране на
резултатите на карти) за допълване оценката от измерванията
в
АИС
„Куклен“ в
гр. Куклен(географски
координати:
N 42,033333о, Е 24,783611о) и пунктовете за мониторинг с
ръчно пробонабиране: ПМ „Асеновград“ в гр. Асеновград(с код
BG0032A и географски координати: N 42,014444о, Е 24,8825о)
и ПМ „Кметство“ в кв. Долни Воден на гр. Асеновград(с код
BG0034A и географски координати: N 42,021944о и E 24,8375о)
като измерванията в първия ПМ се извършват от „КЦМ“ АД, а в
останалите два - в рамките на НСМОС;
2. анализ на КАВ на територията на градовете Асеновград и
Куклен – характер и оценка на замърсяването;
3. произход на замърсяването – главни източници на емисии и
приноса им;
4. анализ на ситуацията с описание на факторите, причина за
нарушеното КАВ;
5. възможни мерки за подобряване на КАВ;
6. отчет за изпълнението на мерките и проектите, приети с
Плана за действие 2003-2010 г., информация за вложените
средства и постигнатия ефект;
7. формулиране на приоритетни мерки за подобряване на КАВ и
привеждане в съответствие с нормите по показателя ФПЧ10,
основа за изготвяне на План за действие към програмата;
оценка
на очакваното подобрение на КАВ в резултат от
8.
изпълнението на приетите мерки чрез прогнозно моделиране за
2012 г. за определяне приноса на източниците;
9. План за действие за периода 2011-2015;
10. списък на мерките със срок на изпълнението им, представен в
План за кратко- и средносрочни действия в периода 2011 –
2012 и План за дългосрочни действия в периода 2011 – 2015;
11. оценка на ефекта от изпълнението на мерките и екологоикономически анализ „разходи-ползи“ на предвидените за
изпълнение мерки до края на 2012 г.
•
•
•

Актуализацията на Програмата е свързана с:
изтичане на срока на Плана за действие, разработен за
периода 2003-2010 г. към Програмата;
настъпили промени в приноса на отделните източници на
емисии в атмосферния въздух;
недостигане на заложените цели и очакваните резултати от
мерките в Плана за действие 2003-2010 г.

Оценката на КАВ, извършена въз основа на анализа на
данните от мониторинга, сочи превишение на нормите за ФПЧ10
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(СДН и СГН) през последните пет години на територията на
гр. Асеновград - отчетени са превишения на СГН
в ПМ
„Асеновград“ - в диапазона 63-29% и в ПМ „Кметство“ - 33-14%,
като най-значителни са тези превишения в ПМ „Асеновград“ през
2006 г.(63%).
В АИС „Куклен“ са отчетени превишения на СГН само през
2006 г. в размер на 4%. През следващите години СГК не са
превишавали СГН=40 µg/m³.
Динамиката на месечните нива на ФПЧ10, получени в резултат
от анализа на данните през последните пет години е представена
във вид на таблици и графики в Програмата. Регистрираният брой
дни с превишение на СДН, през тези години, неколкократно
превишава допустимите 35 пъти за една календарна година –
табл. 5 и табл. 6. Анализът показва, че тези превишения са със
сезонен характер (през студения период на годината докато през
останалото време случаите са единични) и се появяват предимно
при средноденонощна скорост на вятъра по-малка и равна на
1,5 m/s. За разглеждания период с превишения на СДН на ФПЧ10,
след приспадане на дните със средноденонощна скорост на вятъра
по-малка и равна на 1,5 m/s, броят им намалява до 26, т.е. помалък от 35 пъти за календарната година – в синхрон с
нормативните изисквания. Характерът на движение на месечния
брой проби с нива над СДН е цикличен (ясно изразен през целия
петгодишен период) и много близък за разглежданите години.
Максимумът
достига
до
28
броя
проби
месечно.
Правят
впечатление по-ниските стойности през летния сезон и пиковите
нива през отоплителния период.
Линиите на движение на средномесечните нива на ФПЧ 10,
определени за периода 2006 – 2010 г. са почти успоредни или се
припокриват през годините. Влиянието на отоплението през
зимния период е силно изразено през месеците ноември-март.
Допълнително
средномесечните
нива
се
завишават
при
неблагоприятни условия за разсейване (ниска скорост на вятъра,
мъгли и температурни инверсии). Екстремните стойности през
декември и януари имат сезонен характер.
Моделирането е направено за годините 2007 (референтна) и
2010 (за оценка на актуалното състояние). Отчетено е влияние
върху КАВ по показателя ФПЧ10 на:
• промишлените източници – под 1% (0,3%-0,6%);
• транспорта – 0,3%-5%;
• комунално-битовото отопление – 41%-45%;
• фона – 52%-58% (табл. 20 и графиката след нея).
При формиране на общото ниво на ФПЧ 10 от особено значение е
фоновата концентрация.
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Резултатите показват, че сред локалните източници найсъществено
е
участието
на
битовото
отопление.
Въпреки
сезонното му влияние, изчислените нива достигат в Куклен до
14 μg/m3, в Асеновград – 26 μg/m3. В централната градска част
на Куклен са отчетени нива на ФПЧ10 в диапазона 11-14 μg/m3, в
перифериите на града – 4-11 μg/m3 – АИС „Куклен“ е ситуирана в
района с максимална концентрация на ФПЧ10 в резултат от
отоплението. Високите нива (в диапазона 20-26 μg/m3) са
локализирани в широкия градски център на Асеновград.
Замърсяването на АВ в Асеновград и Куклен от транспорта
показва, че високите нива, както и максималното ниво се
отчитат за:
• Асеновград - на входно-изходните градски артерии като
максималното ниво е изчислено в размер на 35 μg/m3 с
възможни до 80 броя превишения в годишен мащаб;
на
главната
градска
артерия,
ул.
„Ал.
• Куклен
3
Стамболийски“ в размер на 3 μg/m с възможни до 5 броя
превишения в годишен мащаб.
От разпределението на имисиите от точковите източници от
промишлеността се вижда, че въпреки промяната в режима на
работа на източниците в „КЦМ“ АД през 2010 г. и включването на
четири нови, влиянието им върху населените места не се променя
спрямо 2007г. Тяхното участие върху КАВ в Асеновград и Куклен
е незначително – под 1%.
При
моделирането са
означени
засегнатите
площи
от
измененото КАВ в Асеновград, водещо до влошаване качеството на
живот на хората и увреждане на околната среда с нива
превишаващи СГН=40 μg/m3 за опазване на човешкото здраве.
Тяхната локализация е предимно в централните градски части, в
териториите, прилежащи на транспортните артерии: „Борислав“,
„Васил Левски“, „Цар Иван Асен II“, „Съединение“, „Христо
Ботев“, „България“, „6-ти януари“ и централните части на кв.
Долни Воден, засягайки площ с размер на 2,5 km2, обитавана от
29500 жители.
В Куклен не са определени площи, както и няма засегнато
население
от
средногодишни
нива,
превишаващи
СГН
за
ФПЧ10=40 μg/m3.
С
оценката
за
неопределеността
на
резултатите
от
дисперсното моделиране в съответствие с изискванията за
тяхното качество (т. 2 на раздел I от прил. № 8 на НАРЕДБА
№ 12/2010 г.) спрямо средногодишната концентрация на ФПЧ10 се
установява, че са изпълнени нормативните изисквания към
качеството на данните за извършената оценка чрез дисперсно
моделиране.
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Резултатите от моделирането са оформени в самостоятелен
доклад към Програмата - прил. № 4 . Въз основа на тях са
преразгледани мерките в Плана за действие като са определени
по-ефективни и целенасочени, реално изпълними
до края на
2012 г. и дългосрочни – до 2015 г. С очакваните резултати от
изпълнението им е направено ново моделиране, в резултат на
което се установява, че съществува реална възможност да бъде достигнато
нивото на СГН за опазване на човешкото здраве по показателя ФПЧ10 през 2012 г. в
Асеновград (в Куклен не е превишавано през последните 4 год.). Резултатите от
прогнозното моделиране с оценка на очакваното подобрение на
КАВ са представени в т. 10 на Програмата в съответствие с
изискванията, определени в прил. № 15 на Наредба № 12/2010 г.,
като е посочен очакваният ефект от приложението на мерките.
В
еколого-икономическия
анализ
„разходи-ползи“
на
предвидените за изпълнение мерки в община Асеновград за
периода 2011-2012 г. се предвижда, че годишната емисия на ФПЧ10
през 2012 г. от битовото отопление и от основните транспортни
артерии да бъде в размер на 46,2 Mg/Y, което представлява 72%
спрямо 2010 г. Този резултат изисква осигуряване на финансов ресурс от
общинската администрация в размер на 42 000 лева, или 3390 лева на тон ФПЧ 10.
В настоящата Програма са разгледани и анализирани подробно
единствено мерките за подобряване КАВ на местно ниво –
общините Асеновград и Куклен. Информация относно етапа на
изпълнение на директивите, имащи отношение към намаляването на
нивата на прахови частици в АВ на общинско ниво е представена
в т. 12 (разработена съвместно с РИОСВ-Пловдив). Представена е
също информация за изпълнените, прилагани понастоящем и
обсъждани на местно ниво мерки за подобряване на КАВ чрез
ограничаване на емисиите от неподвижни източници с термична
мощност от 0,5 до 50 MW и от тези с издадени разрешителни
съгласно Директива 2008/1/ЕО, чрез програмата за прилагане на
Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на икономически
инструменти.
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1. Локализация на наднорменото замърсяване
Превишението на нормите за ФПЧ10 на територията на общините
Асеновград и Куклен е установено въз основа на измерванията,
извършвани
в рамките
на
НСМОС
за
оценка
на
КАВ
(в
гр. Асеновград) и в стационарния пункт за мониторинг(ПМ) на
„КЦМ“ АД (в гр. Куклен), съгласно техния план за собствен
мониторинг. Понастоящем измерванията се извършват с ръчно
пробонабиране,
денонощно(без
почивни/празнични
дни)
в
гр. Асеновград и автоматично - в гр. Куклен.
В гр. Асеновград са разположени градските фонови пунктове:
1. ПМ „Асеновград“
2. ПМ „Кметство“
В гр. Куклен е ситуирана автоматична измервателна станция
(АИС) „Куклен“ с характер на промишлен ПМ.
Тези ПМ дават представа за КАВ в частта от РОУКАВ
„Агломерация Пловдив“ с код BG0002, разположена върху територията на
общините Асеновград и Куклен. Характеристиката на ПМ е
представена в следващите таблици.
Табл. 1. Характеристика на ПМ „Асеновград“ с код BG0032A - с ръчно пробонабиране
Местоположение

гр. Асеновград, ул. “Хан Аспарух” № 32
(бунгало в двора на ЦДГ „Слънце“)
Класификация по Приложение № 1 от Наредба № 7/1999г. ГФ (градски фонов)
Обхват на пункта
< 100 – 2000 m
Географски координати:
Ширина
N 42,014444о
Дължина
Е 24,88250
Надморска височина
220 m
Контролирани показатели за КАВ
от 2010 г. само ФПЧ10
Година на въвеждане в експлоатация
Година на закриване

1992
31.12.2010 г. - писмо на МОСВ, изх. № 9100-471/19.01.2010 г.

Табл. 2. Характеристика на ПМ „Кметство“ с код BG0034A - с ръчно пробонабиране
Местоположение

гр. Асеновград, кв. “Долни Воден”, ул.
„Йордан Йовков“ № 21 (бунгало до сградата
на кметството)
Класификация по Приложение № 1 от Наредба № 7/1999г. ГФ (градски фонов)
Обхват на пункта
< 100 – 2000 m
Географски координати:
Ширина
N 42,0219440
Дължина
Е 24,83750
Надморска височина
257 m
Контролирани показатели за КАВ
от 2010 г. - ФПЧ10,Pb, Cd
Година на въвеждане в експлоатация

1992

Разположението на ПМ е визуализирано на следващите карти и
приложените снимки.
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Измервания на ФПЧ10 на територията на общините Асеновград и
Куклен се извършват от 2005 г., но ПМ в гр. Куклен (BG0033А от
НСМОС) е закрит на 31.12.2004 г. и вместо него, в съседство е
разположен стационарен автоматичен пункт на “КЦМ” АД, чиято
задача е да отразява влиянието на емисиите от дейността на
комбината. Измерванията в него започват от началото на 2005 г.
Характеристиката му е представена в табл. 3.
Табл. 3. Характеристика на АИС „Куклен“
гр. Куклен, в двора на поликлиниката и ЦСМП над
двора на СОУ “Отец Паисий”
ГФ (градски фонов) от т.г. П (промишлен) съгласно
Класификация по Приложение № 1 от Наредба Заповед №РД-1088/20.12.2010г. на министъра на
№7/1999 г.
околната среда и водите на , без смяна на
местоположението
Обхват на пункта
< 100–2000 m, от 2011 г. - 10-100 m
Географски координати:
Ширина
N 42,033333о
Дължина
Е 24,783611о
Надморска височина
350 m
Година на въвеждане в експлоатация
2005 г.
ФПЧ10, SO2, Pb, Cd
Контролирани показатели за КАВ
Местоположение

Стандартен набор метеорологични сензори
WS [m/s], WD [°], T [°C], P [mBar], RHum. [%]

СНМС

В резултат от дисперсното моделиране е визуализирано на
следващите
фигури
разпределението
на
СГК
на
ФПЧ10
на
територията на общините Асеновград и Куклен. Моделирането е
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направено за 2007 г.(референтна) и за 2010 г. (за отразяване
на актуалното състояние), отделно за всяка община.
Изменение на КАВ в гр. Асеновград, водещо до влошаване
качеството на живот на хората и увреждане на околната среда
(нива превишаващи СГН=40 μg/m3 за опазване на човешкото здраве)
е локализирано предимно в централните градски части, в
териториите, прилежащи на транспортните артерии: „Борислав“,
„Васил Левски“, „Цар Иван Асен II“, „Съединение“, „Христо
Ботев“, „България“, „6-ти януари“ и централните части на
кв. Долни Воден, засягайки площ с размер на 2,5 km2, обитавана
от 29500 жители.
В Куклен не са определени площи, както и няма засегнато
население от средногодишни нива, превишаващи СГН за
ФПЧ10=40 μg/m3.
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2. Обща информация
Територията, за която е установено превишение на нивата на
ФПЧ10 е градски район - част от гр. Асеновград, административен
и стопански общински център в област Пловдив. В тази връзка
предмет на опазване е човешкото здраве. Данни за населението в
гр. Асеновград през последните години са представени в
табл. 4.
Табл. 4. Население на гр. Асеновград към 31.12 – източник, ГРАО
Население

2006

2007

2008

2009

2010

Средно за
периода

По настоящ адрес

55863

55487

55350

54861

53850

55082

В резултат от математическото моделиране е определено, че
54% от населението (ок. 29500 жители) е под въздействие на наднормени нива на
ФПЧ10 (над 40 μg/m3=СГН).
Територията на гр. Асеновград е разделена на тринадесет
квартали, които не са равностойни по площ: “Васил Левски”,
“Христо
Ботев”,
“Единство”,
“Баба
Тонка”,
“Възраждане”,
“Лозница”, “Запад”, “Шипка”, “Гарата”, “Тракия”, “Чинара”,
“Долни Воден” и “Горни Воден”. Общата територия на града в
регулационни граници възлиза на 24,69 km2. Резултатите от
моделирането сочат, че 2,5 km2 са подложени на нива на ФПЧ10 над
СГН=40 μg/m3, което представлява 10% от цялата урбанизирана територия в регулация.
В гр. Куклен не са определени площи, както и няма
засегнато население от средногодишни нива, превишаващи СГН за
ФПЧ10=40 μg/m3.
Общините
Асеновград
и
Куклен
са
включени
в
административните граници на Пловдивска област. Територията на
двете общини обхваща части от две добре изразени геоморфоложки
единици - Пловдивско поле /Бв1 / и Севернородопски склон /Ав2/.
Значителният контраст между двете зони се обуславя от
първостепенна дълбочинна дислокация, каквато е Маришкия разлом
(идентифициран от акад.Е.Бончев още през 1946 г.). Паралелни
разломни
структури
от
по-нисш
порядък
придават
на
Севернородопския склон стъпаловиден облик, а непосредствено
над низината и ясно изразени "фацети".
На север от планинския склон е разположено Пловдивското
поле
една
съвършена
алувиална
низина,
формирана
от
поречието на р.Марица. Мощни до 100 m плиоплейстоценски
отложения воалират огромен ров, обозначен в литературата като
Пловдивски грабен.
Описаните морфоструктури предопределят морфометричните
показатели на релефа в разглежданата територия. От петте
главни морфометрични пояса в България, тук са установени
четири:
1. низинният (0 до 200 м.н.м.)
2. хълмистият (200 до 600 м.н.м.)
3. нископланинският (600 до 1000 м.н.м.)
4. среднопланинският (1000 до 1600 м.н.м.).
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Внушителната денивелация (от порядъка на 800-900 m между
низината и върховото равнище, е обусловила формирането на
пролувиално-делувиален шлейф, на допира между полето и
планината. Това е т.н. Родопска яка. Към нея принадлежи и един
от най-големите наносни конуси у нас - този на р. Чепеларска.
Топографски той не е добре изразен, тъй като по-голямата му
част е затънала в наносите на поречието на р. Марица. Двеста
метровата изохипса очертава много ясно неговата периферия в
северна посока. Асеновград лежи изцяло върху този нанесен
конус.
Планинската част от територията на двете общини е в
обхвата на Белочерковския рид и на карстовия масив Добростан,
от родопския дял Чернатица. Релефът е силно разчленен от
речната мрежа - р. Чепеларска и притоците и: Луковица, Юговска
и Сушица. Голям брой по-малки потоци се спускат директно към
низината, но губят водите си в пролувиално-делувиалния шлейф.
По-постоянен отток имат р.Черкезица, Яворица и Мечка.
С най-голям ерозионен врез са Чепеларска, Юговска, Сушица
и Луковица. Долинните им форми са V-видни и това е най-добре
изразено в зоната на излаза от планината.
Сложният, по своя облик релеф, значителните денивелации и
гъстата речно-ерозионна мрежа са предпоставка за формиране на
локални различия на местния климат, за проява на местна
циркулация на въздуха в определени периоди или специфична
стратификация
в
атмосферата.
Тук
е
добре
изразена
и
вертикалната
етажираност
на
климатичните
параметри.
Особеностите на климата са описани подробно в Програмата за
оценка и управление на КАВ, разработена през 2003 г. и са
представени в прил. № 1 към Програмата.

