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АВ Атмосферен въздух
АИС Автоматична измервателна станция
ВИ Възобновяеми източници
ГОП Горен оценъчен праг
ДОП Долен оценъчен праг
ЗООС

ЗЧАВ

Закон за опазване на околната среда (Обн., ДВ, 
бр. 91/2002 г.; посл. изм. и доп., бр. 101/2015 г.)
Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, 
бр. 45/1996 г., посл. изм. и доп., бр. 101/2015 г.)

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда
КАВ Качеството на атмосферния въздух
ЛМПС Леки моторни превозни средства
МОСВ Министерство на околната среда и водите
МПС Моторни превозни средства
НАРЕДБА № 7/1999 г. НАРЕДБА МОСВ, МЗ № 7/1999 г. за оценка и управление 

на качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999 г.)
НАРЕДБА № 11/2007 г. НАРЕДБА МОСВ, МЗ № 11/2007 г. за норми за арсен, 

кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в 
атмосферния въздух  (Обн., ДВ, бр. 42/2007 г.)

НАРЕДБА № 12/2010 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.)

ОП Оценъчен праг
ПМ
ПС
ПСЕ

Пункт за мониторинг
Прагова стойност
Показател за средна експозиция на населението

НСМОС Национална система за мониторинг на околната среда
РИОСВ Регионална инспекция по околната среда и водите
РОУКАВ Регион за оценка и управление качеството на 

атмосферния въздух
СГК Средногодишна концентрация
СГН Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве
СДК Средноденонощна концентрация
СДН
СМК

Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве
Средномесечна концентрация

ТИ Точкови източници
ТМПС Тежки моторни превозни средства
ФПЧ10 Фини прахови частици под 10 микрона
ЦН Целева норма осреднена за една календарна година

4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43,  тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

5



Актуализация на Програма за подобряване на КАВ

в Община Куклен с План за действие за периода 2016 – 2020 г.

Въведение

Програмата  за  подобряване  на  качеството  на  атмосферния 
въздух(КАВ)  за  община  Куклен  има  13-годишна  история. 
Първоначално е изготвена съвместно с община Асеновград, понеже 
районът на двете общини е включен като ІІ подрайон в Район за 
оценка  и  управление  на  качеството  на  атмосферния  въздух 
(РОУКАВ)  №  9 при  районирането  на  страната  през  2003  г. 
Класифициран е по чл.30, ал.1, т.1 от Наредба № 7/1999 г. за 
оценка  и  управление  на  КАВ(Наредба  № 7/1999 г.)  (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)  и  Cd(кадмий) превишават  установените  норми  и/или 
нормите плюс определените допустими отклонения. В резултат е 
разработена Програма за оценка и управление на КАВ в района на 
Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2003-2010 г.

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.  Община 
Куклен докладва 86% изпълнение на мерките от Плана за действие 
2011-2015 г. към изготвената, съвместно с Община Асеновград, 
Програма за оценка и управление на КАВ по показателя ФПЧ10, 
приета  с  Решение  №  705,  взето  на  извънредно  заседание  с 
Протокол № 93 от 16.05.2011 г. на Общински съвет-Куклен.

Поради  регистрирани  превишения  на  нормите  за  ФПЧ10 в 
периода 2011–2015 г. при изпълнение на горепосочената общинска 
Програма, изготвена на основание чл. 27 от Закона за чистотата 
на атмосферния въздух (ЗЧАВ), както и в резултат:

• от изтичане на срока на Плана за действие;
• от настъпили промени в условията, при които е изготвена – 

промяна в приноса на отделните източници на замърсяване 
на атмосферния въздух(АВ);

• не постигане на очаквания ефект, при изпълнение на част 
от предвидените мерки,

се налага нейното актуализиране. На Кмета на Община Куклен са 
изпратени  уведомителни  писма  от  Директора  на  РИОСВ–Пловдив, 
изх. № 2929/05.12.2014 г.  и  изх. № 253/28.01.2015 г.,  за 
необходимостта от своевременно преразгледане и актуализиране 
на приключващата Програма за намаляване нивата на емисиите и 
за достигане на установените норми по показателя ФПЧ10.

Като част от РОУКАВ "Агломерация Пловдив" за Община Куклен 
е  посочено  в  т. 3(табл.  3,  ред  №  2)  на  Заповед  №  РД-
969/21.12.2013 г.  на  Министъра  на  околната  среда  и  водите, 
превишение на нормите по показателите за КАВ: ФПЧ10, ФПЧ2,5, ПАВ, 
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кадмий (в района на въздействие на „КЦМ“ АД) и азотен диоксид 
(в непосредствена близост до основните пътни артерии).

Съгласно становището на МОСВ, изразено в писмо, изх. № 08-
00-3358/01.12.2014 г.,  община  Куклен  предприема  действия  да 
актуализира  самостоятелно  комплексна  Програма  за  следващия 
период 2016-2020 г. за достигане на нормите по показателите 
ФПЧ10  и кадмий за своята територия. Основа за оценка на КАВ на 
територията на общината са данните от АИС "Куклен". Редовната 
експлоатация на този пункт за мониторинг, класифициран като 
промишлен, се извършва от "КЦМ" АД. Той е включен в табл. 5 
към  т.  5  на  Заповед  №  РД-66/28.01.2013 г.  на  Министъра  на 
околната среда и водите за контрол на замърсителите: ФПЧ10(Cd) 
и SO2.

Сроковете  за  достигане  на  установените  норми  за  тези 
показатели са изтекли на:
01.01.2005 г.  -  з а  ФПЧ10,  съгласно  чл.  28  на 

НАРЕДБА № 12/2010 г.;
01.01.2013 г.  -  за  Cd,  съгласно  § 4  на  Преходните  и 

заключителните  разпоредби  на  НАРЕДБА 
№ 11/2007 г.

Времевият обхват на Програмата е разпределен като:
 краткосрочен - 2016-2017 г.;
 дългосрочен - 2018-2020 г.
Основната  цел,  която  трябва  да  се  постигне  чрез 

изпълнението й е привеждане и поддържане на КАВ на територията 
на Община Куклен в съответствие с изискванията на нормативната 
уредба  като  се  осигури  здравословна  среда  за  населението. 
Конкретната цел е достигане и поддържане на установените норми 
в АВ на територията на гр. Куклен по показателите ФПЧ10 и Cd. 
Основа за изготвяне на настоящата Програма са разпоредбите на:

1.чл. 27, ал. 1 от ЗАКОНА за чистотата на атмосферния въздух 
(ЗЧАВ);

2.чл. 31, ал. 1 от НАРЕДБА МОСВ, МЗ № 7/1999 г. за оценка и 
управление на качеството на атмосферния въздух (НАРЕДБА 
№ 7/1999 г.);

3.чл. 17, алинеи 3 и 4 на Наредба МОСВ, МЗ № 11/2007 г. за 
норми  за  арсен,  кадмий,  никел  и  полициклични  ароматни 
въглеводороди в атмосферния въздух(НАРЕДБА № 11/2007 г.);

4.чл. 37, алинеи 2 и 4, чл. 38 от НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12 от 
2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух (НАРЕДБА № 12/2010 г.).
Програмата  е неразделна  част от Общинската  програма за 

опазване на околната среда по чл. 79 от Закона за опазване на 
околната  среда(ЗООС).  Едновременно  с  това  разработката  е 
съобразена с изискванията на Директива:

1. 2004/107/ЕО на  Европейския  парламент и на Съвета от 15 
декември 2004 г. за съдържание на арсен, кадмий, живак, 
никел и ПАВ в атмосферния въздух, въведена в българското 
законодателство чрез ЗЧАВ и НАРЕДБА № 11/2007 г.;
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2. 2008/50/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от 
21.05.2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и 
за  по-чист  въздух  за  Европа  (обн.  OB,  L  152, 
11.06.2008 г.,  стр.  1  -  44),  въведена  в  българското 
законодателство чрез ЗЧАВ и НАРЕДБА № 12/2010 г.
Взети са под внимание изискванията, посочени в 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, утвърдена 
със Заповед № РД-996 от 2001 г. на Министъра на околната среда 
и водите, както и всички нормативни актове, имащи отношение 
към  разработката.  Изготвена  е  въз  основа  на  заданието, 
съгласувано с РИОСВ-Пловдив с писмо, изх. № 1528/19.06.2015 г.

В  Програмата  са  разгледани  следните  ситуации  на 
превишение* относно:
1. ФПЧ10/РМ10 (код 5*):

• екологична  цел  с  код  LV  и  период  на  осредняване  едно 
денонощие  –  средноденонощна  норма(СДН)  с  допустими  35 
денонощия  с  превишение;  с  обект  на  защита  човешкото 
здраве;

• екологична  цел  с  код  LV  с  период  на  осредняване  една 
календарна  година  –  средногодишна  норма(СГН);  обект  на 
защита е човешкото здраве;

2. кадмий(Cd) във фракцията на ФПЧ10(код 5014*) - екологична 
цел с код ТV и период на осредняване една календарна година 
– целева норма(ЦН); обект на защита е човешкото здраве.

Нормативните  нива  за  опазване  на  човешкото  здраве/ 
екологичните цели за  ФПЧ10  и  Cd с критерия за изпълнението им 
при  докладване  са  съгласно  Приложение  №  1  на  НАРЕДБА 
№ 12/2010 г., Приложение № 1 на НАРЕДБА № 11/2007 г. и Решение 
2011/850/ЕС* – табл. А.

Табл. А Норми за опазване на човешкото здраве/екологични цели

Обект на 
защита

Норма за 
опазване на 
човешкото 

здраве/код на 
екологичната цел

Период на 
осредняване

Критерий за изпълнение

Стойност на нормативните 
нива/екологичните цели 

(допустим брой 
отклонения)

ФПЧ10 – докладват се валидирани и актуални данни

Човешкото 
здраве

Средноденонощна 
норма LV

1 денонощие
Дни с превишения в 
календарната година

50 μg/m3 (35)
90,4-ти перцентил 

Средногодишна 
норма LV

1 календарна 
година

Средногодишна стойност 40 μg/m3

Оценка на 
влиянието на 
зимното 
опесъчаване и 
осоляване WSS

1 денонощие
Приспаднати дни с 
превишения в календарната 
година

Не се прилага

1 календарна 
година

Приспадане от 
средногодишната стойност

Не се прилага

*РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 
2004/107/ЕО  и  2008/50/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  относно  взаимния  обмен  на  информация  и  
докладването за качеството на атмосферния въздух - нотифицирано под номер C(2011) 9068 (2011/850/ЕС)
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Обект на 
защита

Норма за 
опазване на 
човешкото 

здраве/код на 
екологичната цел

Период на 
осредняване

Критерий за изпълнение

Стойност на нормативните 
нива/екологичните цели 

(допустим брой 
отклонения)

Оценка на 
приноса на 
естествени 
източници NAT

1 денонощие
Приспаднати дни с 
превишения в календарната 
година

Не се прилага

1 календарна 
година

Приспадане от 
средногодишната стойност

Не се прилага

Кадмий(Cd) - докладват се само валидирани данни

Човешкото 
здраве

Средногодишна 
норма ТV

1 календарна
година

Средногодишна стойност 5 ng/m3

Съдържанието на Програмата е в съответствие с:
1. Приложение № 5 към чл. 32, ал. 2 на Наредба № 7/1999 г.;
2. чл. 17, ал. 5 на Наредба № 11/2007 г.;
3. Приложение  № 15(раздел  I) към  чл. 40, ал. 2  на Наредба 

№ 12/2010 г.
При изготвяне на тази актуализация са изпълнени следните 

задачи:
1. комплексна оценка на КАВ на територията на община Куклен 

чрез анализ на данните от мониторинга и чрез дисперсионно 
моделиране  за  2014 г.  по  показателите  ФПЧ10 и  C d  с 
информация за локализацията на наднорменото замърсяване и 
участието  на  различните  източници  в  размера  му 
(визуализиране на резултатите на карти) за допълване на 
оценката  от  измерванията  в  АИС  „Куклен“  в 
гр. Куклен(географски  координати:  N 42,033333о, 
Е 24,783611о), промишлен пункт за мониторинг на „КЦМ“ АД;

2. анализ на КАВ на територията на гр. 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. насоки  за  избор  и  проучване  на  възможни  мерки за 
подобряване на КАВ;

6. отчет  за  изпълнението  на  мерките,  приети  с  Плана  за 
действие 2010-2015 г., информация за вложените средства и 
постигнатия ефект;

7. формулиране на мерки за подобряване на КАВ с цел привеждане 
в съответствие с нормите по показателите ФПЧ10 и Cd, основа 
за изготвяне на План за действие 2016-2020 г.;

8. оценка  на  очакваното  подобрение  на  КАВ  в  резултат  от 
изпълнение на приетите мерки чрез прогнозно моделиране за 
2020 г.;

9. План  за  действие  2016-2020 г.  със  списък  на  мерките, 
размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите на 
ФПЧ10 и  Cd  в  резултат  от  тяхното  изпълнение  и  еколого-
икономически анализ „разходи-ползи“.
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Оценката  на  КАВ,  извършена  въз  основа  на  анализа  на 
данните  от мониторинга,  сочи превишение  на нормите  за ФПЧ10 

(СДН и СГН) и за Cd в АИС „Куклен“ в периода 2011-2014 г. като 
се констатира, че:

1. превишенията на СДН и СГН за ФПЧ10 са характерни за целия 
обследван период - от 2011 до 2014 г.; през последната 
година(2014  г.)  стойностите  са  най-ниски(88  бр. 
превишения на СДН и 3% превишение на СГН); превишенията 
са  с  изразен  сезонен  характер  и  се дължат  основно  на 
употреба  на  твърди  горива  за  битово  отопление  през 
студения  период  на  годината  при  неблагоприятни 
метеорологични условия за разсейване, на фона на високи 
регионални нива; пробите с превишения на СДН през топлия 
сезон  са  единични  и  са  вследствие  на  неорганизирани 
емисии  и  вторичен  унос  като  СМК  е  под  ГОП;  прави 
впечатление нарастването на СГК през 2011-2014 г. спрямо 
2006-2010 г. През предишния отчетен период(2006-2010 г.), 
движението на СГК е било в диапазона 33,79 - 41,58 µg/m³ 
и  само  през  2006  г.  е  изчислено  4%  превишение;  за 
разглеждания период превишението на СГК е характерно за 
всички години - от 3% до 16%;

2. СГК  на  Cd  в  периода  2011-2014 г.  е  над  пределно 
допустимата средногодишна и целева норма, но е отчетено 
постоянно  намаление  през  годините  на  СГК,  която  през 
2011 г. е била 10,19 ng/m³, достигайки ниво от 6,4 ng/m³ 
през  2014 г.;  въпреки  този  благоприятен  факт, 
регистрираните превишения през последните две години на 
разглеждания  период(2013  и  2014)  са  по-големи  спрямо 
предишните  в  резултат  от  двукратно  намаление  на 
нормативното  ниво  след  влизане  от  01.01.2013 г.  на 
оценъчен  праг(ОП)  в  размер  на  5 ng/m³  за  общото 
съдържание  на  замърсителя  във  фракцията  на  ФПЧ10, 
осреднено за една календарна година.

Участието на промишлените дейности в емисиите на  ФПЧ10 и 
Cd е определящо за КАВ в района на гр. Куклен. Основно те са в 
резултат от дейността на „КЦМ“ АД, формиращ 97% от емисиите на 
всички производствени дейности за ФПЧ10 и 100% при Cd. Следващо 
по  значение  е  комунално-битовото  отопление.  Размерът  на 
емисиите от транспорта е най-малък.

Анализът  дава  представа  за  участието  на  отделните 
източници в сумарната емисия:

• ФПЧ10 – емисиите  от  процесите  в  промишления  сектор  са 
71,66%, комунално-битовото отопление участва с 24,77% в 
общата емисия, транспортните потоци с 3,57%;

• Cd –  с  97,74%  участват  в  общата  емисия  процесите  в 
промишления  сектор, емисиите  от  комунално-битовото 
отопление са 2,25%, докато участието на транспорта е под 
1% (0,01%).
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Въпреки това данните от моделирането сочат, че основният 
антропогенен фактор, отговорен за превишаване на нормите в АВ 
в мястото, в което се провежда мониторинга(АИС „Куклен“), в 
зоната  на  дишане(на  височина  1,5  метра  от  терена),  не  са 
емисиите  от  промишлеността,  а  наличието  на  значими  по  брой 
източници на ниска емисия от комунално-битовото отопление и 
транспорта.

Оценката на КАВ, базирана на данните от мониторинга, е 
допълнена с резултатите от направеното дисперсионно моделиране 
за  2014  г.,  при  което  са  очертани  зоните  с  наднормени 
концентрации  по  показателите  ФПЧ10 и  Cd, разширявайки  и 
допълвайки  информацията  за  КАВ  от  мониторинговите  данни  на 
„КЦМ“ АД. Направена е оценка за качеството на резултатите от 
моделирането за:

• ФПЧ10 в съответствие с разпоредбите на  НАРЕДБА № 12/2010 г. 
(т. 2 на раздел I от Приложение № 8 към чл. 13, т. 2;

• Cd съгласно раздел II от Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2 на 
НАРЕДБА № 11/2007 г,

при което се установява, че изпълнява поставените изисквания 
за неопределеност. При сравнение с резултатите от мониторинга 
през 2014 г. в АИС „Куклен“ е изчислена неопределеност за ФПЧ10 

в размер на 31% при допустима 50% и за Cd – 26% при допустима 
60% - табл. 6.