3. Отговорни органи
Лицата,
отговорни
за
изготвяне
на
Програмата,
са
определени със Заповед № А-535/30.04.2002 г. на Кмета на
община Асеновград, въз основа на която е сформиран Програмен
съвет за оценка и управление на КАВ в района на общините
Асеновград
и
Куклен.
В
последствие
със
Заповед
№ 184/07.03.2011 г. на Кмета на Община Куклен (прил. № 2) е
определен следния състав на Програмния съвет:
1. инж. Никола Бочуков – гл. инж. на община Куклен
2. Илия Димов – гл. експерт „Екология“ в община Куклен
3. арх. Димитър Христов – гл. архитект на община
Асеновград;
4. Снежана Стойчева – гл. експерт „Екология и комунални
дейности“ в община Асеновград
5. инж. Цонка Маркова – представител на „КЦМ“ АД
6. Даниела Грънчарова – гл. експерт РИОСВ-Пловдив
7. Мариана Кондаклиева – гл. експерт РИОСВ-Пловдив
Поради обединяване на териториите на Община Асеновград и
община Куклен в една териториална единица за оценка и
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управление на КАВ и изготвяне на обща програма, съставът на
Програмния съвет е общ и за двете общини. Отговорностите са
разпределени както следва:
 Кметовете на общините разработват и общинските съвети
приемат Програма за намаляване нивата на замърсителите и
за достигане на утвърдените норми в установените за целта
срокове – чл.27, ал. 1, ЗЧАВ;
 Програмата е неразделна част от общинските Програми за
опазване на околната среда по чл. 79 от ЗООС (чл. 27,
ал. 2, ЗЧАВ) и в тази връзка изпълнението им се
контролира от Общинските съвети (чл. 79, ал. 4, ЗООС);
 Кметовете на общините ежегодно внасят в Общинския съвет
отчет за изпълнението на Програмата, а при необходимост и предложения за нейното допълване и актуализиране – чл.
79, ал. 5, ЗООС; Отчетите се представят за информация в
РИОСВ-Пловдив – чл. 79, ал. 6, ЗООС;
 Общинските органи предприемат необходимите мерки за
информиране на населението във връзка с разработване на
Програмите(чл.36, ал. 1, Наредба № 7/1999 г.) и
осигуряват достъп до Програмите на:
1. екологичните организации и движения;
2. организациите,
които
изразяват
интересите
на
рискови групи от населението;
3. организациите по опазване на общественото здраве
съгласно чл.36, ал.2 от Наредба № 7/1999 г.;
 Кметовете на общините, съвместно със заинтересованите
физически и/или юридически лица са компетентните органи
за изпълнението на Програмите за управление на КАВ; в
случаите, когато е налице обединяване на териториите на
две или повече общини в един район за оценка и управление
на КАВ, за разработването на Програмите отговарят
съвместно кметовете на общините, чиято територия попада в
обхвата на дадения район - чл.3, ал.1, т.4
на
Инструкцията;
 Общинските
органи,
съгласувано
с
РИОСВ-Пловдив
са
компетентни органи за контрола по изпълнението на
Програмата за управление на КАВ - чл.3, ал.1, т.5 на
Инструкцията;
 Общинските органи, съгласувано с органите на МВР и МРРБ
са компетентни органи за организиране и регулиране на
движението на автомобилния транспорт, в рамките на
изпълнението на Програмата за управление на КАВ - чл.3,
ал.2 на Инструкцията;
 Общинските органи, на чиято територия са регистрирани
превишения на установените норми за вредни вещества в
атмосферния въздух, създават Програмен съвет за оценка и
управление на КАВ с оглед осигуряване своевременното и
ефективно разработване на Програмите при участието на
всички
заинтересовани
лица
и
представители
на
обществеността - чл.6, ал.1 на Инструкцията.
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4. Анализ на КАВ на територията на общините Асеновград и
Куклен
4.1. Концентрации, наблюдавани през предходните години и методи
за оценка
За оценка на КАВ на територията на общините Асеновград и
Куклен се извършват постоянни измервания, чиито резултати са
част от националната база данни, създавана и поддържана от
ИАОС.
Резултатите
от
измерванията
по
показателя
ФПЧ10,
извършвани в периода 2003-2010 г. са предоставени от РИОСВПловдив и приложени към разработката – прил. № 3.
ФПЧ10 се измерват в общините Асеновград и Куклен от 2005 г.
В ПМ с кодове BG0032A и BG0034A, разположени на територията на
гр. Асеновград (характеристиката им е представена в табл. 1 и
табл.2). Пробовземането е ръчно, 24-часа. В периода 20052008 г., количеството на регистрираните данни е под 90% (329
средно денонощни стойности) - не изпълнява условията за
качество на данните при непрекъснати измервания, посочени в
чл. 20, ал. 3 на действащата тогава НАРЕДБА МОСВ и МЗ №
9/1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини
прахови частици и олово в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.
46/1999 г.; изм. и доп., бр. 86/2005 г.; отм., ДВ, бр.
58/2010 г.). От 2009 г. количеството на регистрираните данни е
над 90% и качеството им съответства на нормативните изисквания
за непрекъснати измервания.
На територията на община Куклен не действа ПМ от НСМОС,
след закриването в края на 2004 г. на BG0033A. В тази връзка
са анализирани резултатите от пункта за собствен мониторинг на
„КЦМ“ АД – АИС „Куклен“ - (характеристиката му е представена в
табл. 3). Количеството на регистрираните данни е над 90% и
качеството им съответства на нормативните изисквания.
В трите ПМ, за които е извършен анализ на резултатите от
мониторинга, методът за измерване (вземане на проба и анализ)
на ФПЧ10 е БДС EN 12341/2004, основаващ се на събиране върху
филтър на фракции ФПЧ10 от праховите частици в атмосферния
въздух и гравиметрично определяне на масата им – съответстващ
на нормативните условия в чл. 19, ал. 1 на НАРЕДБА № 9/1999 г.
Обобщени
данни
за
резултатите
от
измерванията
по
показателя ФПЧ10 са представени по-долу в табл.5. и табл. 6.
За периода 2006-2010 г. са отчетени превишения на СГН в:
• ПМ „Асеновград“ - в диапазона 63-29%;
• ПМ „Кметство“ - в диапазона 33-14%;
• АИС „Куклен“ - 4-0%.
Най-значителни са тези превишения в ПМ „Асеновград“ през
2006 г.(63%), докато в АИС „Куклен“ са отчетени само през
2006 г.
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Табл. 5. Обобщени данни от измерванията по показателя ФПЧ 10 на територията на
гр. Асеновград, за периода 2006-2010 г.
ПМ „Асеновград“ с код BG0032A
Година
2006
2007
2008
2009
2010

Проби

Превишение на
Превишения Максимална ср.денонощна Средногодишна
СГН=40µg/m³
на СДН
концентрация
концентрация

брой
267
278
272
329
360

брой
95
89
98
95
116

µg/m³
402,1
245,4
412
370
381

µg/m³
65,07
51,48
57,10
53,32
51,72

%
63
29
43
33
29

ПМ „Кметство“ с код BG0034A
2006
2007
2008
2009
2010

269
298
321
351
364

75
68
102
105
137

315
297
297,4
294,5
237

53,2
45,46
51,34
49,57
52,61

33
14
28
24
32

Годишен брой превишения на СДН за периода 2006-2010 в ПМ "Асеновград"
Превишения на
СДН брой

Допустим брой
превишения

150

брой

100
50
0
2006

2007

2008

2009

2010

година

Динамика на СГК на ФПЧ10 в ПМ "Асеновград" за периода 2006-2010
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Максимални средноденонощни концентрации за периода 2006-2010 в ПМ "Асеновград"
СДН=50µg/m³
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Табл. 6. Обобщени данни от измерванията по показателя ФПЧ 10 на територията на
гр. Куклен, за периода 2006-2010 г.
Година
2006
2007
2008
2009
2010

Проби

Превишения на
СДН

брой
339
363
366
365
365

брой
118
79
92
88
85

Максимална
ср.денонощна
концентрация
µg/m³
78,25
163,09
165,88
235,54
173,06

Средногодишна
концентрация

Превишение на
СГН=40µg/m³

µg/m³
41,58
39,19
33,79
39,17
35,16

%
4
0
0
0
0

Годишен брой превишения на СДН за периода 2006-2010 в АИС "Куклен"
Превишения на СДН
брой

Допустим брой
превишения
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4.2. Характер и оценка на замърсяването
Данните в табл. 5 не оформят тенденции за нарастване или
намаляване на средногодишните нива на ФПЧ10 в гр. Асеновград –
стойностите са променливи и не създават впечатление за
влошаване КАВ на територията на Асеновград. Докато данните в
табл. 6 очертават трайно ниво под СГН след 2006 г. за
гр. Куклен.
Характерът на месечните стойности, определени в ПМ е
представен в следващите таблици и графики.
Табл. 7. Анализ на месечните данни в ПМ „Асеновград“ за периода 2006-2010 г.

2006

2007

2008

2009

2010

Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК

Ед.м.
бр.

I
26

II
22

III
21

IV
21

V
18

VI
26

VII
23

VIII
20

IХ
23

Х
23

ХI
22

ХII
22

бр.

23

21

8

5

1

1

0

2

0

4

8

22

µg/m³

238

309

163

101

67

74

55

63,6

49

72,8 120,8

402,1

µg/m³ 122,77 119,6 58,85 49,02 35,24 31,4 35,72 36,73 27,18 41,71 58,95 154,43
бр.
25
25
22
20
23
26
16
26
23
27
24
21
бр.

14

20

11

2

0

3

4

0

0

4

13

18

µg/m³ 148,10 245,40 95,70 58,90 51,10 69,00 95,50 52,30 53,40 79,70 131,00 207,90
µg/m³ 62,76
бр.
21
бр.

19

µg/m³

412

89,41 57,22 36,82 33,35 34,72 43,44 31,02 25,36 37,71 64,51
18
21
20
23
25
27
22
23
28
23
15

9

9

3

0

5

6

15

14
161,2

µg/m³ 176,26 81,01 48,83 46,06 36,75 30,64 30,66 35,65 35,38 41,42 74,73
бр.
25
23
28
28
29
30
30
30
29
25
23

71,95
29

24

µg/m³

370

14

6

7

0

56

2

64,7 46,4 68,3 99,6 162,7

бр.

242,2 104,1 81,4 149,2

1

104,3
21

0

0

0

1

5

14

144,2 89,9 59,8 41,8 43,2 36,2 41,2 55,8 58,5 146,1

25
298,5

µg/m³ 158,65 67,49 42,3 39,41 28,99 24,05 23,09 30,09 31,88 35,2 71,36 108,06
бр.
29
28
30
29
31
30
31
31
29
31
30
31
бр.

25

20

16

2

0

1

0

1

0

4

22

25

µg/m³ 204,4

208,9

162

66

43

56

31

50

45

78

162

381

µg/m³ 97,65

88,46 54,09 30,39 26,06 25,17 22,75 31,56 24,23 33,66 68,77 121,01
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Анализ на месечния брой проби с нива над СДН на ФПЧ10 в ПМ „Асеновград“ за периода 2006-2010 г.
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Табл. 8. Анализ на месечните данни в ПМ „Кметство“ за периода 2006-2010 г.

2006

2007

2008

2009

2010

Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК
Проби
Проби над
СДН
Максимал
ни СДК
СМК

Ед.м.
бр.

I
18

II
18

III
20

IV
19

V
20

VI
26

VII
24

VIII
28

IХ
27

Х
29

ХI
26

ХII
14

бр.

15

16

8

1

0

2

0

1

0

2

16

14

315

108

62

52

67,8

54

63

µg/m³ 194,8

37,2 75,2 131,2

187,7

µg/m³ 112,85 118,88 62,17 31,04 34,22 33,95 34,93 34,34 18,89 35,56 65,42 121,27
бр.
2
26
26
29
29
29
27
30
30
29
12
29
бр.

20

9

µg/m³ 30,4

173,8

91,3

µg/m³ 27,9
бр.
24

80,39 49,58 30,62 26,27 26,98 29,79 25,74 20,52 43,19 54,89 123,31
23
30
30
29
29
27
24
28
28
22
27

бр.

0

20

20

µg/m³ 297,4 178,9

1

0

1

1

0

0

7

5

24

59,5 49,6 66,5 58,2 40,9 40,4 100,8 126,7

10

9

1

1

88,7

70,8

101

0

1

0

9

297

14

17

58,2 46,5 54,1 46,5 92,1 123,9

116,2

µg/m³ 146,25 98,56 42,08 37,94 29,11 30,14 23,96 34,4 27,65 41,94 68,27
бр.
29
28
31
29
22
30
31
31
30
30
29

61,51
31

бр.

26

µg/m³ 294,5

18

12

119,9

88,2

4

0

0

0

0

5

40

48

20

23

69,3 106,3

178,4

µg/m³ 119,83 61,52 45,17 39,28 27,8 22,77 24,12 27,83 30,06 38,24 66,97
бр.
31
28
31
30
31
30
31
31
29
31
30

89,27
31

бр.

26

24

67,1 41,9 46,5 46,9

0

17

3

0

1

0

2

0

10

26

28

µg/m³ 175,70 223,90 109,00 71,00 36,00 54,00 34,00 52,00 46,00 98,00 123,00 237,00
µg/m³ 88,77 91,91 53,06 33,79 23,20 24,44 23,11 34,52 26,41 42,42 76,12 114,91

Брой проби с нива над СДН за ФПЧ10 в ПМ "Кметство" за периода 2006-2010 г.
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μg/m3

Анализ на СМК на ФПЧ10 в ПМ "Кметство" за периода 2006-2010 г.
350
300
250
200
150
100
50
0

2006
2007
2008
2009
2010
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Анализ на максималните за месеца СДК на ФПЧ10 в ПМ "Кметство" за периода 2006-2010 г.
350
300

μg/m3

250

2006
2007
2008
2009
2010

200
150
100
50
0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

Анализ на месечните проби в АИС "Куклен" с нива над СДН за периода 2006-2010 г.
30
Брой проби над СДН

25
20
15
10
5
0
I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII

месеци

Анализ на месечния брой проби с нива над СДН на ФПЧ10 в АИС "Куклен" за периода 2006-2010 г.
30

25

бр.проби

20

2006
2007
2008
2009
2010

15

10

5

0
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IХ

Х

ХI

ХII

месеци

4230 Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, тел.: +359 331 62050, web: www.assenovgrad.com
4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43, тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

Актуализация на Програма за оценка и управление на КАВ
в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

33

Табл. 9. Анализ на месечните данни в АИС „Куклен“ за периода 2006-2010 г.

2006

2007

2008

2009

2010

Проби
Проби
над СДН
Максима
лни СДК
СМК
Проби
Проби
над СДН
Максима
лни СДК
СМК
Проби
Проби
над СДН
Максима
лни СДК
СМК
Проби
Проби
над СДН
Максима
лни СДК
СМК
Проби
Проби
над СДН
Максима
лни СДК
СМК

Ед.м.
бр.

I
29

II
28

III
31

IV
30

V
7

VI
30

VII
31

VIII
31

IХ
30

Х
31

ХI
30

ХII
31

бр.

17

21

17

17

2

0

2

0

0

6

16

20

µg/m³ 75,95 78,25 61,03 63,33 55,39 43,8 57,78 48,4 46,2 62,8 64,47

62,83

µg/m³ 49,61 56,96 48,87 48,79 37,21 34,67 32,33 33,94 25,41 37,04 43,07
бр.
31
28
31
30
31
30
31
31
30
29
30

51
35

бр.

14

15

11

3

1

3

3

0

1

0

9

22

µg/m³ 65,77 67,65 62,91 61,2 53,83 74,79 113,11 46,37 67,4 49,2 58,04 163,09
µg/m³ 43,81 48,23 45,82 35,06 26,13 30,21 37,8 31,64 23,41 32,58 39,36
бр.
31
29
31
30
31
30
31
31
30
31
30
бр.

23

15

5

5

1

0

0

0

0

8

17

67,27
31
18

µg/m³ 165,88 122,55 65,08 60,3 92,31 37,52 40,56 47,77 42,83 76,77 117,09 142,75
µg/m³ 84,18
бр.
31
бр.

28

60
28
14

36,1 31,39 25,27 22,37 20,39 25,55 22,81 37,4 58,39
31
30
31
30
31
31
30
31
30
5

2

0

0

0

0

0

1

12

58,23
31
26

µg/m³ 235,54 84,37 69,26 51,92 43,89 32,57 34,91 31,67 35,48 55,89 85,02

147,9

µg/m³ 115,5 51,88 34,1 30,91 18,54 15,06 16,22 20,66 18,63 26,49 48,12
бр.
31
28
31
30
31
30
31
31
30
31
30

73,96
31

бр.