Разположението  на  засегнатите  площи в  гр. Куклен  е 
визуализирано на фиг. 2 за ФПЧ10 и на фиг. 3 – за Cd. Размерите 
на територията, в която концентрациите превишават установените 
норми за опазване на човешкото здраве по показателите ФПЧ10 и 
Cd са представени в два варианта – в резултат от моделирането 
и  след  корекция,  произтичаща  от  неговата  неопределеност. 
Обхватът на замърсяване при последния вариант е за:

ФПЧ10 – 1,47 km2 или 88% от площта на гр. Куклен;
Cd   - 1,67 km2 или цялата площ на гр. Куклен.

Предмет  на  защита  от  въздействието  на  ФПЧ10 и  Cd  е 
здравето на населението, живеещо на територията на гр. Куклен. 
Резултатите от моделирането показват, че през 2014 г. 88% от 
жителите на Куклен са били подложени на наднормени нива по 
отношение на ФПЧ10. За Cd положението е още по-неблагоприятно - 
почти  100%  от  населението  е  било  потенциално  изложено  на 
наднормени концентрации – табл. 2.2.

При  локализацията  е  взето  под  внимание  качеството  на 
резултатите  при  дисперсионното  моделиране,  което  има  пряка 
връзка  със  сигурността  на  входните  данни.  Визуализирано  е 
влиянието  на  значимите  източници  на  емисии  през  2014  г.  в 
района на гр. Куклен от промишлените дейности, транспорта  и 
комунално-битовото отопление, както и влиянието на източниците 
извън община Куклен, определено като фон – фигури от 2 до 13.
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Ролята  на специфичните  метеорологични  условия  за 
превишаване нормите за КАВ в района на Куклен, е изяснена в 
доклада  на  БАН-НИМХ,  изготвен  през  октомври  2015 г.
(прил. № 2). Подробно е анализирана ситуацията през 2014 г. В 
обобщен  вид  са  съпоставени  метеорологичните  параметри  и 
случаите на превишение по показателя ФПЧ10. Изводите от анализа 
показват, че преобладаващият брой превишения се съпътстват от 
наличието  на  един  или  няколко  неблагоприятни  метеорологични 
параметри: тихо време и/или устойчива стратификация.

Резултатите  от  моделирането,  направено  за  2014 г.
(референтна), в рецепторната точка, АИС „Куклен“, сочат като 
основна причина за високите СГК в АВ при:

• ФПЧ10 -  регионален  фон(62,6%),  комунално-битово 
отопление(35,3%);

• Cd -  регионален  фон(78,2%),  комунално-битово 
отопление(21,6).
Приносът на транспорта е ограничен, но по-осезаем при ФПЧ10 

–  2%,  докато  при  Cd е  0,1%.  Влиянието  на  промишлените 
източници,  моделирани  като  точкови  е  несъществено(0,03%  при 
ФПЧ10 и 0,2% при Cd).

В средногодишните нива най-голямо участие, сред локалните 
източници, има комунално-битовото отопление. Това е причината 
за сезонното проявление на наднормените нива на ФПЧ10. Средната 
концентрация на  ФПЧ10 през топлото полугодие, определена въз 
основа на измерванията в АИС „Куклен“ е в размер на 23,59 μg/m3 

и не превишава ГОП.

По-силно от участието на локалните източници е това на 
фоновото ниво, особено за Cd, където стойността му превишава 
оценъчните  прагове  (долен  и  горен).  Причина  за  това  е 
дългогодишната дейност на „КЦМ” АД и отлаганията върху земната 
повърхност,  както  и  неорганизираните  емисии,  свързани  с 
дейността  му.  В  резултат  на  тези  емисии  и  вторичния 
унос/ресуспензията,  при  скорост  на  вятъра  над  5 m/s,  се 
отчитат концентрации в АИС „Куклен“, достигащи до 18,40 ng/m3.

На фиг. 2 са СГК на ФПЧ10, получени от всички източници с 
включен  фон.  Ясно  се  вижда,  че  високите  концентрации  са 
локализирани  предимно  в централните градски части.  Освен СГК 
на ФПЧ10, е определен броят на превишенията на СДН въз основа 
на  установена  корелация  между  90,4-тия  перцентил  и  СГК  – 
фиг. 10. В  резултат  от  моделирането  няма  площи  и  засегнато 
население от нива, превишаващи СГН за ФПЧ10=40 μg/m3. Такива са 
представени  след  корекция  на  СГК  с  размера  на  тяхната 
неопределеност. 

СГК на Cd през 2014 г. от всички източници с включен фон 
са визуализирани на фиг. 3. При този замърсител, реално цялата 
градска територия е подложена на нива, превишаващи ОП на ЦН от 
5 ng/m3, след корекция на резултатите от моделирането с размера 
на тяхната неопределеност.
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Актуализация на Програма за подобряване на КАВ
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Въз основа на направените оценки и анализи са формулирани 
мерки  за  понижение  на  нивата  на  разглежданите  замърсители, 
оформени в План за периода 2016-2020 г. – табл. 8.1. Те са 
технически,  административно-регулаторни  и  информационно-
образователни.

За  очакваните  нива  на  емисиите  на  ФПЧ10 и Cd, след 
реализация  на  формулираните  мерки  и  очертаните  трендове  е 
извършено  прогнозно  моделиране  за  оценка  на  ефекта  от 
изпълнението им през 2020 г. За нуждите му, при оценката на 
комунално-битовото  отопление  са  използвани  осреднени 
статистически данни за периода  2010 – 2014 г. Резултатите са 
представени върху карти. Те са изчислени за обща емисия през 
2020 г. в размер на 37,77 Mg/Y за ФПЧ10 и 0,068 Mg/Y за Cd, 
съгласно  промените,  заложени  в  инвестиционната  програма  на 
„КЦМ“ АД, основен източник на емисии.

Прогнозното  моделиране  е  направено  за  песимистичния 
вариант, при който за ТИ са приети разрешените емисионни норми 
и производствени натоварвания, даващи представа за максимално 
допустимото  им  въздействие  върху  АВ.  При  този  вариант  се 
установява, че с изпълнението на предложените мерки, в точката 
за мониторинг, АИС "Куклен", незначително намаляват нивата на 
замърсителите  във  въздуха.  С  това  намаление  не  се  постига 
екологичната  цел  за  опазване  на  човешкото  здраве  по 
показателите ФПЧ10 и Cd през 2020 г. в Куклен. Действителните 
нива  на  замърсителите  във  въздуха  под  въздействие  на 
промишлените източници, моделирани като точкови, обаче ще се 
формират не от максимално разрешените емисии, а от реалните, 
които  обичайно  са  по-ниски  и  продиктувани  от  актуалната 
експлоатационна,  пазарна  и  икономическа  ситуация. 
Едновременно, дисперсията на замърсителите ще бъде във функция 
от  конкретната  метеорологична  обстановка.  Затова  при 
оптимистичния сценарий за прогнозираната конфигурация на тези 
фактори, не е невъзможно да бъдат постигнати нормите за КАВ 
през 2020 г.
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в Община Куклен с План за действие за периода 2016 – 2020 г.

1. Локализация и картиране на нивата на ФПЧ10 и Cd - определяне на 
зоните с наднормено замърсяване

Превишението на нормите за фини прахови частици под 10 
микронометра(ФПЧ10)(код 5*) и кадмий(Cd)(код 5014, определен във 
фракцията  на  ФПЧ10)  на  територията  на  община  Куклен  е 
установено  въз  основа  на  измерванията,  извършвани  в 
стационарния автоматичен пункт за мониторинг(ПМ) на „КЦМ“ АД в 
гр. Куклен. Наблюденията се осъществяват съгласно условията в 
комплексното разрешително и Плана за собствен мониторинг на 
„КЦМ“ АД.  Той  е  включен  в  табл.  №  5  на   Заповед  №  РД-
66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите за 
дейността на пунктовете за мониторинг.

Автоматичната  измервателна  станция  (АИС)  „Куклен“  , 
ситуирана  в  гр. Куклен,  е  с  характер  на  промишлен  ПМ. 
Измерванията се извършват в непрекъснат режим на работа (24 
часа) като данните за КАВ постъпват в реално време в „КЦМ“ АД, 
след което се предават на цифров носител в РИОСВ-Пловдив за 
попълване  на  регионалната  база  данни.  От  РИОСВ-Пловдив 
ежемесечно се прехвърлят в централния диспечерски пункт (ЦДП) 
в  ИАОС  за  Националната  база  данни  за  КАВ  и  се  изпращат  в 
дирекция  „ОЧВ“  на  МОСВ  с  анализ  на  броя  на  регистрираните 
превишения на праговите стойности на замърсителите.

Този ПМ дава представа за КАВ в част от Района за оценка и 
управление  на  качеството  на  атмосферния  въздух  (РОУКАВ) 
„Агломерация Пловдив“ с код BG0002, утвърден със Заповед № РД-
969/21.12.2013 г.  на  Министъра  на  околната  среда  и  водите. 
Характеристика  на  ПМ  е  представена  в  следващата  табл. 1,  а 
разположението  му  е  визуализирано  на  приложената  карта  и 
снимки.

Табл. 1. Характеристика на АИС „Куклен“

Местоположение
гр. Куклен, в двора на поликлиниката и ЦСМП над 
двора на СОУ “Отец Паисий”

Класификация съгласно чл. 14 от Наредба 
№7/1999 г.

П (промишлен), съгласно Заповед № РД-66/28.01.2013 г. 
на Министъра на околната среда и водите

Обхват на пункта 10-100 m

Географски координати:

Ширина N 42,033333о

Дължина Е 24,783611о

Надморска височина 350 m

Година на въвеждане в експлоатация 2005 г.

Контролирани показатели за КАВ ФПЧ10, SO2, Pb, Cd

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

*Номерацията е съгласно Решение за изпълнение на Комисията 2011/850/ЕС
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Първоначално,  измерванията  на  ФПЧ10 и  Cd  в  гр. Куклен  се 
осъществяват в ПМ с ръчно пробонабиране (BG0033А от НСМОС), 
класифициран  като  градски-фонов  и  закрит  на  31.12.2004  г. 
Вместо него, в съседство е разположен промишленият автоматичен 
пункт на “КЦМ” АД, чиято задача е да отразява влиянието на 
емисиите  от  дейността  на  комбината  върху  КАВ  на  околните 
селища.  Мониторингът  в  АИС  „Куклен“  датира  от  началото  на 
2005 г.

Установени  са  превишения  на  нормативните  нива  на 
замърсителите ФПЧ10 и Cd, при което:
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1. превишенията на СДН и СГН за ФПЧ10 са характерни за целия 
обследван  период  -  от  2011  до  2014 г.  като  през 
последната  година(2014  г.)  стойностите  са  най-ниски(88 
бр.  превишения  на  СДН  и  3%  превишение  на  СГН); 
превишенията  са  с  изразен  сезонен  характер; дължат  се 
основно на употреба на твърди горива за битово отопление 
през  студения  период  на  годината  и  на  неблагоприятни 
метеорологични  условия  за  разсейване  на  емисиите  през 
този сезон, на фона на високи регионални нива; пробите с 
превишения  на  СДН  през  топлия  сезон  са  единични  и  са 
вследствие на неорганизирани емисии и вторичен унос като 
СМК е под ГОП; прави впечатление нарастването на СГК през 
2011-2014 г. спрямо 2006-2010 г. През предишния отчетен 
период(2006-2010 г.),  движението  на  СГК  е  било  в 
диапазона 33,79 - 41,58 µg/m³ като само през 2006 г. е 
изчислено  4%  превишение;  за  разглеждания  период 
превишението на СГК е характерно за всички години - от 3% 
до 16%;

2. СГК  на  Cd  в  периода  2011-2014 г.  е  над  пределно 
допустимата средногодишна и целева норма, но е отчетено 
постоянно  намаление  през  годините  на  СГК,  която  през 
2011 г. е била 10,19 ng/m³, достигайки ниво от 6,4 ng/m³ 
през  2014 г.;  въпреки  този  благоприятен  факт, 
регистрираните превишения през последните две години на 
разглеждания  период(2013  и  2014)  са  по-големи  спрямо 
предишните  в  резултат  от  двукратно  намаление  на 
нормативното  ниво  след  влизане  от  01.01.2013 г.  на 
оценъчен праг(ОП) за общото съдържание на замърсителя във 
фракцията на ФПЧ10, осреднено за една календарна година, в 
размер на 5 ng/m³.

Оценката на КАВ, базирана на данните от мониторинга, е 
допълнена с резултатите от направеното дисперсионно моделиране 
за  2014  г.,  при  което  са  очертани  зоните  с  наднормени 
концентрации  по  показателите  ФПЧ10 и  Cd, разширявайки  и 
допълвайки  информацията  за  КАВ  от  мониторинговите  данни  на 
„КЦМ“ АД.

На  фигури  2  и  3 са  представени  СГК  за  ФПЧ10 и  Cd. 
Визуализирано  е  влиянието  на  значимите  източници  на  емисии 
през 2014 г. в района на гр. Куклен от промишлените дейности, 
транспорта и комунално-битовото отопление, както и влиянието 
на източниците извън община Куклен, определено като фон.  При 
локализацията е взето под внимание качеството на резултатите 
при  дисперсионното  моделиране,  което  има  пряка  връзка  със 
сигурността на входните данни.
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2. Обща информация - описание на района, засегнат от наднормено 
замърсяване в резултат на настъпили промени

Територията, за която е установено превишение на нивата 
на  разглежданите  замърсители  е  градски  район  -  гр. Куклен, 
административен и стопански общински център в община Куклен, 
област  Пловдив.  Съгласно  йерархичната  система  от  градове-
центрове на Националната концепция за пространствено развитие 
на България за периода 2013-2025 г., гр. Куклен е определен на 
5-то ниво - много малки градове и села, центрове с общинско 
значение за територията на съответните общини.

Площта на градската територия е 167 ha, в т.ч. 31 ha са 
озеленени площи - общо 19% са площите за широко обществено 
ползване  в  чертите  на  града.  Озеленените  площи  за  широко 
обществено  ползване  са  по-малко  от  нормативно  необходимите, 
според правилата и нормите за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони. Очаква се размерът им да бъде 
увеличен,  съгласно  нормативните  изисквания,  с  предвижданията 
на  Общия  устройствен  план,  който  е  в  процес  на  изготвяне. 
Градската  територия  има  потенциални  природни  дадености  за 
това.

Общинският  център  –  град  Куклен  е  с  изградена 
инфраструктура  –  пътна,  ВиК,  електро.  Не  е  топлофициран 
централно. Положено е началото за газификацията му като през 
2014  г.  са  включени  29  битови  абонати  и  3  обществено-
административни,  по  данни  на  „СИТИГАЗ“  АД.  През  2011 г.  са 
захранвани с пр.газ единствено два промишлени обекта.

Той отстои само на 12 km от центъра на областния град 
Пловдив.  Транспортът е автомобилен. Градът има добре развита 
улична мрежа с локален характер. Само 40% от площта й е с 
асфалтово  покритие  -  останалата  е  с  трошено-каменно.  В  нея 
няма транзитни пътища, преминаващи през града и  транспортни 
артерии  с  интензивен  трафик.  Връзката  на  гр. Куклен  с 
областния  център  се  осъществява  посредством  две  артерии  от 
републиканската пътна мрежа:

• път ІІ – 86 – Пловдив – граница на Република България - 
Ксанти(Република Гърция);

• път III – 8606 – Пловдив - Куклен.
Значимите  промишлени  дейности  са  изнесени  извън 

населеното място, север-североизточно от него. В землището му, 
около път ІІ–86 са разположени големи производствени единици: 
„КЦМ“  АД,  Завод  за  производство  на  препарати  за  растителна 
защита „Агрия” АД и Завод за горещо поцинковане „Юпитер 05” 
ООД.  Североизточно  от  площадката  на  „КЦМ“  АД,  на  площ  от 
120 ha е развита Промишлено–търговска зона „Куклен“, в която 
вече са разположени „Техно Акташ“ АД, част от големия турски 
холдинг  „Акташ  Груп“  за  пневморесьори  и  хидроизолационни 
мембрани  за  автомобилостроенето,  „Мекалит  България“  ЕООД  за 
преработка на пластмаси и новия Завод за горещо цинковане на 
„Юпитер 05” ООД.
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Близостта на гр. Куклен до Областния център и сравнително 
ограниченият  размер  на  обработваемата  земя,  благоприятстват 
развитието на малкия и среден бизнес. В самия град Куклен са 
регистрирани  и  функционират  редица  фирми  -  преобладават 
шивашките  фирми,  кожено-галантерийните  производства, 
хранително  –  вкусовите  предприятия.  Значителни  резултати 
отчитат производителите на отоплителни инсталации и слънчеви 
колектори, на блиндирани и интериорни врати.

Обработваемата  земя  на  гр.Куклен  е  1673 ha  -  38,6%  от 
обработваемия  общински  фонд.  Единствената  кооперация  в 
общината(Земеделска  кооперация  "Родопи")  обработва  на 
територията му 430 ha. Освен житни и слънчогледови култури, 
кооперацията  отглежда  трайни  култури(90 ha),  от  които  40 ha 
лозя.  Земеделска  кооперация  „Родопи”  е  специализирана  в 
отглеждане на сертифициран посадъчен овощен материал, на площ 
от 20 ha.