19

19

2

0

0

0

0

0

0

1

20

24

µg/m³ 121,42 165,33 61,72 32,32 13,58 27,89 42,44 30,86 30,87 52,14 160,63 173,06
µg/m³ 66,29 70,57 32,51 17,63 8,4

9,54 11,25 18,66 18,37 22,15 63,56

82,95

На графиките е представена динамиката на месечните нива на
ФПЧ10, получени в резултат от анализа на данните през
последните пет години. Регистрираният брой дни с превишение на
СДН, през тези години, неколкократно превишава допустимите 35
пъти за една календарна година – табл. 5 и табл. 6.
Характерът на движение на месечния брой проби с нива над
СДН е цикличен (ясно изразен през целия петгодишен период) и
много близък за разглежданите години. Максимумът достига до 28
броя проби месечно. Правят впечатление по-ниските стойности
през летния сезон и пиковите нива през отоплителния период.
Регистрираните наднормени концентрации през пролетните и
летните месеци са единични - в резултат на транспортните
дейности и уноса на отложени вече прахови частици или от
неблагоустроени площи, при по-силен вятър. Подробен анализ на
сезонното разпределение на измерените концентрации на ФПЧ 10 се
прави за всяко полугодие от РИОСВ-Пловдив - www.riosvpd.hit.bg/Home.htm.
4230 Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, тел.: +359 331 62050, web: www.assenovgrad.com
4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43, тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

Актуализация на Програма за оценка и управление на КАВ

34

в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

Анализ на средномесечните нива на ФПЧ10 в АИС "Куклен" за периода 2006-2010 г.
средномесечни нива в μg/m3
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Анализ на максималните за месеца СДК на ФПЧ10 в АИС "Куклен" за периода 2006-2010 г.
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Линиите на движение на средномесечните нива на ФПЧ 10,
определени за периода 2006 – 2010 г. са почти успоредни или се
припокриват и в трите ПМ. Влиянието на отоплението през зимния
период
е
силно
изразено
през
месеците
ноември-март.
Допълнително
средномесечните
нива
се
завишават
при
неблагоприятни условия за разсейване (ниска скорост на вятъра,
мъгли и температурни инверсии). Екстремните стойности през
декември и януари имат сезонен характер.
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5. Произход на замърсяването
5.1. Главни източници на емисии, причинители на замърсяването с ФПЧ 10
Източници на емисии в атмосферния въздух на територията на
Общините Асеновград и Куклен са стопански субекти от:
• преработващия сектор – с отраслови единици в
металургията, машиностроенето, дървообработващата,
химическата, хранително-вкусовата, леката и
др. промишлености;
• обслужващия сектор – транспорт, строителство, търговия,
услуги, култура и образование, здравеопазване и др.
Влияние върху КАВ, по отношение на праховите частици,
оказва също жилищният сектор, най-вече с емисиите от локалното
отопление на жилищата. През последните години особено значение
придобиват
също
строителните
дейности,
както
и
незадоволителното състояние на инфраструктурата.
В следващите таблици са представени данни за годишните
емисии на ФПЧ10 от основните точкови, линейни и площни
източници на територията на общините Асеновград и Куклен.
Информацията е за годините 2007 и 2010 и същата е използвана
при дисперсионното моделиране на емисиите на ФПЧ10 за оценка на
влиянието на отделните източници върху КАВ.
5.1.1. Точкови източници
Влиянието на основните точкови източници (ТИ) на емисии на
ФПЧ10 е представено чрез годишния им емисионен поток в
следващите таблици. ТИ са разгледани като външни (тези извън
границите на населените места) и вътрешни - в Асеновград (в
Куклен няма такива). Като външни ТИ са моделирани всички,
работили през съответната година, изпускащи устройства на
площадката на „КЦМ“ АД, „Агрия“ АД и „Цинкови покрития“ АД. За
Куклен са разгледани като външни допълнително тези на
територията на Асеновград. Представени са на следващите
фигури.
Представените емисионни характеристики на ТИ са с висока
достоверност, понеже са получени в резултат от извършени
собствени и/или контролни лабораторни измервания (източник –
РИОСВ-Пловдив и „КЦМ“ АД).
Общата годишна емисия на ФПЧ10 от основните производствени
дейности на територията на общините Асеновград и Куклен е в
размер на 39 тона през 2007 г. и 2010 г. Новите производствени
дейности, включени през 2010 г. в производствената програма на
„КЦМ“ АД са незначителни на фона на общия поток и не променят
съществено сумарната емисия на ФПЧ10 от площадката.
Годишната
емисия
за
отделните
промишлени
източници
(таблици 10 и 11) е получена като произведение на данните от
мониторинга и режима на работа на инсталациите в годишен мащаб
(приложение № 4, таблици 1-4).
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Табл. 10. Данни за годишната емисия на ФПЧ 10 от основните производствени
предприятия в землището на общините Асеновград и Куклен (външни ТИ)
№

Източник
Име

Общо „КЦМ“ АД
1
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО “Дробилно”
2
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО ”Пресевно”
3
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО “Шихтоподготвително”
4
“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен”, ТО ”Шахтова и фюминг пещ”
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, ТО ”Сребродобивно” и 1
5
бр.рафинационен котел, ТЗ “Оловни сплави”
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, рафинационни котли, 8 бр.
6
и късобарабанни пещи №№2 и 3
“Аглотопилен”– технологични газове от агломашина, шахтова пещ,
7
фюминг пещ, пържилни пещи за фюминг-окиси
8
“Пържене и сярна киселина”, ТЗ
9
“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро извличане”
10
“Извличане и електролиза”,ТЗ ”Мокро извличане”
11
“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро извличане”
12
“Извличане и електролиза”, ТО ”Кадмиево”
13
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Дробилно”
14
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Дробилно”
15
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Ниско и високопещно”
16
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и прахоулавяне”
17
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и прахоулавяне”
18
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и прахоулавяне”
“Извличане и електролиза”, ТО ”Топене и леене на катоден цинк,
19
CGG”
20
“Извличане и електролиза”, ТО ”Електролиза”
“Извличане и електролиза”, ТО ” Топене и леене на катоден цинк,
21
CGG”
27
“Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене”
28
“Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене”
29
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рециклинг”
30
“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен”
31
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Оловни сплави”
32
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и прахоулавяне”
33
”Златен концентрат”
Общо „Агрия“ АД
К6
Синтез на дитиокарбамати - сушене на цинеб
К9-К23 Формулиране на дитиокарбамати
К24-К31 Формулиране на медсъдържащи ПРЗ
К32 Разфасовка на прахообразни ПРЗ в малки опаковки
Общо „Цинкови покрития“ АД
Вентилационни газове
Общо основни външни ТИ

Годишна емисия ФПЧ10 [Mg/Y]
2007 г.
2010 г.
26,5
26,8
1,0
1,0
1,7
1,7
0,1
0,1
1,5
1,4
1,5

1,7

2,0

1,9

12,0

11,1

0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
3,6
0,7
0,2
0,2

0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,2
3,6
0,8
0,2
0,2

0,9

0,9

0,4

0,5

0,1

0,1

0,1
0,1
0,1
0,085
0,004
0,039
0,036
0,005
0,1
0,1
26,685

0,0
0,1
0,1
0,3
0,4
0,3
0,1
0,085
0,004
0,039
0,036
0,005
0,1
0,1
26,985
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Табл. 11. Данни за годишната емисия на ФПЧ 10 от основните производствени
предприятия на територията на гр. Асеновград (вътрешни ТИ) през 2007 г. и 2010 г.
Източник
Име

№
1
2
3
4
5
П6
П5
П2
П7
П4

Годишна емисия ФПЧ10 [Mg/Y]
2007 г.
2010 г.
0,01
0,01
0,01
0,01
0,005
0,005
0,84
0,84
11,1
11,1
0,8
0,8
1,0
1,0
2,9
2,9
1,8
1,8
4,6
4,6
12
12

"ЕЛДОМ СТАРТ" ООД
"КАМЕКС БГ" АД
"ГАНЧЕВ" ЕООД
„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД
„КАЛЦИТ“ АД - общо
Варова пещ 1
Варова пещ 3
Цех „Хидратирана вар”
Електродъгова пещ
Цех карбонатен
Общо

Табл. 12. Участие на основните производства в годишната емисия на ФПЧ 10
№

Производствено предприятие

Емисия ФПЧ10 – Mg/Y
2007

1
2
3
4
5
6
7
8

“КЦМ” АД
“Агрия” АД
“ЦИНКОВИ ПОКРИТИЯ” АД
"ЕЛДОМ СТАРТ" ООД
"КАМЕКС БГ" АД
"ГАНЧЕВ" ЕООД
„ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД
„КАЛЦИТ“ АД
Общо

26,500
0,085
0,100
0,010
0,010
0,005
0,840
11,100
38,65

2010
68,56%
0,22%
0,26%
0,03%
0,03%
0,01%
2,17%
28,72%
100,00%

26,800
0,085
0,100
0,010
0,010
0,005
0,840
11,100
38,95

68,81%
0,22%
0,26%
0,03%
0,03%
0,01%
2,16%
28,50%
100,00%

Участие на основните ТИ в годишната емисия на ФПЧ10

“КЦМ” АД
„ПЪТИЩА
ПЛОВДИВ" АД
„КАЛЦИТ“ АД общо

28%

2%
69%

Участието на „КЦМ“ АД доминира над всички останали
производства с 69% от общата емисия, следвано от „Калцит“ АД
(28%). Годишната емисия от дейността на "ЕЛДОМ СТАРТ" ООД,
"КАМЕКС БГ" АД и "ГАНЧЕВ" ЕООД е несъществена спрямо тази на
останалите производства - заедно е под 0,1%.
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5.1.2. Линейни източници
са
определени
за
основните
Емисиите
от
транспорта
комуникационни артерии в общините Асеновград и Куклен. За
целите на дисперсионната оценка са включени 19 улични отсечки
в Асеновград и двете основни входно-изходни комуникационни
артерии в Куклен. Размерът на годишната емисия е изчислен като
произведение от емисионните фактори, интензитетът на МПС и
дължината на уличните отсечки – таблици 13 и 14 по-долу и
таблици 5-7 в приложение № 4 на Програмата. Определянето на
емисионните
фактори
(множители)
е
въз
основа
на
актуализираната
база
данни
MOBILEV,
използвана
при
моделирането със SELMAGIS и представена в Twinning Project
BG99EN02
за
Перник. Информация
за
интензивността
на
автомобилния трафик извън градските територии и участието на
тежкотоварните МПС е получена от ЦИПТ към Агенция “Пътна
инфраструктура”. Данните за интензитета и структурата му в
рамките на градските територии са осигурени с еднократно,
преброяване за целите на Програмата. Липсата на дългосрочни
измервания за интензивността на транспортните потоци в
градската територия за цялата година и за участието на
тежкотоварните МПС намалява достоверността на изчислените
емисионни стойности.
Размерът на емисията е изчислен въз основа на емисионните
фактори, включващи емисиите от ауспуха, от изтриването на
спирачки, съединители, гуми, от настилката, по която се движат
МПС и вторичен унос. Годишната емисия на ФПЧ10 от главната
улична мрежа в гр. Асеновград е 14,5 тона (табл. 13), в
гр. Куклен – 0,5 тона (табл. 14).
Табл. 13. Размер на годишната емисия на ФПЧ 10 за главните комуникационни артерии в
гр. Асеновград - линейни източници на емисии
Улица

кв.Долни Воден 1
кв.Долни Воден 2
Джамсъзов
кв.Горни Воден
България
Васил Левски
Ал. Стамболийски
Цар Иван Асен II
Цар Иван Асен II
Христо Ботев
6-ти януари
Възрожденци
Борислав
Марица

Дължина на
уличната отсечка

Годишна емисия
ФПЧ10
2007 г.
Дялово участие на
2010 г.
ТМПС
Mg/Y

Среднодневна интензивност
Общо МПС

km

бр. МПС/24h

1,2
0,8
1,6
2,2
3,6
0,9
1,0
4,3
1,0
2,3
1,4
0,8
0,1
0,2

4121
4263
1705
1492
31048
13726
10919
26828
21317
14662
6135
2149
7279
3466

0,031
0,000
0,101
0,029
0,022
0,037
0,013
0,022
0,017
0,015
0,012
0,023
0,033
0,000

0,25
0,13
0,20
0,16
3,52
0,59
0,45
5,02
0,86
1,40
0,35
0,08
0,05
0,03
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Улица

Съединение
княз Борис I
Моминска
Козановско шосе
Индустриална
Общо

Дължина на
уличната отсечка

41

Годишна емисия
ФПЧ10
2007 г.
Дялово участие на
2010 г.
ТМПС
Mg/Y

Среднодневна интензивност
Общо МПС

km

бр. МПС/24h

0,9
1,1
2,3
2,5
2,2
30,5

7140
5685
1525
1525
3605

0,020
0,017
0,064
0,064
0,027

0,27
0,28
0,21
0,23
0,38
14,5

Табл. 14. Размер на годишната емисия на ФПЧ10 за главните комуникационни артерии в
гр. Куклен - линейни източници на емисии
Дължина на
уличната отсечка
Улица
km
„Ал. Стамболийски“ в
посока Руен
„Ал. Стамболийски“ в
посока Брестник
„Хр.Г. Данов“
Общо

Среднодневна интензивност
Годишна емисия
ФПЧ10
Общо МПС
2007 г.
Дялово участие на
2010 г.
ТМПС
МПС/24h
Mg/Y

1,3

1918

0,068

0,15

1,0

4334

0,040

0,24

0,8
3,1

2131

0,041

0,09
0,5

5.1.3. Площни източници
За определяне на емисиите от комунално-битовото отопление
(площен източник) са взети под внимание данни от:
• „ЕВН България“ АД – консумация на електроенергия за битови
абонати;
за
РОЦ
“Чайка”:
брой
абонати;
сумарно
потребление на топлинна енергия и по месеци; количество и
вид на изразходваното гориво за осигуряване на посоченото
потребление;
• “ОВЕРГАЗ ЮГ” АД - количество на използваната пр.газ от
битови, промишлени и обществено-административни абонати в
общините по месеци и броя на тези абонати по квартали;
• „Топливо“ АД, „Петрол“ Ад, „ШЕЛ България“ ЕАД и други
търговци на горива – количество на продадените горива по
видове, отделно за граждани за битови нужди и за фирми;
• НСИ - годишно потребление на енергия от домакинствата в
България, използващи твърди горива за отопление.
Емисиите от битовото отопление с принос към замърсяването
на КАВ с ФПЧ10 основно са вследствие употребата на твърди
горива – брикети, въглища и дърва – таблици 15 и 16. Размерът
на сумарната емисия от комунално-битовото отопление за
Асеновград е 50 тона годишно, за Куклен – 13 т/год. Следният
модел е приет за определяне на годишната емисия:
1. жилищните райони в Асеновград са определени в три
категории (А, Б, В), а в Куклен в една - категория „А“
като полигони в зависимост от типа и етажността на
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жилищните сгради – таблици 8 и 9 в приложение № 4 към
Програмата;
2. по данни на “Овергаз Юг” АД е направена оценка за броя на
домакинствата по райони, използващи пр.газ за битово
отопление в Асеновград като за останалите домакинства е
приложена схема за разпределение между другите три вида
източници на топлоенергия за бита (електрическа, твърди
горива и др.); в Куклен броят на домакинствата е
разпределен на ползващи за отопление електроенергия,
твърди горива и др.вид енергия;
3. за всяко домакинство, използващо за отопление твърдо
гориво, е приписано годишно количество от съответния вид
(въглища, брикети, дърва) съгласно средно статистическите
за страната - източник, НСИ);
4. емисионните фактори при употреба на твърди горива са
представени в таблици 15 и 16;
5. годишната емисия по полигони е произведение от броя на
домакинствата,
използващи
твърди
горива
и
годишния
емисионен фактор за домакинство.
Параметрите на горивния процес включват съоръжения,
работещи в прекъснат режим, с ръчна регулация на интензитета и
ефективността на горене. Циклите на горене се редуват в
денонощието в зависимост от дневния режим на домакинството и
външната температура като преобладава сутрешно и късно
следобедно включване на отоплението. Продължителността на
горене в един цикъл при тези съоръжения е до 5 часа като в
годишен мащаб режимът с двукратно палене в денонощие трае 90
дни(900 h/Y). Средната температура на изходящите газове от
съоръженията, работещи в цикличен режим е 80оС. Емисионните
фактори са базирани на Единната методика за инвентаризация на
емисиите на вредни вещества във въздуха, 2007 г. (Ръководство
CORINAIR на ЕАОС), но актуализирани за условията в страната
предвид факта, че на пазара се предлагат въглища без
регламентирани характеристики и дърва за огрев без гарантирана
влажност, както и че в употреба са горивни инсталации,
работещи постоянно в променлив режим (разпалване-загасване).
Предвид голямата несигурност на получените данни за
количеството и вида на употребените горива за битови цели в
Асеновград и Куклен в резултат от продадените, изчисленията са
направени въз основа на енергийния баланс на домакинствата и
средната за страната употреба на твърди горива за периода 2003
– 2010 г.(по данни на НСИ). В тази връзка несигурността на
използваните данни произтича от невъзможността да бъдат взети
под внимание реалния брой домакинства, отопляващи се с твърди
горива
и
действително
използваните
количества
горива.
Употребените
количества
горива
от
отделните
домакинства
зависят от:
• топлоизолационните свойства на жилищата;
• ефективността на използваните горивни системи;
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•
•
•

качеството на горивата;
личните нагласи и физиологични изисквания
комфорт;
конкретните метеорологични условия.

за

топлинен

Табл. 15. Годишна емисия на ФПЧ10 при изгаряне на твърди горива за битово отопление
в Асеновград (2007-2010)
Употреба на твърди горива
въглища брикети
дърва
общо
3,487
0,511
15,182
19,181

Битово отопление
Средно потребление на енергия в България от
домакинство, ползващо твърди горива за
отопление(източник - НСИ)
работен график
Параметри на
горивния процес темп. изх. газове
Емисионен фактор ФПЧ10
Емисия ФПЧ10
на домакинство

GJ/Y

Емисия ФПЧ10
Емисия ФПЧ10

на домакинство
Общо от битово отопление в
Асеновград

%

18

3

79

-

h/Y
о
С
g/GJ
kg/Y

900
80
220
0,8

900
80
147
0,1

900
80
300
4,6

900
80

kg/h

0,00085

0,00008

0,00506

0,00600

Мg/Y

7

1

42

50

5,4

Табл. 16. Годишна емисия на ФПЧ10 при изгаряне на твърди горива за битово отопление
в гр. Куклен (2007-2010)
Битово отопление
Средно потребление на енергия в България от
домакинство, ползващо твърди горива за
отопление(източник - НСИ)
работен график
Параметри на
горивния процес
темп. изх. газове
Емисиoнен фактор ФПЧ10
Емисия ФПЧ10
на домакинство
Емисия ФПЧ10
на домакинство
Емисия ФПЧ10
Общо от битово отопление в Куклен

Употреба на твърди горива
въглища брикети дърва
общо
GJ/Y
3,487
0,511
15,182 19,181
%

18

3

79

-

h/Y
900
900
900
900
о
С
80
80
80
80
g/GJ
220
147
300
kg/Y
0,8
0,1
4,6
5,4
kg/h 0,00085 0,00008 0,00506 0,00600
Мg/Y
2
0,2
11
13

На следващите карти са посочени линейните и площните
източници на ФПЧ10, причинители на замърсяването на КАВ и
размера на годишните емисии за годините 2007 и 2010.
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5.2. Информация за замърсяването от други райони
Замърсяването от други райони влияе върху нивото на
регионалния фон, който в случая е от съществено значение.
Поради липса на регионална фонова станция и лабораторни данни
за нивото на регионалния фон, при моделирането е приет за
2007 г. фон в размер на 22 μg/m3 за Асеновград и 18 μg/m3 за
Куклен, за 2010 г. съответно 24 μg/m3 и 20 μg/m3, включващ
средногодишната стойност в КФС „Рожен“ (табл. 17) и нивото,
характерно за региона, въз основа на анализ на резултатите от
измерванията в ПМ на територията на общините (източник, РИОСВПловдив).
Характерното за региона ниво е определено в резултат на
обективна оценка за ситуацията в района, включваща влиянието
на приетите като несъществени източници: селско стопанство,
др.подвижни средства (ж.п. и др. техника), извън пътна
техника, природни източници, трансгранични и др. Съгласно
изискванията за качество на оценката (раздел I, табл. 16,
Приложение № 8 от Наредба № 12/2010 г. (ДВ, бр. 58/2010 г.)
допустимо е неопределеността на този метод за оценка да
достигне до 100%. В случая липсват данни от измервания, поради
което е приложен посочения подход.
Нарастването на нивото на ФПЧ10 в националната
станция през 2010 г. спрямо 2007 г. е 6,31 µg/m³(39%).