Релефът и климатът на района са описани в първоначално 
изготвената Програма за оценка и управление на КАВ в района на 
Общините Асеновград и Куклен с План за действие 2003-2010 и не 
се разглеждат в настоящата Програма, поради липса на промени.
Специфичните  метеорологични  условия  са  представени  от  БАН-
НИМХ-София  под  формата  на  метеорологичен  файл  за  2014 г.
(прил. № 1)  и  анализ,  в  който  е  изяснена  ролята  им  за 
нарушаване на КАВ – прил. 2.

2.1. Териториален обхват на замърсяването

За целите на управление на КАВ, територията на България е 
разделена на шест района за оценка и управление(РОУКАВ) като 
Община  Куклен  e  част  от  втори  РОУКАВ  с  наименование 
„Агломерация Пловдив“, с код BG0002. Територията на гр. Куклен 
е с площ 1,67 km2.

Информация за размера на засегнатите площи в града, които 
са под влияние на наднормени концентрации на  ФПЧ10 и  Cd са 
получени от дисперсионното моделиране за 2014 г. - представена 
в следващата таблица.

Табл. 2. Територия в гр. Куклен,  под въздействие  на наднормени нива на ФПЧ10  и  Cd 
през 2014 г.

Показател
Площ на 

населеното 
място в km2

Резултати от моделирането Резултати след корекция

Диапазон
Площ 

от населеното място Диапазон
Площ 

от населеното място

km2 % km2 % 

ФПЧ10
1,67

над 40 µg/m³ 0,00 0% над 40 µg/m³ 1,47 88%

Cd над 5 ng/m³ 0,68 40% над 5 ng/m³ 1,67 100%

Разположението  на  засегнатите  площи в  гр. Куклен  е 
визуализирано на фиг. 2 за ФПЧ10 и на фиг. 3 – за Cd. Размерите 
на територията, в която концентрациите превишават установените 
норми за опазване на човешкото здраве по показателите ФПЧ10 и 
Cd са представени в два варианта – в резултат от моделирането 
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и  след  корекция,  произтичаща  от  неговата  неопределеност. 
Обхватът на замърсяване при последния вариант е за:

ФПЧ10 – 1,47 km2 или 88% от площта на гр. Куклен;
Cd   - 1,67 km2 или цялата площ на гр. Куклен.

За показателя ФПЧ10, при моделирането не са изчислени нива над 
СГН в мястото на ПМ, както и на територията на гр. Куклен. На 
фиг. 2,  ясно  се  вижда,  че  нивата  на  ФПЧ10 над  ГОП  на  СГН 
(>28 μg/m3)  са  локализирани  в  жилищните  територии  от 
централните  и  източните  градски  части.  Концентрациите  тук 
достигат до 31,64 μg/m3. Отчетените нива на ФПЧ10 са под ГОП в 
останалите  жилищни  квартали(в  жълт,  зелен  и  син  цвят  на 
фиг. 2). Най-ниски са стойностите в крайните западни части на 
гр. Куклен(оцветени със син цвят на  фиг. 2)  - размерът им е 
под 20 μg/m3, т.е. под ДОП.

От мониторинга данните за ФПЧ10 са по-тревожни и СГК в АИС 
„Куклен“ е 41,29 μg/m3 – 3% над СГН. Предвид факта, че при 
моделирането не е възможно да бъдат взети под внимание всички 
източници с действителните им параметри на изпускане, както и 
случайно появяващите се неорганизирани източници, резултатите 
от  моделирането  би  следвало  да  се  приемат  след  корекция, 
произтичаща от тяхната неопределеност, която в случая е 31%
(табл. 6). Може да се приеме с коректно приближение, че всички 
територии,  за  които  са  изчислени  при  моделирането  нива  над 
28 μg/m3 (в  червен  цвят  на  фиг.  2)  са  в  действителност  с 
наднормени нива. Със същото приближение може да се оцени, че в 
териториите с нива над 20 μg/m3(оцветени с жълто и зелено на 
фиг. 2), реалните стойности превишават ГОП.

За показателя кадмий, срeдногодишните нива, изчислени при 
моделирането  са  изобразени  на  фиг. 3.  Наднормените 
концентрации  са  с  жълт  и  червен  цвят.  Появяват  се  в 
централната и източната зона на гр. Куклен като достигат до 
5,41 ng/m³  по източната граница, в района на кръстовището на 
улици „Еделвайс“ и „Опълченска“. Това е най-високото ниво за 
територията на населеното място, докато максималните стойности 
от 9,5 ng/m³ са отчетени на площадката на „КЦМ“ АД. Във всички 
точки  от  имисионната  мрежа  се  отчитат  концентрации  над 
ДОП(2 ng/m3) и ГОП(3 ng/m3) в следствие на високото фоново ниво 
в размер на 4,0 ng/m3.

СГК на Cd през 2014 г. в АИС „Куклен“ от мониторинга е 
6,40 ng/m3 – 28% над СГН. Изчислена е 26% неопределеност на 
резултатите от моделирането спрямо данните от мониторинга.  В 
тази връзка за определяне на реално засегнатите територии с 
наднормени концентрации е взето под внимание и качеството на 
резултатите  от  моделирането,  както  е  посочено  по-горе.  От 
направения анализ, може да се приеме с коректно приближение, 
че всички територии, за които са изчислени при моделирането 
нива  над  4 ng/m³  (син,  зелен  и  жълт  цвят  на  фиг. 3)  са  в 
действителност  с  наднормени  нива  –  това  е  цялото  населено 
място.
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2.2. Население, потенциално изложено на нива, превишаващи нормата за 
опазване на човешкото здраве по показателите ФПЧ10 и Cd

Данни за населението в гр. Куклен през разглеждания период 
са представени в табл. 2.1. Броят на жителите през последните 
години намалява. Причините за това са комплексни, сред които 
намалена  брачност  и  раждаемост,  засилена  урбанизация, 
увеличена смъртност и интензивна емиграция. В резултат на тези 
процеси се отчита намаляване и застаряване на населението.

Табл. 2.1. Население в град Куклен 2011 - 2014 г.
Година 2011 2012 2013 2014

Население 5854 5855 5816 5813

Източник: Национален статистически институт

Предмет  на  защита  от  въздействието  на  ФПЧ10 и  Cd  е 
здравето на населението, живеещо на територията на гр. Куклен. 
Резултатите от моделирането показват, че през 2014 г. 88% от 
жителите на Куклен са били подложени на наднормени нива по 
отношение на ФПЧ10. За Cd положението е още по-неблагоприятно - 
почти  100%  от  населението  е  било  потенциално  изложено  на 
наднормени концентрации – табл. 2.2.

Табл.  2.2.  Данни  за  размера  на  засегнатото  население  в  гр. Куклен,  потенциално 
изложено през 2014 г. на въздействие на наднормени нива на ФПЧ10 и Cd

Показател
Брой жители в гр. 

Куклен

Резултати от моделирането Резултати след корекция

Диапазон
Засегнато население

Диапазон
Засегнато население

бр. жители % бр. жители % 

ФПЧ10
5813

над 40 µg/m³ 0 0% над 40 µg/m³ 5112 88%

Cd над 5 ng/m³ 2350 40% над 5 ng/m³ 5813 100%

2.3. Информация за типа цели, необходими за защита на територията

И за двата замърсителя, предмет на Програмата,  целта за 
защита е опазване на човешкото здраве – табл. А и т. 4.

3. Отговорни органи

Следните  институции  и  лица  са  отговорни  за  КАВ  на 
територията на община Куклен:

Местно ниво:
Мария Георгиева Белчева – Кмет на Община Куклен
адрес: ул. „Александър Стамболийски“ 43, 4101 Куклен
тел.: 03115/2120; тел./факс: 03115/2165
е-поща: kmet@kuklen.org
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Регионално ниво:
доц. Стефан Шилев – Директор на РИОСВ-Пловдив
адрес: бул. “Марица” № 122
тел./факс: 032 628994, вътр. 101;
e-поща:riosv_plovdiv@dir.bg
Марияна Кондаклиева - началник отдел „Контролна дейност“ 
РИОСВ-Пловдив, тел.: 032 638078, вътр. 108;
е-поща: riosv_plovdiv@dir.bg

На национално ниво  МОСВ провежда държавната политика по опазване 
чистотата на АВ за осигуряване на устойчиво развитие:

МОСВ - Дирекция "Опазване чистотата на въздуха"
Директор: Иван Ангелов
тел: 02/940 63 05
e-поща: angelov@moew.government.bg

ИАОС — Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“
Директор: Валери Серафимов
адрес: бул. «Цар Борис III» 136, 1618 Софи
тел.: 02/940 64 87
e-поща: serafimov@eea.government.bg

Със  Заповед  №  1182/16.11.2015 г.  на  Кмета  на  Община 
Куклен(прил.  №  3)  е  назначен  Програмен  съвет  за  оценка  и 
управление на КАВ, на който се възлагат следните задачи:

1. координиране разработването на Програмата;
2. обсъждане  и  даване  на  предложения  по  предварителния  и 

окончателния вариант на Програмата;
3. при  необходимост,  предлагане  на  мерки  за  срочно  и 

навременно изпълнение на Програмата.

Контрол по изпълнение на Заповедта е възложен на заместник 
кмета, Христо Божинов.

Програмният съвет е в състав:
1. инж. Тодор Лозанов – главен инженер на община Куклен;
2. Илия Димов – гл. експерт „Екология“ в община Куклен;
3. инж. Цонка Маркова – представител на „КЦМ“ АД;
4. Мариана  Кондаклиева  –  н-к  отдел  „Контролна  дейност“, 

РИОСВ-Пловдив;
5. Ангелина Ангелова – главен експерт, РИОСВ-Пловдив.

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 2, ЗЧАВ, програмите 
за  подобряване  на  КАВ  са  неразделна  част  от  общинските 
програми за околна среда по чл. 79, ЗООС.  Съгласно ал. 4 на 
чл.  79,  ЗООС,  програмите  се  приемат  от  общинските  съвети, 
които  контролират  изпълнението  им.  Програмата  може  да  се 
коригира  в  случаите,  когато  са  се  променили  условията,  при 
които е съставена, или при издадени указания на министъра на 
околната среда и водите - чл. 27, ал. 4, ЗЧАВ.
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Кметът на Общината отговаря за:
1. разработването  (чл.  27,  ал.  1  ЗЧАВ),  в  т.ч. 

актуализирането  на  Програмата,  (съгласувано  с  РИОСВ  – 
чл. 37, ал. 2, Наредба № 12/2010 г.);

2. изпълнението на програмата, съвместно със заинтересуваните 
физически  и  юридически  лица(чл.  41,  ал.  1,  Наредба 
№12/2010 г.).

Персонални  отговорници, реда  и начина  за изпълнение  на 
Плана за действие към Програмата се определят със заповед на 
кмета, след приемане на Програмата от Общинския съвет.

Общинският съвет, съгласувано с РИОСВ, извършва контрол за 
изпълнение на Програмата(чл. 41, ал. 2, Наредба №12/2010 г.). 
За  пълноценно  внедряване  на  Програмата  в  дейността  на 
общинската администрация от особена важност  е залагането на 
приетите основни посоки на действие във всички стратегически 
документи и политики на Общината, което да позволи ефективни 
еднопосочни  действия  от  страна  на  всички,  отговорни  за 
реализацията на Плана. При това Кметът на Общината е задължен:

• да изготвя ежегодно годишен отчет за изпълнението на Плана 
към Програмата и да го внася в Общинския съвет, както и 
предложение  за  допълване  и/или  актуализацията  му,  при 
необходимост – чл. 79(5) ЗООС;

• да  представя  годишните  отчети  в  РИОСВ  за  информация  – 
чл. 79(6) ЗООС;

• да изготвя и представя за приемане от ОС предложение с 
необходимите  средства  за  изпълнение  на  мерки/проекти, 
включени в Плана за действие към ПООС – чл. 74, ЗООС

• да информира населението за състоянието на АВ(чл. 15(1), 
т.1  ЗООС)  и  във  връзка  с  разработване  на  Програмата 
(чл.36,  Наредба  №  7/1999  г.)  като  осигурява  достъп  до 
Програмата на: 

1. екологичните организации и движения; 
2. организациите, които изразяват интересите на риско-

ви групи от населението; 
3. организациите по опазване на общественото здраве.

4. Характер и оценка на замърсяването на АВ по показателите ФПЧ10 и Cd 
– методи на оценка

За  оценка  на  КАВ  на  територията  на  община  Куклен  се 
извършват постоянни измервания, чиито резултати се докладват и 
се  включват  в  националната  база  данни,  поддържана  от  ИАОС. 
РИОСВ-Пловдив  извършва  оценка  на  КАВ  и  резултатите  са 
представени на нейната интернет страница*.

Настоящата оценка е изготвена въз основа на резултатите от 
измерванията на замърсителите ФПЧ10 (с код 5**)и Cd, определен 

* http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=29
**РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 12 декември 2011 година за формулиране на правила за прилагането на директиви 2004/107/ЕО 
и 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно взаимния обмен на информация и докладването за качеството на 
атмосферния въздух - нотифицирано под номер C(2011) 9068 (2011/850/ЕС)
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във фракцията на ФПЧ10 (с код 5014), извършвани в периода 2011-
2014 г. и предоставени от РИОСВ-Пловдив.

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. 1).

Анализираните данни за периода 2011-2014 са в съответствие 
с нормативните изисквания за качество на данните, осигурено в 
ПМ (АИС „Куклен“), съгласно:
• Приложение № 1 към чл. 3 и Приложение № 8 към чл. 13 на 

Наредба № 12/2010 г. - за ФПЧ10;
• Приложение № 4 към чл. 15 на Наредба № 11/2007 г. - за Cd.

Количеството  на  регистрираните  данни  е  над  90%  и 
качеството  им  съответства  на  нормативните  изисквания  по 
минимум регистрирани данни.

Мониторингът на ФПЧ10 в АИС „Куклен“ не се извършва по 
референтния метод  чрез сепарация на фракцията върху филтър и 
последващо  гравиметрично  определяне  на  масата(нормите  се 
отнасят  до  резултати,  получени  чрез  този  метод).  При 
определяне  на  концентрацията  се  използва  бета-абсорбция  с 
последващо доказване на еквивалентността, на основание чл. 17, 
ал. 2 на Наредба № 12/2010 г., чрез гравиметричен метод БДС 
EN 12341:2014.  Измерването  на  праховите  частици  се  извършва 
при непрекъснато 24-часово пробовземане.

Броят на регистрираните и валидни данни, в резултат от 
измерванията  по  показателя  ФПЧ10 и  Cd,  са  представени  в 
следващите таблици и на графиките към тях.

4.1. Концентрации на ФПЧ10, наблюдавани в периода 2011-2014 г.

Превишени са нормативните прагове в денонощен и в годишен 
мащаб  през  целия  разглеждан  времеви  период.  Броят  на 
превишенията на СДН намалява с 15% като в началото на периода 
(2011 г.) е 103, а в края – през 2014 г. - 88. Размерът на 
максималните  СДК  превишава  СДН  в  диапазона  236-377%. 
Определената СГК варира от 41,29 до 46,40 µg/m³ като превишава 
СГН от 3 до 16% - най-ниска е през 2014 г.

Регистрирани са за периода следните максимални стойности:
1. СДК=238,71 µg/m³ на 26 декември 2013 г.;
2. СМК=97,58 µg/m³ също през декември, но 2012 г.;
3. на превишенията в размер на 103 бр. за 2011 г.

Табл. 4.1. Данни, регистрирани в АИС „Куклен“ в периода 2011-2014 г. за ФПЧ10

Година
СЧ данни СД данни Превишения на СДН СДКmax СГК

брой % брой % брой
пъти над 

допустимите
µg/m³

% превишение 
на СДН

µg/m³

2011 8668 98,95% 361 98,90% 103 2,94 183,45 267% 44,77

2012 8767 99,81% 365 99,73% 97 2,77 231,04 362% 46,40
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Година
СЧ данни СД данни Превишения на СДН СДКmax СГК

брой % брой % брой
пъти над 

допустимите
µg/m³

% превишение 
на СДН

µg/m³

2013 8126 92,76% 339 92,88% 91 2,6 238,71 377% 44,40

2014 8659 98,85% 361 98,90% 88 2,51 167,9 236% 41,29
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От  анализа на  средномесечните данни  се очертава  трайна 
сезонна  зависимост  на  резултатите.  През  топлото  полугодие 
нивата на измерените концентрации са под ГОП (35 µg/m³ - 70% 
от СДН), а броят на превишенията на СДН са от 1 до 4 бр.

Най-ниски стойности са измерени през 2014г., когато зимата 
е била с по-високи температури от средно статистическите.

Линиите на средномесечните нива на ФПЧ10, определени за 
периода 2011 – 2014 г. са почти успоредни или се припокриват 
през  разглежданите  години.  Влиянието  на  отоплението  през 
зимния  период  е  силно  изразено  през  месеците  ноември-март. 
Допълнително  средномесечните  нива  се  завишават  при 
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неблагоприятни условия за разсейване, а екстремните стойности 
се появяват през декември и януари.

Табл. 4.2. Анализ на месечните данни в АИС „Куклен“ за периода 2011-2014 г.