фонова

Табл. 17. Данни за средногодишните нива на ФПЧ 10 в КФС „Рожен“ (източник, ИАОС)
Година
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Брой регистрирани данни
315
344
270
303
357
352

Средногодишна концентрация [µg/m3]
8,97
8,09
9,79
11,13
13,25
16,1

Регионалното фоново ниво се определя от източниците на
емисии в страната и региона, както и трансграничното влияние.
Разликата между измерените нива на ФПЧ10 в общините Асеновград
и Куклен и фоновото ниво е в резултат от влиянието на
транспорта,
промишлените
дейности,
комунално-битовото
отопление.
Процентното
им
съотношение
е
представено
в
следващата таблица. Като несъществени са означени емисиите от
източниците, чието участие е под 3% и за тях не е правен
самостоятелен анализ(съгласно указанията към формулярите,
включени в работния документ на службите на Комисията и
базирани на Решение 2004/224/EО).
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Табл. 18. Принос на основните източници в гр. Асеновград към общата емисия на
ФПЧ10 в периода 2007-2010 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Източник на емисия
Промишленост
Транспорт
Комунално-битово отопление
Селско стопанство
Морски транспорт
Други подвижни средства (ж.п и др.техника), извънпътна
техника
Природни източници
Трансгранични
Други
Общо

Годишна емисия на ФПЧ10
тон
%
39
38%
14,5
14%
50
48%
0
0
-

-

103,50

100%

Участие в годишната емисия на ФПЧ10 в Асеновград в периода 2007-2010 г.

38%
48%

Промишленост
Транспорт
Комунално-битово
отопление

14%

Табл. 19. Принос на основните източници в гр. Куклен към общата емисия на ФПЧ 10 , в
периода 2007-2010 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Източник на емисия
Промишленост
Транспорт
Комунално-битово отопление
Селско стопанство
Морски транспорт
Други подвижни средства (ж.п и др.техника), извънпътна техника
Природни източници
Трансгранични
Други
Общо

Годишна емисия на ФПЧ10
тон
%
27
67%
0,5
1%
13
32%
0
0
40,50
100%
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Участие в годишната емисия на ФПЧ10 в Куклен в периода 2007-2010 г.

32%

Промишленост
Транспорт
Комунално-битово
отопление
1%

67%

6. Анализ на ситуацията
За оценка на влиянието, което оказват отделните източници
върху КАВ на територията на общините Асеновград и Куклен, е
извършено дисперсионно моделиране на емисиите на ФПЧ10 за
2007 г. и 2010 г. с програмния продукт SELMAGIS. Направен е
анализ на отделните видове източници и размера на техните
емисии,
на
базата,
на
който
е
извършено
моделиране.
Резултатите от моделирането (прил. № 4) са представени в
съответствие с разпоредбите на чл. 13, т. 2 на НАРЕДБА
№ 12/2010 г. и отговарят на изискванията на раздел II,
приложение № 8 като осигуряват информация относно дяловото
участие
на
моделираните
източници
в
средногодишната
концентрация на ФПЧ10 за рецепторните точки. Те допълват
резултатите
от
моделирането,
извършено
през
2003
г.
Сравнението показва, че наполовина е намаляло влиянието на
точковите източници.
Табл. 20. Участие на отделните източници и фоновите нива при формирането на СГК на
ФПЧ10 в рецепторните точки с местоположение в пунктовете за мониторинг
Източник

Промишленост и
енергетика
Транспорт
Комунално-битово
отопление
Фон за страната
Фон регионален
Общо

ПМ
„Асеновград“

Участие
2007 г.
ПМ
ПМ
АИС „Куклен“
„Кметство“
„Асеновград“

2010 г.
ПМ
АИС „Куклен“
„Кметство“

μg/m3

%

μg/m3

%

μg/m3

%

μg/m3

%

μg/m3

%

μg/m3

%

0,26

0,6

0,17

0,4

0,09

0,3

0,26

0,6

0,17

0,4

0,09

0,3

1,60

3,8

2,10

4,8

0,10

0,3

1,60

3,6

2,10

4,6

0,10

0,3

18,64

44,0

19,21

44,6

13,81

43,9

18,64

42,0

19,21

42,7

13,81

41,3

9,79
12,21
42,62

23,0
28,6
100,0

9,79
12,21
43,82

22,3
27,9
100,0

9,79
8,21
32,40

30,2
25,3
100,0

16,10
7,90
44,62

36,1
17,7
100,0

16,10
7,90
45,82

35,1
17,2
100,0

16,10 46,8
3,90
11,3
34,4 100,00
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ПМ „Кметство“
ПМ „Асеновград“
АИС „Куклен“

Битовото отопление има най-значително участие върху КАВ на
територията на общините Асеновград и Куклен сред локалните
източници. Въпреки сезонното му влияние, изчислените нива
достигат в Куклен до 14 μg/m3, в Асеновград – 26 μg/m3. В
централната градска част на Куклен са отчетени нива на ФПЧ 10 в
диапазона 11-14 μg/m3, в перифериите на града – 4-11 μg/m3 –
АИС „Куклен“ е ситуирана в района с максимални концентрации на
ФПЧ10 в резултат от отоплението. Високите нива (в диапазона 2026 μg/m3) са локализирани в широкия градски център на
Асеновград.
Замърсяването на АВ в Асеновград и Куклен от транспорта
показва, че високите нива, както и максималното ниво се
отчитат на входно-изходните и главните градски артерии.
От разпределението на имисиите от точковите източници от
промишлеността се вижда, че въпреки промяната в режима на
работа на източниците в „КЦМ“ АД през 2010 г. и включването на
четири нови, влиянието им върху населените места не се променя
спрямо 2007 г. Участието им върху КАВ в Асеновград и Куклен,
заедно с останалите външни източници(в „Агрия“ АД и „Цинкови
покрития“ АД), е незначително(под 1%) и възлиза на 0,05 μg/m3 в
ПМ „Асеновград“ и 0,07 μg/m3 в ПМ „Кметство“, визуализирани на
фигури 5 и 6 в приложение № 4. В АИС „Куклен“ изчислената
концентрация е в размер на 0,09 μg/m3 – фигури 21 и 22 в
приложение № 4.
При моделирането са
означени засегнатите
площи от
измененото КАВ в Асеновград, водещо до влошаване качеството на
живот на хората и увреждане на околната среда с нива
превишаващи СГН=40 μg/m3 за опазване на човешкото здраве.
Тяхната локализация е предимно в централните градски части, в
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териториите, прилежащи на транспортните артерии: „Борислав“,
„Васил Левски“, „Цар Иван Асен II“, „Съединение“, „Христо
Ботев“, „България“, „6-ти януари“ и централните части на кв.
„Долни Воден“.
В Куклен не са определени площи, както и няма засегнато
население
от
средногодишни
нива,
превишаващи
СГН
за
3
ФПЧ10=40 μg/m .
Визуализация на тяхното разпределение за 2007 и 2010 г. е
представено по-горе на страници 19-22.
Табл. 21. Данни за площта и населението, потенциално изложени на въздействието на
нива на ФПЧ10 надвишаващи СГН
Град

Ниво на ФПЧ10 в μg/m3

Засегната площ в km2

Асеновград

40 – 78,65

2,5

Табл. 21.1. Обобщение на резултатите за превишенията на СДН и нивото на ФПЧ 10 в
ПМ от дисперсното моделиране и данните от лабораторния анализ
ПМ

Асеновград
Кметство
Куклен

Година

2007
2010
2007
2010
2007
2010

Превишения на СДН от:
измерване
моделиране
брой
брой

89
116
68
137
79
85

120
131
127
137
65
76

измерване
µg/m³

51,48
51,72
45,46
52,61
39,19
35,16

Средногодишна концентрация
моделиране
неопределеност
µg/m³
%

42,62
44,62
43,82
45,82
32,4
34,4

22
18
4
17
17
2

Със SELMAGIS, освен СГК на ФПЧ10, е възможно да бъде
определен брой превишения на СДН въз основа на установена
корелация между 90,4-тия перцентил и СГК. Тази възможност е
използвана при моделирането за 2007 и 2010 г. като резултатите
са представени в приложение № 4 към Програмата. Моделът обаче
не изчислява СДК - използва се годишна роза на ветровете. В
тази връзка, броят на превишенията и 90,4-тия перцентил са
третирани като допълнителен параметър, позволяващ единствено
да се определи точността на приетите модели за отделните
източници при дисперсионната симулация и до колко техните
времеви вариации на емисии в съпоставка със статистическите
метеорологични параметри се доближават до реалните ситуации.
Това се потвърждава от липсата на нормативно изискване за
качество на данните (раздел I, табл. 16, приложение № 8 от
Наредба № 12/2010 г.) за средноденонощните стойности, докато
за средногодишните стойности нормативно се изисква до 50%
неопределеност. Неопределеността при моделирането (виж табл.
21.1 по-горе) е изчислена като разлика от измереното и
изчисленото
ниво
на
ФПЧ10
в
пункта
за
мониторинг
за
разглеждания период спрямо СГН=40 μg/m3 за ФПЧ10.
Визуализация на изчисления брой превишения на СДН за 2007
и 2010 г. върху карта е представена на следващите страници.
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в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

6.1. Подробно описание на факторите, причина за нарушеното КАВ
6.1.1. Неблагоприятни климатични условия
Значително влияние върху КАВ оказват климатични условия. В
общините Асеновград и Куклен, метеорологичните и топографски
условия влияят отрицателно на дисперсията на локалните
замърсители и водят до високи концентрации – описани подробно
в прил. № 1.
Неблагоприятните метеорологични условия рефлектират силно
върху ниско емитиращите източници – транспорт (с целогодишно
действие) и битово отопление (със сезонно действие и в пряка
зависимост от температурата на околната среда).
Данните от измерванията показват, че през 2010 г. са
регистрирани за периода 2006-2010 най-голям брой превишения на
СДН в Асеновград: (116 бр.) в ПМ „Асеновград“ и 137 бр. В ПМ
„Кметство“.
От
направения
анализ
на
средноденонощните
концентрации на ФПЧ10 се установява, че надвишават СДН най-вече
в студените зимни дни и при средноденонощна скорост на вятъра
по-малка и равна на 1,5 m/s.
От данните за скоростта на вятъра в дните с превишение на
СДН на ФПЧ10 в общините Асеновград и Куклен (предоставени от
НИМХ към БАН - прил. № 5) са селекционирани тези със
средноденонощна скорост по-малка и равна на 1,5 m/s –
обобщеният резултат е представен в следващата таблица, а
самите сравнения в прил. № 6.
Табл. 22. Дни с с регистрирано превишение на СДН за ФПЧ 10 и със средноденонощна
скорост на вятъра по-малка и равна на 1,5 m/s (източник НИМХ към БАН)
Година

Дни с превишение
на СДН
брой

Дни с превишение на СДН и средноденонощна
скорост на вятъра <=1,5 m/s
брой

Разлика между
колони 2 и 3
брой

1

2

3

4

89
98
95
116

72
80
83
95

17
18
12
21

68
102
105
137

61
81
93
111

7
21
12
26

79
92
88
85

55
66
68
65

24
26
20
20

ПМ „Асеновград“
2007
2008
2009
2010
ПМ „Кметство“
2007
2008
2009
2010
АИС „Куклен“
2007
2008
2009
2010
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След приспадане броя на дните със скорост на вятъра помалка и равна на 1,5 m/s, броят на дните с превишение на СДН
на ФПЧ10 в периода 2007-2010 е по-малък от 35 пъти за всяка
една календарна година – в синхрон с нормативните изисквания.
Липсват
данни
от
текущ
анализ
на
специфичните
метеорологични условия и регистрираните превишения с оценка на
причинно-следствената връзка между тях. За ефективността на
оценката от особена важност е да бъде извършван такъв анализ
веднага след регистрацията на данните. Необходимо е той да се
прави по единна национална методика.
6.1.2. Характеристика на източниците, причина за нарушеното КАВ
Промишлените източници са с максимален размер на емисията, но
тяхното разположение върху територията на общините Асеновград
и
Куклен,
както
и
характеристиките
на
изпускащите
им
устройства, оказват незначително въздействие върху КАВ –
дяловото им участие е под 1% и съгласно указанията към
формулярите, включени в работния документ на службите на ЕК и
базирани на Решение 2004/224/EО може да се приеме, че е
несъществено. Въпреки това е необходимо за намаляване размера
на емисиите да продължи изпълнението на всички регулаторни
мерки на национално ниво по спазване на емисионните норми,
условията
в
решенията
по
ОВОС,
комплексните
и
др.
разрешителни.
Праховите емисии от транспорта са свързани с употребата на
горива, с изтриване на спирачки, феродо на съединители, гуми и
настилка. Допълнително динамиката на движението предизвиква
вторичен унос от отложения вече прах. Факторите (без вторичен
унос) са свързани с използвания автомобилен парк. Вторичният
унос и изтриването на настилката са свързани с вида и
състоянието на пътната инфраструктура. Емисиите от транспорта
нямат ясно изразен сезонен характер и в годишен мащаб могат да
се приемат за постоянни, но вторичният унос е подчинен на
метеорологичната обстановка (намалява при влага и валежи).
Характерен за тях е начина на изпускане – от много малка
височина или директно от повърхността на настилката, което в
зависимост от начина на застрояване на градската улична мрежа
оказва съществено влияние на разпространението на емисиите.
В общините Асеновград и Куклен централните улици масово са
двустранно застроени, което води до високи нива на прахови
имисии по линията на застрояването и сравнително малък
териториален обхват в напречната ос на улицата. Главните
градски улици и входящо-изходящите артерии в гр. Асеновград
имат регулирано светофарно движение (с близо разположени
светофарни уредби) и без „зелена вълна“, което води до
увеличение на компонентната емисия от ауспуха (работа на
двигателя в режим „тръгни-спри“) и употребата на спирачки и
съединители.
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Това създава условия за участие на транспорта до 4-5% при
формиране на нивото на ФПЧ10 в кв. „Долни Воден“ и централната
част на Асеновград.
В Асеновград действа РОЦ „Чайка“ и топлоснабдителната
мрежа
осигурява
централно
топлоснабдяване
в
централната
градска част с комплексно застрояване, но само за 1% от
домакинствата. С всяка година нараства броят на газифицираните
жилища (към 2010 г. е 1224 по данни на „Овергаз Юг“ АД), с
което се намаля потенциала на праховите емисии и броя на
източните.
В районите без достъп до топлоснабдителната мрежа се
използват локални отоплителни системи на твърдо гориво с
периодичен характер на действие основно свързан с капацитета
на еднократно зарежданото гориво, което в денонощен аспект е
2-3 пъти. Горивният процес е променлив с ниска ефективност, с
периоди на високи емисии по време на разпалване и допълване.
Използваните горивни устройства са с нисък коефициент на
полезно действие (КПД=40-60%). Изпускащите им устройства,
поради характера на застрояване, са ниски, близо разположени,
често не е изпълнено условието за отстояние между сградите,
което води до появата на аеродинамична сянка и изключително
лоши условия за разсейване. Честите температурни аномалии във
вертикала допълнително затрудняват износа на емисии във
височина и тяхното разсейване. Участието на битовото отопление
при формиране на нивото на ФПЧ10 достига до 45%.
За територията на гр. Асеновград, освен битовото отопление,
характеризиращо
се
със
стационарни
изпускащи
устройства
(комини), се наблюдават и неорганизирани прахови емисии,
причинени от различни дейности като:
1. строителството в рамките на града, с което се уплътняват
централните градски части, създавайки условия за лошо
вентилиране на жилищните, търговските и административните
райони;
2. неизпълнение на заложеното в проектите озеленяване и
благоустрояване
на
прилежащите
площи
или
липсата
на
необходимите грижи за поддържане на реализирано такова;
3. ремонт и рехабилитация на съществуващите инфраструктурни
мрежи, свързани с изкопни работи, неизвършвани съгласно найдобрите практики;
4. подготовка, производство и транспорт на строителни смеси и
материали,
непосредствено
свързани
с
осъществяваното
строителство;
5. товаро-разтоварните работи и изнасянето на прахообразуващи
материали
с
автомобилните
гуми
при
напускане
на
производствени и строителни площадки;
6. паркирането
в
зони
без
твърда
настилка
(тревни
и
неблагоустроени площи) и движението на МПС по черни пътища.