Година Показател
Ед. 

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

В 
година

2011

Проби бр. 31 28 30 30 31 30 29 31 30 30 30 31 361

Проби 
над СДН

бр. 23 17 17 1 0 0 0 0 0 0 21 24 103

СДКmax µg/m³ 157,55 109,01 94,25 62,09 39,74 39,17 40,64 33,3 43,76 49,07 156,54 183,45 183,45

СМК µg/m³ 87,03 59,37 52,50 27,50 24,65 23,53 22,82 21,66 27,55 26,24 72,24 92,19 44,77

2012

Проби бр. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

Проби 
над СДН

бр. 17 20 16 2 0 2 0 0 0 2 14 24 97

СДКmax µg/m³ 223,8 191,25 168,79 213,65 53,19 54,01 38,64 39,6 42,45 61,3 105,96 231,04 231,04

СМК µg/m³ 78,04 91,84 59,96 32,4 17,03 21,3 15,4 28,85 26,83 33,55 54,07 97,58 46,40

2013

Проби бр. 28 28 23 30 28 27 29 31 23 31 30 31 339

Проби 
над СДН

бр. 22 15 5 1 0 0 0 0 0 12 13 23 91

СДКmax µg/m³ 190,56 124,1 75,05 54,5 47,83 32,72 32,43 44,84 31,6 77,91 77,46 238,71 238,71

СМК µg/m³ 97,56 68,3 40,29 30,82 27,94 19,57 22,05 27,59 21,13 42,36 44,62 90,51 44,40

2014

Проби бр. 27 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 361

Проби 
над СДН

бр. 22 19 6 0 0 0 0 0 0 2 21 18 88

СДКmax µg/m³ 127,11 116,83 86,34 57,42 33,69 30,66 38,56 36,60 32,08 71,22 146,17 167,9 167,90

СМК µg/m³ 80,37 65,25 42,44 32,28 20,63 18,87 22,53 26,2 21,03 29,61 69,5 66,76 41,29

Табл. 4.3. Сезонно разпределение на превишенията на СДН в периода 2011-2014 г.

Година

Брой проби над СДН – превишения

Годишен период

топъл студен
Общо за годината

2011 1 102 103

2012 4 93 97

2013 1 90 91

2014 0 88 88

Движението  на  месечния  брой  проби  с  нива  над  СДН  е  с 
цикличен характер, ясно изразен през целия период. Максимумът 
достига до 24 броя проби месечно през месец декември на 2011 и 
2012 г. През топлия сезон на годината превишения липсват или 
са единични(най-много са регистрирани през 2012 г. - 4 бр.). 
Отоплителният  период  се  характеризира  с  основния  брой 
превишения на СДН – табл. 4.3. Подробен анализ на резултатите 
от мониторинга и сезонното разпределение на концентрациите на 
ФПЧ10 се прави за всяко полугодие от РИОСВ-Пловдив*.

* http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=29
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Сравнението  с  резултатите,  отчетени  в  АИС“Куклен“  в 
периода  2006-2010 г.,  показва  нарастване  на  СГК  през 
последните  години.  Докато  през  предишния  отчетен  период 
движението на СГК е било в диапазона 33,79 - 41,58 µg/m³ и 
само през 2006 г. е изчислено 4% превишение, то превишението 
на СГК за разглеждания период е характерно за всички години, в 
размер 3-16%.

4.2. Концентрации на кадмий(Cd), наблюдавани в периода 2011-2014 г.

Целевата норма(ТV) за нивото на кадмий (код 5014) в АВ, за 
опазване  на  човешкото  здраве  с  оценъчен  праг  в  размер  на 
5 ng/m3(определян  за  общото  съдържание  на  замърсителя  във 
фракцията  на ФПЧ10,  осреднено за  една календарна  година)  се 
прилага  от  01.01.2013 г.,  съгласно  §4  на  ПЗР  на  Наредба 
№ 11/2007 г., с която се  въвеждат изискванията на Директива 
2004/107/ЕО на парламента и Съвета на Европа от 15 декември 
2004 г. за съдържание на арсен, кадмий, живак, никел и ПАВ в 
АВ. От  тази  дата  се  отменя,  на  основание  §9  от  цитираната 
Наредба,  средногодишната  пределно  допустима  концентрация  за 
кадмий в размер на 10 ng/m3 по т. 68 от приложение № 1 към 
чл. 2, ал. 1 от Наредба № 14 от 1997 г. за пределно допустими 
концентрации  на  вредни  вещества  в  атмосферния  въздух  на 
населени места (обн., ДВ, бр. 88/ 1997 г.; посл. изм., и доп. 
бр. 42/2007 г.). Преди това, от 01.01.2008 г., е отменена също 
средноденонощната пределно допустима концентрация за кадмий в 
размер на 20 ng/m3 - §10 на Наредба № 11/2007 г.

Табл. 4.4. Данни за Cd, регистрирани в АИС „Куклен“ в периода 2011-2014 г.
Година Валидни 

СД данни
Регистрирани 

СД данни
Максимална 

СДК
СГК Превишение на 

ПДКср.год./ЦН
ПДКср.год./ЦН

брой % ng/m³ ng/m³ % ng/m³

2011 365 100,00% 18,40 10,19 2 10

2012 366 100,00% 18,20 9,26 -7 10

2013 358 98,08% 17,80 7,69 54 5

2014 365 100,00% 17,76 6,40 28 5

Табл. 4.5. Анализ на месечните данни в АИС „Куклен“ за периода 2011-2014 г. за Cd

Година Показател
Ед. 
мярка

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

2011

Проби бр. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

СДКmax ng/m³ 18,15 17,30 17,00 17,30 17,30 17,30 17,30 18,20 18,20 18,40 17,20 17,30 18,40

СМК ng/m³ 15,03 9,10 11,70 8,30 9,80 8,50 6,60 13,50 8,60 7,80 12,90 10,40 10,19

2012

Проби бр. 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

СДКmax ng/m³ 16,80 17,20 16,34 16,35 13,70 17,50 18,20 17,30 16,80 17,00 17,30 18,20 18,20

СМК ng/m³ 9,40 8,80 10,30 7,94 6,10 7,92 4,70 14,40 8,35 12,20 10,85 10,10 9,26

2013

Проби бр. 31 28 24 30 31 30 31 31 30 31 30 31 358

СДКmax ng/m³ 17,80 17,28 17,30 14,03 16,37 13,60 15,00 15,90 13,60 14,01 13,60 16,80 17,80

СМК ng/m³ 11,60 13,83 7,84 8,11 7,52 5,80 7,50 6,20 3,10 7,00 5,20 8,60 7,69

2014

Проби бр. 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

СДКmax ng/m³ 14,50 15,40 12,70 16,40 15,40 16,40 12,70 16,30 13,00 13,60 13,65 17,76 17,76

СМК ng/m³ 6,80 6,30 6,20 5,50 8,30 5,20 5,20 8,80 6,40 5,10 6,76 6,24 6,40
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Средногодишната  концентрация  на  кадмия  намалява  от 
10,19 ng/m3 до 6,40 ng/m3 в периода 2011-2014 г. Превишението 
на ПДКср.год. през 2011 г. е 2%, а през 2012 г. нивото е по-
ниско  от  ПДКср.год.  със  7%.  Предвид  заострянето  на  нормата 
двукратно от началото на 2013 г., въпреки по-ниските нива на 
СГК през 2013 г., е регистрирано превишение на ЦН с 58%. През 
2014 г. превишението на ЦН е в размер на 28%.
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Максималните СДК за разглеждания период се появяват през 
студеното полугодие (октомври-януари), но липсва ясно изразена 
сезонност  в  движението  на  концентрациите,  както  при  ФПЧ10, 
което  подчертава  различията  в  произхода  на  замърсяването  с 
кадмий.
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В Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 
2014 г. на РИОСВ-Пловдив1 се посочва, че „причина за наличие на 
високи концентрации на кадмий в част от измерените проби са 
както периодични емисионни наслагвания от „КЦМ“ АД в момента 
на пробовземане, така и дифузното разпространение на утаените 
количества от земната повърхност.“

5. Произход на замърсяването

Нарушеното  КАВ  в  гр. Куклен  е  вследствие  на  емисии  с 
антропогенен  характер,  отделени  в  АВ,  в  рамките  на 
разглежданата територия и извън нея. С антропогенен характер 
са  всички  емисии  на  ФПЧ10 и  Cd от  процеси  в  промишления, 
транспортния и комунално-битовия сектор. Основните източници, 
разположени  в  рамките  на  разглежданата  територия са 
представени на фигури 4, 5, 6 по-долу с размера на емисиите за 
2014 г., приета за референтна и използвана при дисперсионното 
моделиране за определяне на приноса на отделните източници за 
КАВ.  Анализът  дава  представа  за  участието  на  отделните 
източници в сумарната емисия, причина за замърсяването на АВ.