4230 Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, тел.: +359 331 62050, web: www.assenovgrad.com
4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43, тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

Актуализация на Програма за оценка и управление на КАВ
в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

60

6.2. Възможни мерки за подобряване на КАВ
Предвид произхода на замърсяването и степента на влияние
на отделните източници, мерките са насочени за намаляване
влиянието на:
I. Битовото отоплението:
1. Намаляване
на
емисиите,
свързани
с
вида
на
използваното гориво:
• контрол
с
цел
гарантиране
качеството
на
използваните горива
• стимулиране използването на нискоемисионни горива
2. Намаляване на емисиите чрез повишаване на енергийната
ефективност
• употреба на ефективни горивни съоръжения
• стимулиране топлоизолирането на сградите.
II. Транспорта:
1.Намаляване на емисиите от използването на МПС
• ограничаване употреба на МПС с високи нива на емисии
на прах в национален мащаб
• стимулиране употребата на МПС с ниски нива на емисии
на прах в национален мащаб
• въвеждане на МПС с ниски емисии на прах в масовия
транспорт, ограничаване употребата на индивидуален
транспорт в централните части на града
• увеличаване
използването
на
масовия
градски
транспорт
2. Намаляване на емисиите, свързани с интензитета на
движение
• намаляване на общата интензивност на движение в
централните градски части
• намаляване участието на товарния транспорт
3. Намаляване на емисиите, свързани с начина на движение –
намаляване промените в скоростта и посоката на движение
• въвеждане на непрекъснато предимство във времето
• въвеждането на циклично предимство - „зелена вълна“
• увеличаване
пропускливостта
чрез
премахване
на
препятствия
• увеличаване
пропускливостта
чрез
оптимизиране
посоките за движение
4. Намаляване на емисиите свързани със състоянието на
пътното платно
• подмяна на настилките на такива с ниска изтриваемост
• подмяна на настилките на такива с ниски емисии на
вторичен
унос(подмяна
на
паважните
настилки
с
асфалтови)
• премахване на местата в уличното платно с негативна и
безотточна форма

4230 Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, тел.: +359 331 62050, web: www.assenovgrad.com
4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43, тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

Актуализация на Програма за оценка и управление на КАВ
в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

•

61

модернизация на уличните настилки чрез изпълнение на
ефективни отводнителни системи, изнасящи падналия
прах (намаляване на вторичен унос)
5. Намаляване на емисиите, свързани с начина на поддръжка
на уличното платно
• своевременно отстраняване на повредите в целостта на
настилките
• въвеждане на технология, увеличаваща отстраняването
на прах по време на миене на уличното платно
• увеличаване честотата и удължаване периода на миене
на уличното платно
• оросяване на улиците през сухи и горещи периоди
• въвеждане на технологии осигуряващи ниска емисия на
прах по време на метенето на улиците и ефективно
отстраняване на падналия прах – прахосмукачки
Възможни
за
прилагане
на
общинско
ниво
мерки
за
ограничаване влиянието на комунално-битовото отопление:
разясняване:
ефективността
на
• информационни
отделните видове топлинни източници и системи;
икономическите
предимства
за
инвестиции
и
експлоатация на различните видове топлинни източници;
ползи върху КАВ и влияние върху здравето на
населението;
на
риска
от
използването
на
вентилационните системи в топлофицираните блокове за
отвеждане на димни газове;
• технически - изпълнение на проекти за енергийна
ефективност на обществено-административния и жилищния
фонд; използване на ВЕИ и пр.газ за отопление;
• икономически/фискални – прилагане на стимули или
финансови налози за насърчаване на енергийната
ефективност и използването на ВЕИ и пр.газ за
отопление.
Възможни за прилагане на общинско ниво мерки за намаляване
влиянието на транспорта:
• технически – чрез въвеждане регулация на движението,
намаляваща работата на двигателите в режим „тръгниспри“ и ограничаване изтриването на спирачки и др.;
чрез поддържане на добро техническо състояние на
настилката, с което се намалява нейното износване и
поддържане чистотата й чрез пълно отстраняване на
образуваните количества прах, измиване и оросяване,
намалявайки условията за поява на вторичен унос;
• регулаторни - при възлагане на обществени поръчки с
използването на транспортни услуги могат да се
поставят изисквания за употреба на МПС с ниско ниво
на емисия; при ремонти и модернизация на уличната
мрежа
да
се
използват
техники,
изпълняващи
екологичните критерии по отношение на праховите
емисии.
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7. Информация за мерките и проектите, приети за изпълнение в
Плана за действие 2003-2010 г.
През
изминалия
период
на
територията
на
общините
Асеновград и Куклен се е работило за намаляване на емисиите
от:
• промишлените предприятия;
• отоплението в бита и обществено-административните
звена;
• транспорта.
Промишлеността е със съществено участие в емисионните
потоци, отделени на територията на общините (за община Куклен
то е най-голямото) - табл. 18 и табл. 19 и графиките след тях,
поради което особено внимание е обърнато за привеждане на
основните
производствени
предприятия
в
съответствие
с
изискванията
на
нормативната
база
по
околна
среда.
В
следващите таблици е представен отчет по изпълнението на
мерките. Постигнатият ефект е осезаем. Вследствие използването
на природен газ и ефективни пречиствателни съоръжения са
намалени емисиите на прах и серен диоксид от основните
производствените дейности. В края на периода, основните
промишлени източници на емисии са преминали на гориво пр.газ.
Всичко това се е отразило положително и върху размера на
вторичните емисии, които също са намалени.
За Асеновград най-голямо участие в годишната емисия на
ФПЧ10
има
комунално-битовото
отопление.
В
тази
връзка
общинската администрация е положила специални усилия за
изграждане на газоснабдителна градска мрежа, която понастоящем
има дължина 49 km и освен промишления сектор обслужва 1224
домакинства и 51 обществено-административни сгради.
В община Куклен все още не е започнало изграждането на
газоснабдителната мрежа. Направени са необходимите проучвания
и първият етап от газификацията ще захрани с природен газ
обществените сгради - училища, детски градини, ясли.
Повишаването на енергийната ефективност на общинските
сгради също е приоритетна задача за администрациите на двете
общини в резултат, на което до момента са санирани в:
4 бр. сгради (ОУ "Петко Каравелов",
• Асеновград ОУ "Никола Вапцаров", ОУ "Отец Паисий", ЦДГ "Пролет");
• Куклен – 3 бр. сгради (СОУ „Отец Паисий“, една детска
градина и една детска ясла).
Община Асеновград е изразходвала 99,7% от вложените
средства в технически дейности като най-значимо е участието в
ремонта
и
поддръжката
на
уличната
мрежа(над
70%)
и
благоустрояването на територията (23,6%). Сравнително малко
средства са отделени за почистване на уличната мрежа –
табл. 23. През 2007 г. и 2009 г. е намален значително броят на
машиносмените за метене и миене.
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Табл. 23. Средства от общинския бюджет, вложени за подобряване КАВ в община
Асеновград за периода 2004-2010 г.
Код

Мярка/Дейност

Вложени средства
лева
%

As_old_t_11 Повишаване качеството и честотата на комплексното почистване на
92449
уличната мрежа и обществените места
As_old_t_13 Своевременно ремонтиране и поддържане в техническа изправност на
1911000
съществуващата улична мрежа
As_old_t_14 Благоустрояване на територията – увеличаване и поддържане на
622500
уличното озеленяване, парковете и градините
As_old_i_2 Разработване на "Система за управление на КАВ в гр. Асеновград"
7500
Общо
2633449

3,5%
72,6%
23,6%
0,3%
100,0%

Община Куклен е вложила 78% от изразходваните средства за
подобряване на КАВ в мерки с технически характер - за
изграждане на нови улични настилки, своевременно ремонтиране и
поддържане в техническа изправност на съществуващата улична
мрежа – табл. 24.
Табл. 24. Средства от общинския бюджет, вложени за подобряване КАВ в община
Куклен за периода 2004-2010 г.
Код
Kuk_old_t_2
Kuk_old_t_3
Kuk_old_t_4
Kuk_old_t_5

Мярка/Дейност
Поетапна реализация на проекти за саниране на съществуващия
сграден фонд
Изграждане на нови улични настилки; своевременно ремонтиране и
поддържане в техническа изправност на съществуващата улична
мрежа
Повишаване качеството и честотата на комплексното почистване на
уличната мрежа и обществените места
Благоустрояване на територията – увеличаване и поддържане на
уличното озеленяване, парковете и градините
Общо

Вложени средства
лева
%
356800

13,4%

2071503

78,0%

221207 8,3%
7068

0,3%

2656578 100,0%

В резултат от изпълнението на тези мерки, Общините
Асеновград и Куклен са включена в РОУКАВ като зона с
превишение
само
на
нормите
за
ФПЧ10,
съгласно
Заповед
№580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите, а
в района на въздействие на „КЦМ“ АД - за SO 2 и Cd. В тази
връзка през 2010 г. е актуализиран Плана за действие към
Програмата с приоритетни мерки, насочени към намаляване на
нивата на ФПЧ10.
Средствата, вложени за подобряване на КАВ, в периода 20042010 г., в община Асеновград са 2633449 лв., в Куклен 2656578 лв. Финансираните дейности са представени в следващите
таблици. Всяка мярка е обозначена със собствен уникален код на
латиница. Първите букви на този код са свързани с името на
общината Асеновград - As и Куклен – Kuk и означение за
Програмата, с която е свързана - old. Следват вид и номер на
мярката
като
са
използвани
означенията:
техническа(t),
регулаторна(r), информационна/образователна(i).
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За оценка на ефекта от изпълнението на мерките по
отношение
на
показателя
ФПЧ10
е
направен
анализ
на
лабораторните измервания от мониторинга през последните пет
години. Резултатит не показва реално намаление нивото на ФПЧ10
в Асеновград в годишен аспект, но в гр. Куклен не са
регистрирани превишения на СГН през последните 4 години. В
денонощен аспект, след вземане под внимание на специфичните
метеорологични условия и приспадане броя на дните със скорост
на вятъра по-малка и равна на 1,5 m/s (табл. 22), броят на
дните с превишение на СДН на ФПЧ10 в периода 2007-2010 е помалък от 35 пъти за всяка една календарна година – в синхрон с
нормативните изисквания.
Газификацията и повишаването на енергийната ефективност на
обществено-административните
и
жилищните
сгради
в
гр. Асеновград не се е отразило чувствително за намаляване
нивото на ФПЧ10.
Отговорна страна за изпълнение на реализираните мерки в
табл. 25 е съответното дружество, а в таблици 26-29 –
съответната община (Асеновград или Куклен).
Табл. 25. Отчет за изпълнението на мерките, касаещи промишлеността
Код

Реализирани мерки

1

2

As_old_t_1

"Калцит" АД – нова варова пещ "Мерц" на пр.газ с
очистна под 10 mg/m3 и у-во за регистрация на емисиите

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
3
4
2005

По проект

2005

По проект

2005

По проект

As_old_t_3 "Винзавод" АД – парова централа на пр.газ

2005

По проект

As_old_r_2 "Винзавод" АД – мониторинг на емисиите

2005

По проект

As_old_t_4 "Асенова крепост" АД – парова централа на пр.газ

2005

По проект

As_old_r_3
As_old_r_4
As_old_t_5
As_old_t_6
As_old_t_7
As_old_t_8

2005
2005
2005
2005
2005
2005

По проект
По проект
По проект
По проект
По проект
По проект

As_old_r_1 "Калцит" АД – мониторинг на емисиите
As_old_t_2

"Асеновград БТ" АД – излезли от експлоатация парова
централа и прахово стопанство

"Асенова крепост" АД – мониторинг на емисиите
"Месокомбинат" ООД - мониторинг на емисиите
Топлофикация "Чайка" – преминаване на пр.газ
"Ганчев" ЕООД –преминаване на пр.газ
Асфалтова база – преминаване на пр.газ
"Балканкар-Руен" АД – преминаване на пр.газ

Резултат
5
Използване на
нискоемисионно
гориво
Наблюдение и
контрол
Намаляване на
емисиите в АВ
Използване на
нискоемисионно
гориво
Наблюдение и
контрол
Използване на
нискоемисионно
гориво
Наблюдение и
контрол
Използване на
нискоемисионно
гориво

Табл. 26 . Отчет за изпълнението на мерките за подобряване на КАВ за намаляване
влиянието на комунално-битовите източници
Код

Реализирани мерки

1
2
Асеновград
As_old_t_9 Газификация
изградени нови 42 км от мрежата; включени 540
домакинства, 6 бр. д.градини и 6 бр.у-ща

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
3
4

2005

Резултат
5

използване на
нискоемисионно
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Код

Реализирани мерки
включени нови 200 домакинства
изградена е 49 км мрежа; включени 980 домакинства, 15
промишлени и 69 обществено-административни обекти
ползват пр.газ 1224 домакинства, 13 промишлени и 51
обществено-административни обекти

Саниране на 4 общински сгради: 3 училища(ОУ "Петко
As_old_t_10 Каравелов", ОУ "Никола Вапцаров", ОУ "Отец Паисий")
и ЦДГ "Пролет"
Представяне на информация от фирмите за
As_old_i_1 продадените/използваните през годината количества
горива по видове
8 бр. докладвали фирми
11 бр. докладвали фирми
15 бр. докладвали фирми
19 бр. докладвали фирми
Куклен
Kuk_old_t_1
Kuk_old_t_2

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
2006
2008

гориво

2009
подобряване ЕЕ
на сградите и
намаляване на
емисиите

2010

създаване на база
данни и контрол
върху качеството
на използваните
горива

2006
2007
2008
2009
356800

използване на
нискоемисионни
горива

Извършени проучвания за газификация на община
Куклен
Поетапна реализация на проект за саниране на
съществуващия сграден фонд
Санирани: ОДЗ по проект към СИФ на стойност 200
000лв. и детската ясла по проект "Красива България " на
стойност 113 581лв. - общината е съфинансирала 50%
Санирано СОУ"Отец Паисий по проект "Красива
България" за 400000лв. - общината е съфинансирала
50%

Резултат

2008
2009

156800

2010

200000

подобряване ЕЕ
на сградите и
намаляване на
емисиите

Табл. 27. Отчет за изпълнението на мерките за подобряване на КАВ за намаляване
емисиите от транспорта
Код

Реализирани мерки

1
Асеновград

2

Повишаване качеството и честотата на комплексното
почистване на уличната мрежа и обществените места
20 машиносмени метене и 30 машиносмени миене
55 машиносмени метене и 90 машиносмени миене
25 машиносмени метене и 30 машиносмени миене
72 машиносмени метене и 71 машиносмени миене
26 машиносмени миене
Подмяна на автобусния парк на градския и селищния
As_old_t_12
транспорт с МПС с Евро 2 и Евро 3
4 бр. подменени автобуси на Евро 2 и 2бр. - на Евро 3 +
3бр. на метан
4бр. подменени автобуси на Евро 2 и 2бр. - на Евро 4 +
4бр. на метан
4бр. подменени автобуси на Евро 2 + 4бр. на метан
7 бр. подменени автобуси на Евро 2 + 6бр. на метан

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
3
4
2003449

Резултат
5

As_old_t_11

As_old_t_13

Своевременно ремонтиране и поддържане в техническа
изправност на съществуващата улична мрежа

2005
2006
2007
2008
2009

2006
2007

9000
26100
15300
35740
6309

намаляване на
възможността за
вторичен унос

използване на
МПС с по-ниски
емисии

2008
2009
намаляване на
възможността за
вторичен унос
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Код

Реализирани мерки
28805 кв.метри улична; 150 кв.м тротоарна настилка
160000 кв.метри улична; 5700 кв.м тротоарна настилка
25100 кв.метри улична; 7800 кв.м тротоарна настилка
14000 кв.метри улична; 8500 кв.м тротоарна настилка

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
2006
424500
2007
411000
2008
610500
2009
465000

Куклен

Резултат

2292710

Изграждане на нови улични настилки; своевременно
Kuk_old_t_3 ремонтиране и поддържане в техническа изправност на
съществуващата улична мрежа
В гр. Куклен1173 метра и в селата: Добралък, Яврово,
Руен и Гълъбово
В Куклен: 1477 метра и в селата: Добралък, Яврово,
Руен, Гълъбово, Цар Калоян
В Куклен: 1575 метра и в селата: Добралък, Яврово,
Гълъбово, Цар Калоян
В Куклен: 1750 метра и в селата: Добралък, Яврово,
Гълъбово, Цар Калоян
В Куклен: 1087 метра и в с.Гълъбово
Повишаване качеството и честотата на комплексното
почистване на уличната мрежа и обществените места –
Kuk_old_t_4
мете се ежедневно с метли и отпадъците се събират в
чували
Дължината на мрежата, която се поддържа е 10 км и
включва:ул."Ал.Стамболийски",
ул."Славянска",
ул."Бузлуджа",
ул."Хр.Г.Данов",
ул."П.Яворов",
ул."В.Търново",

2006
2007
2008
2009

115507
114206
563676
381367

2010

896747

2007
2008
2009
2010

31864
50032
71764
67547

намаляване на
възможността за
вторичен унос

предотвратяване
появата на
вторичен унос

Табл. 28. Отчет за изпълнението на мерките за подобряване на КАВ за намаляване на
неорганизираните емисии
Код

Реализирани мерки

1

2

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.
3
4

Асеновград
As_old_r_5

5

622500
Благоустрояване на територията - увеличаване и
поддържане на уличното озеленяване, парковете и
градините

намаляване
на
възможността за
вторичен унос
2005
2006
2007
2008
2009

As_old_r_6

Резултат

Контрол в/у ползването на "тротоарно право"
осъществени 120 бр. проверки и издадени
бр.квитанции за тротоарно право
осъществени 150 бр. проверки и издадени
бр.бр.квитанции за тротоарно право
осъществени 180 бр. проверки и издадени
бр.квитанции за тротоарно право
осъществени 200 бр. проверки и издадени
бр.квитанции за тротоарно право
осъществени 250 бр. проверки и издадени
бр.квитанции за тротоарно право

90
110
120
140
170

76500
95000
121500
169500
160000

2006
2007
2008
2009
2010
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Код
As_old_r_8

Реализирани мерки
Одобрен проект ФАЗЕП за оптимизация на НСМ на
КАВ в общините Пловдив и Асеновград от френската
фирма ИЗЕО и ИАОС

Година на
Вложени
изпълнение средства лв.

Благоустрояване на територията - увеличаване и
поддържане на уличното озеленяване, парковете и
Kuk_old_t_5
градините – създават се тревни площи, закупува се
залесителен материал за новоасфалтирани улици
Kuk_old_r_1 Контрол в/у ползването на "тротоарно право"
осъществени 12 проверки
осъществени 12 проверки
Осъществени 11 проверки
Осъществени 14 проверки
Осъществени 10 проверки

оптимизация
НСМ на КАВ

2006

Куклен

Резултат

2008
2009

7068
1949,49
2289,04

2010

2829,25

на

Елиминиране на
първични
източници
на
неорганизирани
емисия
Предотвратяване
създавеното
на
източници
на
неорганизирани
емисии

2006
2007
2008
2009
2010

Табл. 29. Отчет за изпълнението на мерките за подобряване на КАВ чрез
информационна осигуреност
Код

Реализирани мерки

1
Асеновград

2

As_old_i_2

Разработване на "Система за управление на КАВ в гр.
Асеновград"
инсталирана автоматична метеороголична станция
(АМС)
изпълнен I етап – сключен договор за купуване и
монтаж на информационно табло и създаване на
електронна база данни
монтирано е информационно табло в сградата на
Общината
поддръжка на системата
закупуване на нов компютър
ежедневна информация за КАВ

Година на
изпълнение
3

Резултат
5
информиране на
гражданите

2005
2006
2007
2010

Куклен
Разработване и осъществяване на Програма за
Kuk_old_i_1 информираност в училищата на всички нива за
проблемите със замърсяването на атмосферния въздух

2005

Информацията от АИС "Куклен" се качва на интернет
страницата на общината

2008

Kuk_old_i_2

Вложени
средства лв.
4
7500

2000
2500
3000
0
формиране на
съзнателно
отношение към
КАВ от най-млада
възраст
информиране на
гражданите
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8. Формулиране на мерки
При формулирането на мерките от особено значение е фактът,
че срокът за постигане на нормите за ФПЧ10 вече е изтекъл. Това
налага избор на подходящи краткосрочни и високо ефективни
дейности за бързо достигане на установените нормативни нива. В
периода до осъществяването на тази цел, нормите не трябва да
се превишават с повече от ДО за тях:
•

СДН+ДО=75 µg/m3 при СДН за ФПЧ10=50 µg/m3 и ДО=50% (да не
се превишават повече от 35 пъти за календарна година);

•

СГН+ДО=48 µg/m3 при СГН за ФПЧ10=40 µg/m3 и ДО=20%.

От анализа на приноса на отделните източници в нивото на
ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг (табл. 30), битовото отопление
има най-значим дял сред локалните източници. Следващ по тежест
източник е транспортът. В тази връзка приоритетните мерки са насочени
именно към намаляване на емисиите от отоплението в бита и от транспорта като се
очаква, че фоновото ниво също ще се понижи, вследствие
изпълнението на мерките за източниците на територията на
страната.
Табл. 30. Тежест на мерките за достигане на установените норми
Участие в %
Източник

2007 г.
ПМ
ПМ
„Асеновград“ „Кметство“

АИС
„Куклен“

2010 г.
ПМ
ПМ
„Асеновград“ „Кметство“

АИС
„Куклен“

Промишленост

0,6

0,4

0,3

0,6

0,4

0,3

Транспорт
Комунално-битово
отопление
Фон за страната
Фон регионален
Общо

3,8

4,8

0,3

3,6

4,6

0,3

44,0

44,6

43,9

42,0

42,7

41,3

23,0
28,6
100,0

22,3
27,9
100,0

30,2
25,3
100,0

36,1
17,7
100,0

35,1
17,2
100,0

46,8
11,3
100,0

При формулиране на приоритетните мерки са използвани
насоките, посочени в т.6.2 по-горе. Предвид въздействието на
източниците върху КАВ и върху засегнатото население, с найголямо значение са мерките за намаляване емисиите от битовото
отопление.
Това
е
сериозен
проблем,
защото
общинската
администрация
няма
възможност
директно
да
влияе
върху
изпълнението на този вид мерки, но чрез въвеждане на
стимули/налози би могла да насърчи/задължи жителите като
ускори предприемането и реализацията им.
Друго важно средство, което общинската администрация може
да използва е иницииране на действия за въвеждане на стандарт
за качеството на твърдите горива, разрешени за използване в
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бита, което
общините.

може

да

бъде

осъществено

чрез

сдружението

69
на

Освен
това
от
значение
е
също
образователноинформационната дейност, разясняваща:
• ефективността от използването на различните видове
отоплителни системи с анализ на инвестиционните и
експлоатационните им характеристики;
• икономически ползи и възвращаемост на инвестицията при
прилагането
на
различни
видове
топлоизолационни
технологии в жилищния фонд;
• ползи и опасности за околната среда - риск за
населението.
Към
приоритетните
мерки
са
включени
и
такива
за
ограничаване влиянието на транспорта в периода 2011-2012 и до
2015 г. Те са с технически характер и са насочени за
подобряване състоянието на уличната мрежа – техническо и
санитарно-хигиенно.
Планираните дългосрочни мерки до 2015 г. са технически и
са насочени към финализиране на проектите по енергийна
ефективност на общинските сгради, намаляване на емисиите от
транспорта чрез оптимизация на транспортната схема, извеждане
на комуникационните потоци извън града и модернизация на
уличните платна.

9. План за действие за периода 2011-2015 г. и критерии за контрол
Мерките, които са представени в приложения по-долу План за
действие
са
с
технически,
регулаторен,
икономически
и
информационно-образователен характер. Очаква се с реализацията
им да се постигнат нормите за ФПЧ10 през 2012 г. в Асеновград и
Куклен като се предвижда до 2015 г. да продължи изпълнението
на дългосрочните мерки.
Всяка мярка е обозначена със собствен уникален код на
латиница. Първите букви на този код са свързани с името на
общината Асеновград - As и Куклен – Kuk. Следват вид и номер
на мярката като за вида са използвани следните означения:
техническа(t),
регулаторна(r),
икономическа(f),
информационна/образователна(i).
Мерките за общините Асеновград и Куклен са приложени в
следващите таблици.

4230 Асеновград, пл. "Акад. Н. Хайтов" 9, тел.: +359 331 62050, web: www.assenovgrad.com
4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43, тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

Актуализация на Програма за оценка и управление на КАВ
в района на Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2011 – 2015 г.

70

Табл. 31. Приоритетни мерки за изпълнение в периода 2011-2012 г. с цел намаляване на
емисията на ФПЧ10 в Асеновград
№

Код

Дейност

Критерий

Срок на
Отговорна
изпълнение институция

Финансови
Финансов
средства в
източник
лв.

Очакван ефект

От комунално-битовото отопление

1

As_i_1

Предоставяне на
информация за
състоянието на КАВ и
вредното влияние на
отоплението с твърдо
гориво за насърчаване
газоснабдяването на
домакинствата и
преминаване на
отопление с пр.газ - на
интернет страницата на
Общината, чрез медиите
и др.

Медийна кампания за
разясняване на:
ефективността на
различните отоплителни
системи и горива;
ползите от
топлоизолирането на
жилищата; опасностите за
човешкото здраве при
изгарянето на отпадъци
от домакинствата

Брой нови
битови
абонати

Брой
предавания,
публикации,
тираж на
разпростран
ени
брошури

2

As_i_2

3

Изготвяне на
предложение чрез НСОРБ
за въвеждане в Р
As_r_1 България на стандарт за
качество на твърдите
горива, разрешени за
ползване в бита

4

Разработване и прилагане
на стимули за
подобряване енергийната
ефективност на
жилищния фонд –
примерно конкурс за
Брой
екологично жилище на
As_f_1
участници в
годината с оценка на
конкурса
енергийната му
ефективност, ползване на
екологосъобразни горива,
ВЕИ и др. ( привличане
на спонсор за
осигуряване на наградата)

Разработван
еи
въвеждане
на стандарт

2011

2011

Община
Асеновград

Използване на
пр.газ за
битово
отопление от
по-голям брой
домакинства

Община
Асеновград

Прекратяване
ползването на
неефективни
отоплителни
системи и
ниско
качествени
горива, както и
изгарянето на
отпадъци от
домакинствата;
увеличаване
броя на
санираните
жилища

3000

ОБ

Прекратяване
ползването на
ниско
качествени
горива
за
битово
отопление

2011

Община
Асеновград
съвместно
със НСОРБ

2012

Увеличаване
броя на
жилищата с
Община
Съгласно
подобрена
Асеновград
условията
енергийна
съвместно
Спонсори
на
ефективност,
със
конкурса
използващи
спонсорите
ВЕИ и
екологосъобраз
ни горива
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От транспорта

5

6

7

As_t_1

Разработване и въвеждане
на план-график за
реализацията на
двустепенна система за
почистване на уличната
мрежа с текущо (с
предвидената кратност на
изпълнение) и генерално
почистване със сезонна
честота (изпълнение на
дейността след
предварителна подготовка
по освобождаване на
района от паркирали по
улиците автомобили и
др.обекти и съоръжения)

Брой на
текущите и
генералнит
е
почиствани 2011
я; площ на
обхванатата
улична
мрежа

As_t_2

Разработване и въвеждане
на план-график за миене
на уличната мрежа, както
и при генерално сезонно
почистване като се
предвиди по-голяма
честота за улиците от
приложения списък

Брой
измивания
и площ на
2011
обхванатата
улична
мрежа

As_t_3

Използване на
превантивни средства
срещу заледяване на
уличната мрежа,
несъздаващи условия за
разпрашаването им и
вторичен унос

Вид и
количество
на
2011
използвани
те средства

Отстраняване
на отложения
прах и
намаляване на
вторичния унос
при движение
на МПС

В размер на
Община
предвидени ОБ
Асеновград
те за
дейността

Община
Асеновград

ОБ

Ограничаване
на вторичния
унос

В размер на
Община
предвидени ОБ
Асеновград
те за
дейността

Табл. 32. Приоритетни мерки за изпълнение до 2015 г. за намаляване на емисиите от
комунално-битовото отопление и транспорта в Асеновград
№

8

9

Код

Дейност

Финализиране проектите
за енергийна
ефективност на всички
As_t_4 общински сгради –
здравни, училища,
детски градини и ясли
Разработване и
изпълнение на Проект за
ограничаване достъпа на
тежкотоварния и
As_t_5 транзитен транспортен
поток на територията на
гр.Асеновград изграждане на обходен
път

Разработване и
прилагане на градска
транспортна схема,
10 As_t_6
включваща оптимизация
на комуникационните
потоци

Критерий

Срок на
Отговорна
изпълнение институция

Финансови
Финансов
средства в
източник
лв.

Очакван ефект

Брой
завършени
проекти и брой
сгради

2015

Община
Асеновград

по проект

Ограничаване
емисиите от
ОБ, ОП,
отопление в
ФЕЕ
общинските
сгради

С колко е
намален
транспортния
поток в
рамките на
града

2015

Община
Асеновград

по проект

Намаляване на
ОБ, РБ,
интензитета
ОП
на движение

по проект

Постигане на
минимални
ОБ, РБ,
прахови
ОП
емисии от
транспорта

Брой
неблагоприятн
и ситуации в
пропускливост
та на уличната
мрежа

2013

Община
Асеновград

Забележка: РБ – републикански бюджет, ОБ – общински бюджет; ОП – оперативни програми, ФЕЕ –
фондове за енергийна ефективност
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Табл. 33. Приоритетни мерки за изпълнение в периода 2011-2012 г. с цел намаляване на
емисията на ФПЧ10 от комунално-битовото отопление в Куклен
Код

Дейност

Критерий

Предоставяне на
информация за състоянието
на КАВ и вредното влияние
на отоплението с твърдо
гориво за насърчаване
Kuk_i_1 газоснабдяването на
домакинствата и
преминаване на отопление с
пр.газ - на интернет
страницата на Общината,
чрез медиите и др.
Изготвяне на предложение
чрез НСОРБ за въвеждане в
Р България на стандарт за
Kuk_r_1
качество на твърдите горива,
разрешени за ползване в
бита
Финализиране проектите за
енергийна ефективност на
всички общински сгради –
Kuk_t_1
здравни, училища, детски
градини и ясли, др.

Брой нови
битови
абонати

Разработван
еи
въвеждане
на стандарт
Брой на
завършенит
е проекти и
брой на
сградите

Срок на
Отговорна
изпълнение институция

2011

2011

2012

Финансови
средства в
лв.

Финансов
източник

Използване на
пр.газ за битово
отопление от
по-голям брой
домакинства

Община
Куклен

Ограничаване
ползването на
ниско
качествени
горива за битово
отопление

Община
изготвяне
Куклен
на писмо
съвместно
предложен
със
ие
НСОРБ

Община
Куклен

Очакван ефект

по проект

Ограничаване
емисиите от
ОБ, ОП,
отопление в
ФЕЕ
общинските
сгради

Табл. 34. Приоритетни мерки за изпълнение до 2015 г. за намаляване на емисиите от
транспорта в Куклен
Код

Дейност

Критерий

Разработване и реализация
на проект за реконструкция
и модернизация на уличните
платна с изграждане на
Kuk_t_2
ефективна система за
отвеждане на водата и калта
към уличните
канализационни шахти

Дължина на
уличната
мрежа
включена в
проекта

Срок на
Отговорна
изпълнение институция

2015

Община
Куклен

Финансови
средства в
лв.

по проект

Финансов
източник

Очакван ефект

ОБ, РБ,
ОП

Отнасяне с
водата на
отложения прах
при
миене/валеж на
уличната мрежа
и намаляване
възможността за
вторичен унос

10. Анализ на очаквания ефект от изпълнението на мерките за
подобряване на КАВ
10.1. Резултати от оценката на КАВ
Въз основа на извършения анализ за приноса на отделните
източници към нивото на ФПЧ10 в АВ на територията на общините
Асеновград и Куклен, са предложени технически, регулаторни,
икономически и информационни мерки, които след обсъждане в
общините са приети в представения по-горе План за действие.
Тези мерки са в синхрон с приоритетните, посочени в т. 8 на
настоящата Програма и попадат в две категории:
1. действия, водещи до намаляване на емисиите на ФПЧ10 от
битовото отопление в следствие:
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включване на домакинствата
към съществуващата (в
момента) и разширяващата се (в бъдеще) газоснабдителна
мрежа и преминаването им на гориво пр.газ за отопление;
• употребата от домакинствата с индивидуално битово
отопление на горива и отоплителни системи без или с
ниски нива на прахови емисии;
• намаляването потреблението на енергия от домакинствата
за нуждите на битовото отопление чрез повишаване
енергийната ефективност на жилищата;
2. подобрения на състоянието и чистотата на уличната
инфраструктура, имащи за цел прилагането на техники,
гарантиращи ефективно отнемане и утилизиране на отлагания
в/у уличното платно и прилежащите до него територии прах;
оптимизация на транспортните схеми.
Изпълнението на тези мерки е от особено значение за община
Асеновград като целта е да се достигнат СГН за ФПЧ10 през
2012 г. В община Куклен няма превишение на СГН през последните
4 години и мерките са насочени за поддържане на нивата в
нормативни граници.
Действията, ограничаващи емисиите на ФПЧ10 от битовото
отопление
изискват
инвестиционната
активност
на
самите
домакинства. Съществуват фискално – финансови, гарантирани от
българското законодателство, преференции за домакинствата,
повишаващи енергийната ефективност на сградите и преминаващи
на
алтернативни
източници
на
енергия
(вложените
от
собствениците средства се възстановяват постепенно в резултат
на
намаление
на
разходите
за
употребена
енергия
и
освобождаването за определен период от данък върху недвижимите
имоти, в съответствие с чл.24, ал.1, т.18 и т.19 от Закона за
местните данъци и такси).
С помощта на Програмата REECL, различни фондове и
финансови източници, както и оперативните програми „Регионално
развитие“ и „Развитие на конкурентноспособност“ е предоставена
възможност
за
повишаване
на
енергийната
ефективност
и
насърчаване използването на ВЕИ – списък на източниците,
актуални към 2010 г. е представен в прил. № 7.
Община
Асеновград
се
ангажира
с
провеждане
на
информационно
–
образувателни
кампании,
популяризиращи
екологичния
подход
при
изграждането,
реконструкцията
и
модернизацията на жилищните сгради, системите за битово
отопление и топла вода, както и прилагането на стимули за
насърчаване на населението. Едновременно с това се предвижда
повишаване
чистотата
на
транспортната
инфраструктура,
навременно и ефективно отстраняване на отложения прах и
преустановяване употребата на пясък като средство срещу
заледяване.
Не са разглеждани специални действия по отношение на
промишлените източници, предвид незначителното им участие във
формирането на нивото на ФПЧ10 в общините Асеновград и Куклен
(0,3-0,6%).
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За
формулираните
приоритетни
мерки,
залегнали
в
коригирания План за действие е извършено прогнозно моделиране
за оценка на ефекта от изпълнението им за община Асеновград.
Резултатите са представени по-долу заедно с картите, върху
които са визуализирани.
10.1.1. Мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ 10 от битовото отопление
В резултат от увеличаване на домакинствата, използващи за
отопление природен газ се прогнозира нарастване на техния брой
от 7% на 10% през 2012 г. Очаква се също нарастване броя на
използващите електроенергия за отопление на 39% (през 2010 г.
- 33%). Поскъпването на твърдите горива с повишаване на
качеството им ще намали броя на домакинствата, които ги
употребяват на 43% през 2012 г. спрямо 53% през 2010 г. В
резултат от тази прогноза и възможността да се изгарят твърди
горива в горивните системи, предназначени за съответния вид
гориво, гарантиращи по-висока ефективност се очаква намаление
на емисиите на ФПЧ10 със 24% спрямо 2010 г.
Прогнозира се, че тази тенденция ще доведе до сумарно
намаление на годишната емисия от употребата на твърди горива в
бита
до
ниво
38 Mg/Y
спрямо
50 Mg/Y
през
2010
г.
Горепосоченият сценарий е използван като основа за прогнозното
дисперсно моделиране на концентрациите на ФПЧ10 в Асеновград
през 2012 г. Съответните таблици с емисионните стойности са
посочени по-долу.
Моделирането на прогнозните емисии на ФПЧ10 от битовото
отопление през 2012 г. е представено на следващите фигури.
Приносът им върху КАВ, отчетен в мястото на мониторинговите
станции, възлиза на 13,9 μg/m3 в ПМ „Асеновград“ и 17,2 μg/m3 в
ПМ „Кметство“ - максималната изчислена стойност е 20 μg/m3.
За жителите на общините Асеновград и Куклен вече са
известни ползите, съпътстващи повишаването на енергийната
ефективност
на
жилището,
потвърдени
с
резултата
по
изпълнението
на
проект
“Демонстрационно
обновяване
на
многофамилни жилищни сгради”, съвместна инициатива на МРРБ и
на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), стартирал през 2007
година. Натрупаният опит по проекта показва, че след саниране
само от топлинна и електроенергия се пести от 40 до 50%, а
животът на сградата се удължава с 15-20 години. Инвестицията
се възвръща за 5-6 години.
Съществуват гарантирани от държавата данъчни преференции освобождаване от данъка върху недвижимите имоти за срок от 7
до 10 години – така домакинствата могат да си възстановят
данъците чрез програмите за енергийна ефективност. През
2011 г. влиза в действие финансирането по актуализираната
Национална програма за обновяване на жилищните сгради, приета
с Протокол № 325/20.01.2005 г. на МС.
По данни на МРРБ се очаква от юни т.г. да започне
санирането на около 600 сгради - предвижда се получаване на
50% от стойността на рехабилитацията на жилището като грант от
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оперативната програма "Регионално развитие" (планува се един
милиард лева да бъдат изплатени до края на 2011 г.), при което
35% от средствата ще се предоставят авансово. Останалите 50%
ще могат да се получат от банката като безлихвен или ниско
лихвен кредит.
Табл. 35. Прогнозни данни за употреба на горива от домакинствата през 2012 г. в
Асеновград и емисия на ФПЧ10 при изгарянето им
Употреба на твърди горива
въглища
брикети
дърва
Очаквано средно потребление на енергия в
България от домакинство, използващо твърди
горива за отопление
Параметри на горивния работен график
процес
темп. изх. газове
Емисиoнен фактор ФПЧ10
на домакинство
на домакинство
Емисия ФПЧ10
общо от битово
отопление в
Асеновград

общо

GJ/Y

3,243

0,476

14,119

17,838

%
h/Y
о
С
g/GJ
kg/Y
kg/h

18
900
80
220
0,7
0,00079

3
900
80
147
0,1
0,00008

79
900
80
300
4,2
0,00471

900
80
5,0
0,00558

Мg/Y

5

1

32

38

Табл. 36. Прогнозни данни за основните площни източници на емисии на ФПЧ 10 в
Асеновград през 2012 г.
Поли
гон
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
общо

Застрояване
Бр. два

етаж

924
6-8
2857 3-5
992
6-8
210
1
1935 1-2
1670 1-2
1782 3-5
253
3-5
2311 над 8
948
1-2
1166 1-2
652
1-2
2057 1-2
17758

тип
В
Б
В
А
А
А
Б
Б
В
А
А
А
А

Параметри на площния
източник
Средна Емисия Темп.
височина
на
изх.
на комина ФПЧ10 газове

Брой домакинства с битово отопление по видове
РОЦ

Пр.газ

Ел. енергия Твърди горива

% бр. % бр. %
бр.
0% 0 12% 111 76% 702
0% 0 12% 343 57% 1628
0% 0 12% 119 76% 754
0% 0 12% 25 14% 29
0% 0 12% 232 14% 271
0% 0 12% 200 14% 234
0% 0 12% 214 57% 1016
36% 91 12% 19 25% 41
0% 0 12% 277 76% 1757
0% 0 12% 114 14% 133
0% 0 12% 140 14% 163
0% 0 0%
0
7%
46
0% 0 0%
0
7% 144
1% 91 10% 1795 39% 6917

%
5%
24%
5%
67%
67%
67%
24%
20%
5%
67%
67%
83%
83%
43%

Други

бр.
% бр.
46
7% 63
686 7% 195
50
7% 68
141 7% 14
1296 7% 132
1119 7% 114
428 7% 122
32
7% 11
116 7% 158
635 7% 65
782 7% 80
541 10% 65
1707 10% 206
7578 7% 1291

m
25
18
25
9
9
9
18
18
25
9
9
9
9

kg/h
0,3
3,8
0,3
0,8
7,2
6,2
2,4
0,2
0,6
3,5
4,4
3,0
9,5
42

o

C
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

10.1.2. Мерки за подобряване на ефективността в комуналните дейности при
поддръжката на уличната инфраструктура
Транспортните средства, движещи се
артерии са източник на прахови емисии от:
- ауспуха на двигателите;

по

комуникационните
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-

изтриването на съединителя, спирачките, гумите и
настилката;
- вторичен унос на праха, отложен върху платното и
прилежаща до него територия.
Емисиите от първите два източника в голяма степен зависят
от характеристиките и състоянието на МПС с изключение на
физичните качества на настилката. За ограничаване влиянието на
транспорта от особено значение е намаляването на вторичния
унос. По тази причина в плана за намаляване на емисиите от
транспорта за 2012 г., Община Асеновград се ангажира с
подобряване на дейностите по поддръжка на комуникационната
инфраструктура като акцентът е сложен върху фактора вторичен
унос. Заложено е негово влияние да бъде намалено с 50% като за
целта са приети мерки за ефективното, с увеличена честота,
отстраняване
на прах от уличното пространство и от
прилежащите територии.
Табл. 37. Размер на очакваните емисии от транспорта (линейни източници) през 2012 г.
Среднодневна интензивност
Улица
Име
кв. Долни Воден 1
кв. Долни Воден 2
Джамсъзов
кв. Горни Воден
България
В. Левски
Ал. Стамболийски
Цар Иван Асен II
Цар Иван Асен II
Хр. Ботев
6-ти януари
Възрожденци
Борислав
Марица
Съединение
Княз Борис I
Моминска
Козановско шосе
Индустриална
Общо

Годишна емисия ФПЧ10

общо МПС

дял камиони

2012

МПС/24h
4121
4263
1705
1492
31048
13726
10919
26828
21317
14662
6135
2149
7279
3466
7140
5685
1525
1525
3605

0,031
0,000
0,101
0,029
0,022
0,037
0,013
0,022
0,017
0,015
0,012
0,023
0,033
0,000
0,020
0,017
0,064
0,064
0,027

M/Y
0,15
0,08
0,12
0,09
2,04
0,33
0,25
2,82
0,48
0,78
0,20
0,05
0,03
0,02
0,15
0,16
0,12
0,14
0,22
8,2

Общите емисии от транспорта през 2012 г.(8,2 Mg/Y) спрямо
тези от 2010 г.(14,5 Mg/Y) ще намалеят с 43%. Приносът им
върху КАВ в Асеновград, изчислен при моделирането, в мястото
на ПМ, възлиза на:
• 0,9 μg/m3 в ПМ „Асеновград“;
• 1,6 μg/m3 в ПМ „Кметство“.
Максималната имисия от транспорта е в размер на 25,7 μg/m3
- характерна по оста на входно-изходните градски артерии.
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10.1.3. Прогнозни сумарни средногодишни нива на ФПЧ 10 на територията на
Асеновград през 2012 г.
Очакваното намаление на емисиите през 2012 г., вследствие
прилагането на заложените в Програмата мерки за достигане на
нормите за ФПЧ10 и бъдещите нива на този показател в АВ са
визуализирани на представените фигури. В резултат от тяхното
изпълнение се прогнозира редуциране на емисиите от битовото
отопление и транспорта като емисиите от промишлеността са
запазени на нивото от 2010 г.
Табл. 38. Сравнение на очакваните емисии на ФПЧ 10 от основните източници в
гр. Асеновград към 2012 г. спрямо 2010 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Източник на емисия
Промишленост
Транспорт
Комунално-битово отопление
Селско стопанство
Морски транспорт
Други подвижни средства (ж.п и др.), извън пътна техника
Природни източници
Трансгранични
Други
Общо

Годишна емисия на ФПЧ10
2010 г.
2012 г.
Mg/Y
Mg/Y
%
%
39
38%
39
45,8
14,5
14%
8,2
9,6
50
48%
38
44,6
0
0
0
0
103,50
100
85,2
100

Очакваното общо намаление на емисиите на ФПЧ10 спрямо
2010 г., в резултат от реализацията на планираните мерки на
чиято база е извършено прогнозното моделиране, е в размер на
18,3 тона, т.е 18%.
Очаква се фоновото ниво на ФПЧ10, в резултат от
прилагането на ограничаващи мерки в регионален и национален
мащаб, също да бъде намалено - на 20 μg/m3.
Прогнозните за 2012 г. средногодишни нива в Асеновград,
изчислени при моделирането, в мястото на ПМ са:
•
•

35,18 μg/m3 в ПМ „Асеновград“;
39,28 μg/m3 в ПМ „Кметство“.

Стойностите над 40 μg/m3 се появяват по осите на входно
изходните артерии с висока интензивност на движението, докато
максималната имисия в размер на 60,94 μg/m3 се визуализира по
оста на ул. „Христо Ботев“.
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На фигурата по-горе е визуализиран очакваният през 2012 г.
брой на превишенията на СДН, който в мястото на ПМ е:
91 бр. в ПМ „Асеновград“;
•
• 113 бр. в ПМ „Кметство“.
Стойностите надвишават допустимите 35 броя за една
календарна година, но както бе обяснено по-горе в т.6 са
третирани като допълнителен параметър, позволяващ да се
определи точността на приетите модели за отделните източници
при дисперсионната симулация и до колко техните времеви
вариации
на
емисии
в
съпоставка
със
статистическите
метеорологични параметри се доближават до реалните ситуации.
В заключение се констатира, че с изпълнението на предвидените
мерки, съществува реална възможност за достигане на СГН за опазване на човешкото
здраве по показателя ФПЧ10 през 2012 г. в Асеновград.

10.2. Еколого-икономически анализ „разходи-ползи“
В следващите таблици е представен размера на финансовите
средства по видове източници на емисии, които трябва да
осигури общинската администрация за изпълнение на мерките,
гарантиращи постигането на нормите за ФПЧ10 през 2012 г.
Табл. 39. Прогнозни разходи за намаляване на емисиите от битовото отопление
(площни източници)
Площни източници
Дейности, ограничаващи емисията от
битово отопление

Емисия на ФПЧ10 Разход за намаление
на емисиите на
ФПЧ10
2010 г. 2012 г.
лева

лева/Mg

Включване на домакинствата към
газоснабдителната мрежа и преминаване
на отопление с пр.газ

0.00

-

Употреба на горива и отоплителни
системи без или с ниски нива на прахови
емисии

0.00

-

Намаляване потреблението на енергия
чрез повишаване на енергийната
ефективност на жилищните сгради

Mg/Y

50

Mg/Y

38

17000

-

Провеждане на информационно –
образувателни кампании популяризиращи
екологичния подход при изграждането,
реконструкцията и модернизацията на
системите за битово отопление

3000

-

Общо разходи:

20000

1670

Забележки

Разходите по тази мярка са за
сметка на домакинствата
(инвестиционни и
експлоатационни) - за сметка на
по-висок стандарт и комфорт на
живеене
Произтича от освобождаването
от данък в/у недвижимото
имущество при повишаване
енергийната ефективност на
жилището

Общо през 2012 г. се предвижда годишната емисия от
битовото отопление и от основните транспортни артерии да бъде
в размер на 46,2 Mg/Y, което представлява 72% спрямо 2010 г.
Този резултат изисква осигуряване на финансиране от общинската администрация в
размер на 42 000 лева, или 3390 лева на тон ФПЧ10.
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Табл. 40. Прогнозни разходи за намаляване на емисиите от транспорта (линейни
източници)
Линейни източници
Дейности по почистване на
уличната мрежа
Почистване
на
улици,
тротоари
и
места
за
обществено
ползване
двустепенна
система
за
почистване на уличната
мрежа
текущо
(с
предвидената кратност на
изпълнение) и генерално

Емисия на ФПЧ10
2010 г.

2012 г.

Mg/Y

Mg/Y

Разход за намаление на емисиите
на ФПЧ10
лева

Забележки

лева/Mg

20000

-

Въвеждане на
генерално сезонно
почистване като
задължителна степен за
поддръжка на уличната
мрежа

Миене на уличната мрежа
при текущо и генерално
сезонно почистване като се
предвиди по-голяма честота
за улиците от приложения
списък

22000

-

Увеличаване
кратността на миенето
на улиците

Общо разходи:

42000

6670

14,5

8,2

Табл. 41. Необходими средства от общинския бюджет за осигуряване намалението на
емисиите на ФПЧ10
Емисия на ФПЧ10
Източници на емисии

Битово отопление
Транспорт
Общо

Разход за намаление на емисиите на
ФПЧ10

2010 г.

2012 г.

Mg/Y

Mg/Y

лева

лева/Mg

50,0
14,5
64,5

38,0
8,2
46,2

20000
42000
62000

1670
6670
3390

11. Информация по т.2 и т.3 от раздел II на Приложение № 15 на
Наредба № 12/2010 г.
11.1. Информация относно етапа на изпълнение на директивите,
имащи отношение към КАВ – т. 2 от раздел II
2.1. 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(ОВ L 76, 6.4.1970 г., стр. 1),
последно изменена с Директива 2006/96/ЕО (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 81)
Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (чл. 12), нормирането на вредни
вещества (замърсители) в отработилите газове от двигатели с вътрешно горене се извършва по
показатели: димност, съдържание на въглероден окис, азотни окиси и въглеводороди. Норми за
максимално допустими емисии на вредни вещества (замърсители) в отработените газове от МПС има в
Наредба № 32 от 05.08.19998 г. за периодичните прегледи за проверки на техническата изправност
на пътните превозни средства /МПС/ (обн. ДВ, бр. 74/1999 г., посл. изм. и доп., бр. 98/2008 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
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препратка към граничните стойности за вредни емисии, посочени в последващите изменения на
Директива 2005/55/ЕО или на Директива 70/220/ЕИО.
С 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.; посл. изм. и доп., бр. 77/2007 г.), издадена на
основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата се въвеждат разпоредбите на Директива
70/220/ЕЕС, последно изменена с Директива 2003/76/ЕС.
В Закона за движение по пътищата се въвеждат следните релевантни актове от Европейското
законодателство: Директиви 2001/116/ЕО; 1999/37/ЕО; 77/143/ЕЕС; 76/914/ЕИО; 89/459/ЕИО; 92/06/ЕИО;
91/439/ЕИО; 94/55/ЕО; 96/35/ЕО; 95/50/ЕО; 95/19/EC; 96/53/ЕО; Регламенти (ЕО) № 12/98; (ЕО) №
3315/94; (ЕИО) № 3118/93; (ЕИО) № 3912/92; (ЕИО) № 881/92; (ЕИО) № 684/92; (ЕИО) № 4058/89;
(ЕИО) № 3821/85; (ЕИО) № 56/83; (ЕИО) № 1107/70; (ЕИО) № 1191/69 и други. В съответствие с
Европейските директиви са приети редица наредби за одобряване на типа на моторните превозни
средства (Наредба № 84 от 08.01.2004 г., Наредба № 108 от 08.01.2004 г., Наредба № 115 от 08.01.2004 г.,
Наредба № 116 от 08.01.2004 г., Наредба № 128 от 22.07.2005 г., Наредба № 134 от 02.11.2007 г. и други).
Компетентни органи за контрол по прилагането на Закона за движение по пътищата са Министъра на
транспорта, информационните технологии и съобщенията чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация" и определените от Министъра на вътрешните работи служби.
2.2. 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 (ОВ L 365, 31.12.1994 г., стр.
24), изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 (ОВ L 284, 31.10.2003 г., стр. 1)
На територията на общините Асеновград и Куклен има 20 обекта, в обхвата на Наредба № 16 от 1999 г.
за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или
разтоварване и превоз на бензини (Обн., ДВ, бр. 75/1999 г.; изм. и доп., бр. 9/2008 г.), с която се
въвеждат изискванията на Директива 96/63/ЕО.
Списък на бензиностанциите на територията на общините Асеновград и Куклен
№

Бензиностанция

1

“Наста-ТД” ООД

2

“ДЕЛТА – ОЙЛ”

3

“ИТАЛИ- ГРУП”ООД

4

“ВИСА”

5

“ОРГАЗ – 2003” ЕООД

6

“МУСЧО”

7

“ЧИНАР”ААД

8

ТК”ШЕЛ”

9

“ЕВРО – ГАЗ”

10 “Лили-2003” ЕООД
11 “Ивекс 2002” ЕООД

Оператор
Атанас Василев Ставрев
Венета Ангелова

Юсеин Бекир Юсеин
Вилдан Ибрям
Басри Хафус
Сеферие Саидходжа
Митко Кисьов
Георги Бойков
Николай Величков
Лиляна Иванова
“Ивекс 2002” ЕООД

Населено място/
местоположение
с. Червен
гр.Асеновград,
ул.” Цар Иван Асен
II”№126
гр.Асеновград,
ул.”Цар Иван Асен
II”№129
гр.Асеновград, кв.Д.Воден
ул.”Просвета”№7
гр.Асеновград,
бул.”България”№ 126
гр.Асеновград,
бул.”България”
гр.Асеновград,
бул.”България”№113
гр.Асеновград,
бул.”България”№
гр.Асеноврад,
бул.”България”
с. Тополово
с. Козаново

Съответства на
изискванията
(ДА/НЕ)
ДА
ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
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№

Бензиностанция

Оператор

12

ЕТ “Итали груп”

Юсеин Бекир Юсеин

13
14
15
16
17

5119
СД „Янев и Янев”
5122
5123
5124

„ПЕТРОЛ” АД
СД „Янев и Янев”
„ПЕТРОЛ” АД
„ПЕТРОЛ” АД
„ПЕТРОЛ” АД

18

“Чинар-93” АД

Димитър Дончев

19
20

ЕТ “Димитър Тянков” “РОМПЕТРОЛ” ООД
“Велди-99” ООД
Димитър Велев

Населено място/
местоположение
гр. Асеновград
ул. “Цар Иван Асен ІІ” 129
Орта хан
гр. Куклен
Асеновградско шосе
гр.Асеновград
гр.Асеновград
гр. Асеновград
бул. “България” 113
с. Тополово
с.Козаново

Съответства на
изискванията
(ДА/НЕ)
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

От страна на РИОСВ –Пловдив се контролира техническото оборудване на инсталациите за
бензини в бензиностанциите във връзка с изискванията на прилож. № 4 към чл. 12 от Наредба №16 към
ЗЧАВ. Дейността на обектите е приведена в съответствие с изискванията на Директива 94/63/ЕО. Всички
бензиностанции са оборудвани с щуцери за връщане на бензиновите пари в автоцистерните при
зареждане.

2.3. Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8)
На територията на общините Асеновград и Куклен има 3 инсталации, попадащи в обхвата на Директива
2008/1/ЕО. Всички те са с издадени от Министъра на околната среда и водите Разрешителни за
комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването, на основание чл. 117 от Закона за опазване на
околната среда.
Дейности на съоръженията по приложение I от Регламент 166/206 за създаване на ЕРИПЗ
№ Код
Наименование
“Калцит” АД
1* 3.(c).(iii)
2

3

4

Инсталации за производство на: - Циментен клинкер или вар в други пещи
Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни неорганични
4.(b).(v) химически вещества, като: - Неметални, метални оксиди или други органични
съединения, като калциев карбид, силиций, силициев карбид
Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни неорганични
4.(b).(iii) химически вещества, като: - Основи, като амониев хидроксид, калиев хидроксид, натриев
хидроксид
Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни неорганични
4.(b).(iv) химически вещества, като: - Соли, като амониев хлорид, калиев хлорат, калиев карбонат,
натриев карбонат, перборат, сребърен нитрат
“Агрия” АД
Химически инсталации за производство в промишлен мащаб на основни продукти за
4.(d)
защита на растенията и биоциди
“КЦМ” АД
За производство на цветни нерафинирани метали от руди, обогатени продукти или
2.(d).(i)
отпадъци от метали чрез металургични, химични или електролитни процес
За претопяване, включително сплавяване на цветни метали, включително оползотворени
2.(d).(ii) продукти (рафиниране, леене в леярски цехове и др.). С топилен капацитет над 4 тона за
ден за олово и кадмий или 20 тона за ден за всички други метали.
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Кодовете на инсталациите по ЕРИПЗ
№
1
2
3

Национален код
09000017
09000001
09000015

Оператор
“КЦМ” АД
“Агрия” АД
“Калцит” АД

Населено място
з-ще община Куклен
з-ще община Куклен
гр. Асеновград

2.4. Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1997 г. за
сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките за ограничаване
емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели с вътрешно горене,
инсталирани в извънпътна подвижна техника (ОВ L 59, 27.2.1998 г., стр. 1, последно изменена с
Директива 2006/105/ЕО)
Директивата е въведена с 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(Обн., ДВ, бр. 28/2004 г.; посл. изм., бр. 48/2009 г.). Наредбата е издадена на основание чл.
9, ал. 9 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Контрола по прилагането
на наредбата се осъществява от контролно-техническата инспекция (КТИ) към Министъра на
земеделието и храните.
2.5. Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 1998 г. относно
качеството на бензиновите и дизеловите горива (ОВ L 350, 28.12.1998 г., стр. 58, изменена с
Регламент (ЕО) № 1882/2003)
Транспонирането на изискванията на директивата се осигурява от:
•

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за те хния
контрол
• Национална програма за прекратяване производството и употребата на оловни бензини към
2003 година, приета с Решение №173 от 27.04.1998 г. на Министерския съвет.
Целта на програмата е прекратяване на производствата на оловни бензини към 31.12.2003 година. В
резултат от изпълнението на програмата, на територията на общините Асеновград и Куклен, от 2002 г. не
е превишавана средногодишната норма за опазване на човешкото здраве, СГН=0,5 µg/m³.
Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
(обн., ДВ, бр. 66/2003 г., посл. изм., бр. 93/2009 г.). Компетентен орган по нейното прилагане е
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН). Оценяването на съответствието на
течните горива с изискванията за качество към тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара,
които лица са задължени да извършат изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво.
Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, акредитирани от
Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (БСА) или от чуждестранен орган за
акредитация, който е страна по споразумение за взаимно признаване в организация, на която е член и ИА
"БСА".
2.6. 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 (ОВ L 85, 29.3.1999 г., стр. 1, последно изменена с Директива 2004/42/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87)
През 2010 г. на територията на общините Асеновград и Куклен са регистрирани 5 инсталации с употреба
на органични разтворители, в това число 3-ма оператори, задължени по Наредба №7 от 2003 г. норми за
допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат
на употребата на разтворители в определени инсталации (въвеждаща Директива 1999/13/ЕО), с
годишна консумация на органични разтворители през 2010 г. над праговите стойности за консумация на
разтворители (ПСКР).
Планове за управление на разтворителите (ПУР) са представени от всичките трима оператори, на които
са издадени Решения за тяхното утвърждаване. От горепосочените инсталации:
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•

2 бр. инсталации са в съответствие с изискванията на Наредба №7 от 2003 г.;

•

1 бр. инсталация не е в съответствие с условията, поставени в Приложение № 8 към чл. 20, ал. 1
от Наредба № 7 от 21.10.2003 г., за което на оператора е съставен акт за административно
нарушение, наложена е имуществена санкция.

Общо инсталациите на територията на общините Асеновград и Куклен, според размера на консумацията
са:
•

Инсталации с консумация над съответните долни ПСКР – 3 бр.

•

Инсталации с консумация на разтворители под съответните долни ПСКР – 2 бр.

2.7. Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на съдържанието
на сяра в определени течни горива(ОВ L 121, 11.5.1999 г., стр. 13, посл. изм. с Директива
2005/33/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 191, 22.7.2005 г., стр. 59)
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., обн., ДВ, бр. 66/2003 г., посл. изм., бр.
93/2009 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").
2.8. Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 2000 г. относно
изгарянето на отпадъците (ОВ L 332, 28.12.2000 г., стр. 91)
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. 78/2004 г., попр., бр. 98/2004 г.).
На територията на общините Асеновград и Куклен няма инсталации за изгаряне на отпадъци и съвместно
изгаряне.
2.9. Директива 2001/80/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г. за
ограничаване на емисиите на определени замърсители във въздуха, изпускани от големи горивни
инсталации
На територията на общините Асеновград и Куклен няма действащи инсталации, включени в списъка на
големите точкови източници (ГТИ), прил. № 6 към НАРЕДБА № 10/2003 г. за норми за допустими
емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани
в атмосферния въздух от големи горивни инсталации (Обн., ДВ, бр. 93/2003 г.; изм. и доп., бр.
19/2011 г.).
2.10. Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2001 г.
относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители ( ОВ L 309, 27.11.2001
г., стр. 22, изм. С Директива 2006/105/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 година, ОВ L 363, 20.12.2006 г.,
стр. 368, Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година,
ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 109 )

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. На територията на общините Асеновград и Куклен не се
осъществява контрол относно националните тавани за емисии.
2.11. 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
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на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните
средства (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 87)
В изпълнение на утвърдената със Заповед № РД-175/24.03.2008 г. на Министъра на околната среда и
водите Програма за мониторинг за оценка на съответствието с изискванията на Наредба за
ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични
разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти (Обн., ДВ, бр. 20/2007 г.; изм. и
доп., бр. 25/2010 г.), издадена на основание чл. 11а от ЗЧАВ (въвеждаща Директива 2004/42/ЕО), през
2010 г. е извършена една проверки на търговски обект, в обхвата на Наредба №7/2003 г., но не задължени
по нея поради годишна консумация под долните прагови стойности.
Изискваната съгласно чл. 10 от наредбата информация е въведена в информационната система с база
данни на ИАОС.
2.12. 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 (ОВ L 191,
22.7.2005 г., стр. 59)
Транспонирането на изискванията на директивата се осигурява от Наредба за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (виж т. 2.5.)
2.13. 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 замърсители от дизелови двигатели,
използвани в превозните средства, и емисиите на газообразни замърсители от бензинови
двигатели, зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен газ, използвани в превозните
средства (ОВ L 275, 20.10.2005 г., стр. 1, посл. изм. с Регламент (ЕО) № 715/2007 (ОВ L 171,
29.6.2007 г., стр. 1)
Изискванията на Директивата се въвеждат чрез Наредба № 78/28.11.2006 г. за одобряване типа на:
двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение емисиите замърсяващи газове и частици;
двигатели с принудително запалване, работещи на гориво “природен газ” или “втечнен газ”, по
отношение на емисиите на замърсяващите газове; нови моторни превозни средства, оборудвани с
тези двигатели. Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за движението по пътищата
(ЗДП).
2.14. 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 (ОВ
L 114, 27.4.2006 г., стр. 64)
Изискванията на Директивата са въведени чрез Закона за енергийната ефективност (Обн., ДВ, бр.
98/2008 г., посл. изм. бр. 97/2010 г.) в сила от 14.11.2008 г., с който се предвижда:
•

сертифицирането на сгради и тяхното обследване за енергийна ефективност - сертификат за
енергийни характеристики;

•

обследването за енергийна ефективност на промишлени системи, предстои 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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11.2. Информация за мерките за подобряване на КАВ, обсъждани за
изпълнение на местно ниво – т. 3 от раздел II
Мерките за намаляване на замърсяването на АВ с ФПЧ10,
изпълнени, прилагани понастоящем или обсъждани за въвеждане на
общинско ниво са описани за всяка община поотделно.
Асеновград
Година на
изпълнение
1
2
3
По т. 3.1. Ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на горивни източници с термична
мощност от 0,5 до 50 MW(включително на биомаса) с оборудване за контрол на емисиите на вредни вещества или
чрез тяхната подмяна
"Калцит" АД – нова варова пещ "Мерц" на пр.газ с очистна под 10 mg/m3 и уAs_old_t_1
2005
во за регистрация на емисиите
As_old_r_1
"Калцит" АД – мониторинг на емисиите
2005
As_old_t_3
"Винзавод" АД – парова централа на пр.газ
2005
As_old_r_2
"Винзавод" АД – мониторинг на емисиите
2005
As_old_t_4
"Асенова крепост" АД – парова централа на пр.газ
2005
As_old_r_3
"Асенова крепост" АД – мониторинг на емисиите
2005
As_old_r_4
"Месокомбинат" ООД - мониторинг на емисиите
2005
As_old_t_5
Топлофикация "Чайка" – преминаване на пр.газ
2005
As_old_t_6
"Ганчев" ЕООД –преминаване на пр.газ
2005
As_old_t_7
Асфалтова база – преминаване на пр.газ
2005
As_old_t_8
"Балканкар-Руен" АД – преминаване на пр.газ
2005
По т. 3.3. възлагане на обществени поръчки от публичния сектор съгласно наръчника за обществените поръчки в
областта на опазването на околната среда, за пътнотранспортни средства, горива и горивни инсталации за
ограничаване на емисиите, включително закупуване на: транспортни услуги, използващи по-малко замърсяващи
превозни средства; горивни инсталации с ниски нива на емисии; нискоемисионни горива, предназначени за
неподвижни и подвижни източници
As_old_t_9
Газификация на 69 обществено-административни обекти
2008
Преминаване на пр.газ на 4 общински сгради: 3 училища(ОУ "Петко
As_old_t_10
2010
Каравелов", ОУ "Никола Вапцаров", ОУ "Отец Паисий") и ЦДГ "Пролет"
Подмяна на автобусния парк на градския и селищния транспорт с МПС с Евро
As_old_t_12
2006-2009
2 и Евро 3 и автобуси на метан
Финализиране проектите за енергийна ефективност на всички общински
As_t_4
сгради – здравни, училища, детски градини и ясли, др.
2015
Код

Мерки (изпълнени, прилагани, предстоящи)

По т. 3.4. мерки за ограничаване на емисиите от превозни средства чрез планиране и управление на движението на
превозни средства
Разработване и изпълнение на Проект за ограничаване достъпа на
As_t_5
тежкотоварния и транзитен транспортен поток на територията на 2015
гр.Асеновград - изграждане на обходен път
Разработване и прилагане на градска транспортна схема, включваща
As_t_6
2013
оптимизация на комуникационните потоци
По т. 3.6. гарантиране използването на нискоемисионни горива в неподвижните и подвижните източници
As_old_t_9
Газификация – изградена 49 км мрежа
2005-2010
По т. 3.7. мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез системата за издаване на разрешителни
съгласно Директива 2008/1/ЕО, националните планове съгласно Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на
икономически инструменти, като данъци, такси или търговия с емисионни квоти
КР № 82/2005г.
“Калцит” АД
2005
РЕПГ №25/2006 “Калцит” АД
2006
РЕПГ №4/2006
"Асенова крепост" АД
2006

Поради извеждане на използвани мощности е отменено разрешително № 4/2006 на „Асенова крепост“
АД с № 107/2010.
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В община Асеновград не са разглеждани и прилагани мерки
по:
т. 3.2. - за ограничаване на емисиите от превозни средства
чрез последващо монтиране на оборудване за намаляване на
емисиите и въвеждането на икономически стимули за ускоряване
на привеждането в съответствие – не е приложима на общинско
ниво;
т. 3.3. възлагане на обществени поръчки от публичния
сектор съгласно наръчника за обществените поръчки в областта
на опазването на околната среда, за пътнотранспортни средства,
горива и горивни инсталации за ограничаване на емисиите,
включително закупуване на нови превозни средства, отделящи
малки количества емисии – не е било приложимо до момента,
защото не са възлагани обществени поръчки, свързани със
закупуването на нови превозни средства;
по т. 3.4. мерки за ограничаване на емисиите от превозни
средства чрез такси за избягване на претоварването на
движението, диференцирани такси за паркиране или други
икономически стимули; установяване на "зони с малки количества
емисии" – няма необходимост от такива мерки, поради липсата на
проблеми от това естество;
по т. 3.5. мерки за насърчаване преминаването към по-малко
замърсяващи превозни средства – не е приложимо на общинско
ниво;
по т. 3.8. при необходимост, мерки за опазване здравето на
децата или на други чувствителни групи от населението – не е
налице такава необходимост само за децата и др. групи.
Куклен
Година на
изпълнение
1
2
3
По т. 3.3. възлагане на обществени поръчки от публичния сектор съгласно наръчника за обществените поръчки в
областта на опазването на околната среда, за пътнотранспортни средства, горива и горивни инсталации за
ограничаване на емисиите, включително закупуване на: транспортни услуги, използващи по-малко замърсяващи
превозни средства; горивни инсталации с ниски нива на емисии; нискоемисионни горива, предназначени за
неподвижни и подвижни източници
Kuk_old_t_1
Извършени проучвания за газификация на община Куклен
2008-2010
Поетапна реализация на проект за саниране на съществуващия
Kuk_old_t_2
общински сграден фонд – санирани СОУ"Отец Паисий", ОДЗ и детски 2008-2010
ясли
Финализиране проектите за енергийна ефективност на всички
Kuk_t_1
общински сгради – здравни, училища, детски градини и ясли, др.
2012
Код

Мерки (изпълнени, прилагани, предстоящи)

По т. 3.7. мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез системата за издаване на разрешителни
съгласно Директива 2008/1/ЕО, националните планове съгласно Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на
икономически инструменти, като данъци, такси или търговия с емисионни квоти

1—Н0-И0-А2ТГ1/2008
РЕПГ № 112/2006
23-А1/2009 г.

“КЦМ” АД
“КЦМ” АД
"Агрия" АД
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В Община Куклен не са разглеждани и прилагани мерки по:
т. 3.1. ограничаване на емисиите от неподвижни източници
чрез снабдяването на горивни източници с термична
мощност от 0,5 до 50 MW(включително на биомаса) с
оборудване за контрол на емисиите на вредни вещества или
чрез тяхната подмяна – не е приложимо, понеже липсват
такива източници;
т. 3.4. мерки за ограничаване на емисиите от превозни
средства чрез планиране и управление на движението на
превозни средства (включително такси за избягване на
претоварването на движението, диференцирани такси за
паркиране или други икономически стимули; установяване
на "зони с малки количества емисии" – не приложимо за
общината
т. 3.5. мерки за насърчаване преминаването към по-малко
замърсяващи
превозни
средства
–
не
приложимо
за
общината;
т. 3.6. гарантиране използването на нискоемисионни
горива в неподвижните и подвижните източници – не
приложимо за общината
т. 3.8. при необходимост, мерки за опазване здравето на
децата или на други чувствителни групи от населението –
не е налице такава необходимост само за децата и др.
групи.

12. Контрол по изпълнение на Програмата
В т. 3 на настоящата Програма са описани отговорностите по
разработването, изпълнението и контрола. Тя
подлежи на
актуализация
не
по-късно
от
01.01.2015
г.,
т.е.
след
изпълнение на Плана за действие към нея, както и в случаите,
когато са се променили условията, при които е съставена.
Кметовете на общините са задължени ежегодно да внасят в
Общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата като част
от Програмата за опазване на околна среда, а при необходимост
и предложения за нейното допълване и актуализиране. Отчетът се
представят за информация в РИОСВ-Пловдив. Кметовете на
общините предоставят отчет по изпълнението на Програмата на
компетентните органи също и в случаите, когато такъв бъде
поискан, съобразно указания на Министерството на околната
страна и водите.
Необходимо е отчетът да включва:
• оценка и анализ на КАВ през изтеклата година, по
данни от РИОСВ-Пловдив;
• доклад за изпълнението на мерките с информация за
количеството и начина на изпълнение на отделните
дейности; източник и размер на вложените финансови
средства;
• етапа, до който е достигнала реализацията на мерките;
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допълнителни
мерки,
предложени
за
прилагане,
вследствие отчетените резултати и достигнатите нива
на ФПЧ10 в АВ през предходната година.

За изпълнението на Програмата към 30.12.2011 г. е
необходимо да бъде представен в РИОСВ-Пловдив годишен отчет
(до 30.03.2012 г. ).
Лица за контакти
Община Асеновград:
пл. "Акад. Н. Хайтов" 9
4230 Асеновград
тел.: +359 331 62050
е-поща: obstina@assenovgrad.com
–
гл.експерт "Екология
и
Снежана Стойчева
дейности", тел.: +359 331 20270; +359 888812040
е-поща: ekologia@assenovgrad.com

комунални

Община Куклен:
ул. „Александър Стамболийски“ 43
4101 Куклен
тел.: +359 3115 2120
е-поща: kmet@kuklen.org
Илия Димов – гл.експерт „Екология“, тел.: +359 886208884
е-поща: ilia_dimov@abv.bg
РИОСВ – Пловдив:
бул. “Марица” № 122
4000, Пловдив
Република България
тел./факс: +359 32 628 994
е-поща: riosv_plovdiv@dir.bg
Даниела Грънчарова - Главен експерт "Контрол емисии
общински програми за КАВ", тел.: +359 32 638 078
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Списък на документите и проучванията, приложени към
Програмата
Прил. № 1. Климатични особености за територията на общините Асеновград и Куклен
– файл: Pril_1_klimat.doc;
Прил. № 2. Заповед № 184/07.03.2011 г. на Кмета на Община Куклен за състава на
Програмния съвет – файл: Pril_2_Zapoved_programen_savet.jpg;
Прил. № 3. Резултати от лабораторните измервания, в т.ч. за ФПЧ 10 за периода 20032010 г. в ПМ на територията на общините Асеновград и Куклен - папка:
Pril_3_data_KAW_RIOSW;
Прил. № 4. Резултати от извършената оценка на КАВ за годините 2007 и 2010 чрез
дисперсионно моделиране на замърсяването с ФПЧ 10 на територията на
общините Асеновград и Куклен с моделиращия софтуер SELMA GIS;
Прил. № 5. Данни от НИМХ към БАН за средноденонощната скорост на вятъра и
средноденонощната обща облачност за дните с превишение на СДН на
ФПЧ10 в общините Асеновград и Куклен в периода 2007-2010 – файлове:
„dati_Asenovgrad_2007_2010.xls“,
„dati_Dolni_Voden_2007_2010.xls“,
„dati_Kuklen_2007_2010_p.xls“;
Прил. № 6. Дни с превишение на СДН на ФПЧ 10 и средноденонощна скорост на
вятъра <=1,5 m/s в общините Асеновград и Куклен в периода 2007-2010 –
файлове:dati_Asenovgrad_2007_2010_NIMH_obrabotka.xls,
dati_Kuklen_2007_2010_NIMH_obrabotka.xls;
dati_Dolni_Voden_2007_2010_NIMH_obrabotka.xls;
Прил. № 7. Възможности за финансиране на мерки по енергийна ефективност – файл:
Pril_7_EE_FINANSIRANE_2005_2010_KN.doc
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