5.1. Главни източници на емисии, отговорни за замърсяването с ФПЧ10 и Cd

Източници на емисии в атмосферния въздух на територията на 
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 пр.
Влияние върху КАВ оказва също жилищният сектор, най-вече 

с  емисии  от  локалното  отопление  на  жилищата,  предимно  на 
твърдо  гориво.  От  значение  е  начинът  на  изпълнение  на 
строителните  дейности  и  състоянието  на  уличната  мрежа  в 
градската среда.

В следващите таблици са представени данни за годишните 
емисии на ФПЧ10 и Cd от основните източници на територията на 
гр. Куклен. Информацията е за 2014 г. и същата е използвана 
при  дисперсионното  моделиране  за  оценка  на  влиянието  на 
отделните източници върху КАВ.

5.1.1. Производствени процеси в промишлеността
За  инвентаризацията  на  емисиите  от  тези  източници  са 

представени  данни  от  лабораторни  измервания  на  обектите, 
извършващи собствен мониторинг и от контролни измервания на 
РИОСВ-Пловдив.  Данните  са  с  голяма  достоверност.  Дават 
информация за реалното емисионно натоварване и действителните 
параметри на източниците.

1 http://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/god-2014.pdf
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Тези източници са моделирани като точкови източници(ТИ). 
Взети  са  под  внимание  всички,  работили  през  годината, 
изпускащи устройства на площадката на „КЦМ“ АД, „Агрия“, АД 
„Юпитер 05“ ООД и „РМЗ-2001“ АД, разположени извън гр. Куклен. 
Техните  емисионни  параметри  са  представени  в  следващите 
таблици.

Табл. 5. Размер на емисиите от изпускащите устройства към промишлените източници 
на площадката на „КЦМ“ АД през 2014 г.

Източник Дебит
Часова емисия Годишна емисия

ФПЧ10 Кадмий ФПЧ10 Кадмий

Име № Nm3/h kg/h kg/h Mg/Y Mg/Y

“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
“Дробилно”

1 40075 0,131 0,00016 1,041 0,0013

“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
”Пресевно”

2 49710 0,177 0,000249 1,406 0,002

“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
“Шихтоподготвително”

3 2890 0,011 0,00002 0,085 0,0002

“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен”, ТО ”Шахтова и 
фюминг пещ”

4 51730 0,21 0,000414 1,663 0,0033

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, 
ТО ”Сребродобивно” и 1 бр.рафинационен 
котел, ТЗ “Оловни сплави”

5 40705 0,142 0,000122 1,128 0,001

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, 
рафинационни котли, 8 бр. и късобарабанни 
пещи №№2 и 3

6 60525 0,184 0,000303 1,457 0,0024

“Аглотопилен”– технологични газове от 
агломашина, шахтова пещ, фюминг пещ, 
пържилни пещи за фюминг-окиси

7 434030 1,832 0,002604 14,506 0,021

“Пържене и сярна киселина”, ТЗ 8 8400 0,024 0,011

“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро 
извличане”

9 1190 0,004 0,027

“Извличане и електролиза”,ТЗ ”Мокро 
извличане”

10 1813 0,006 0,000009 0,037 0,0001

“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро 
извличане”

11 2933 0,009 0,000009 0,057 0,0001

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
“Дробилно”

14 13007 0,042 0,000052 0,26 0,0003

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Ниско и 
високопещно”

15 142175 0,427 0,001422 3,736 0,0125

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне” 

16 27814 0,083 0,000306 0,441 0,0016

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне”

17 7446 0,025 0,00006 0,13 0,00035

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне”

18 5780 0,02 0,000087 0,107 0

“Извличане и електролиза”, ТО ”Топене и 
леене на катоден цинк, CGG”

19 26722 0,102 0,731

“Извличане и електролиза”, ТО ”Електролиза” 20 13942 0,037 0,267

“Извличане и електролиза”, ТО ” Топене и 
леене на катоден цинк, CGG”

21 5936 0,018 0,132

 “Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене” 28 3299 0,01 0,00003 0,074 0,00021

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рециклинг” 29 8360 0,017 0,109

“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен” 30 6390 0,021 0,000115 0,164 0,00091

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Оловни 
сплави”

31 6180 0,023 0,122
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Източник Дебит
Часова емисия Годишна емисия

ФПЧ10 Кадмий ФПЧ10 Кадмий

Име № Nm3/h kg/h kg/h Mg/Y Mg/Y

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне”

32 5835 0,018 0,000128 0,092 0,00068

”Златен концентрат” 33 1098 0,003 0,019

ТУ „РиР”, ТЗ „Рафинация”, ТЗ 
„Сребродобивно”, КБП № 1, 2 и 3 и КП

37 24568 0,081 0,000049 0,642 0,00039

Сумарно 28,446 0,048

Табл.  5.1.  Емисионни  параметри  на  изпускащите  устройства  към  промишлените 
източници на площадките на „Агрия“ АД, „Юпитер 05“ ООД и „РМЗ-2001“ АД, през 
2014 г.

Източник Дебит Часова емисия ФПЧ10 Годишна емисия ФПЧ10

Име № Nm3/h kg/h Mg/Y

“АГРИЯ” АД

Формулиране на дитиокарбамати К15 4609 0,001 0,008

Формулиране на дитиокарбамати К16 3483 0,003 0,021

Формулиране на дитиокарбамати К17 и К18 3221 0,004 0,025

Формулиране на дитиокарбамати К19 2487 0,003 0,017

Формулиране на дитиокарбамати К20 2423 0,001 0,004

Формулиране на дитиокарбамати К21 3964 0,001 0,007

Формулиране на дитиокарбамати К23 2496 0,001 0,008

Формулиране на дитиокарбамати К24 3443 0,001 0,006

Формулиране на дитиокарбамати К25 2986 0,003 0,02

Формулиране на дитиокарбамати К27 2359 0,001 0,006

Формулиране на дитиокарбамати К29 1096 0,001 0,007

Синтез на ДТК К6 25635 0,054 0,282

Разфасовка на прахообразни ПРЗ К32 5697 0,01 0,062

Сумарно за „Агрия“ АД 0,473

“ЮПИТЕР 05” ООД

Вана за горещо поцинковане К3 41165 0,102 0,407

"РМЗ-2001” АД

Индукционна пещ – ПИ-600 К1
371

0,003 0,0023

Индукционна пещ – ПИ-160 К2 322 0,001 0,0002

Сумарно за "РМЗ-2001” АД 0,003

Общо 0,883

Местоположението на тези ТИ е визуализирано върху картата 
на фиг. 4, на която е посочен размера на емисиите за 2014 г. 
по  показателите  ФПЧ10 и  Cd.  Сумарната  емисия  за  2014 г.  от 
моделираните ТИ е:

• ФПЧ10 – 29,329 тона;
• Cd  – 0,048 тона.
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Участие на основните промишлени източници в годишната емисия на ФПЧ10 през 2014 г.

„КЦМ“ АД
 „Агрия“ АД
“ЮПИТЕР 05” ООД
 "РМЗ-2001” АД

Табл. 5.2. Участие на основните промишлени източници (ТИ) в годишната емисия на 
ФПЧ10 през 2014 г.

Източник
Годишна емисия на ФПЧ10 

Mg/Y %

“КЦМ” АД 28,446 97%

"Агрия" АД 0,473 2%

"Юпитер 05" ООД 0,407 1%

"РМЗ-2001" АД 0,003 0%

Общо 29,329 100%

Участието на промишлените дейности в емисиите на  ФПЧ10 и 
Cd  е  определящо  за  КАВ  на  територията  на  община  Куклен. 
Основно  те  са  в  резултат  от  дейността  на  „КЦМ“  АД,  която 
формира 97% от емисиите на всички производствени дейности за 
ФПЧ10 и 100% при Cd.

5.1.2. Транспортен поток
Емисиите  от  транспорта са  определени  за  цялата  улична 

мрежа  на  гр. Куклен,  въз  основа  на  данни  за  нейната 
натовареност, осигурени с еднократно преброяване за целите на 
Програмата. Данните са подложени на математическа обработка за 
определяне  на  24-часовата  интензивност  на  движението  и 
участието на тежкотоварния транспорт.  Липсата на дългосрочни 
измервания  за  интензивността  на  транспортните  потоци  в 
градската  територия  намалява  достоверността  на  изчислените 
емисионни стойности.

Уличната мрежа(с множество завои и пресечки, къси, тесни 
улични участъци) е разделена на следните пътни артерии:

• главни улици – с обща дължина 3,173 km;
• събирателни улици – с обща дължина 9,5 km;
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• локални улици – с обща дължина 19 km.
Емисионните фактори (табл. 5.3) са определени въз основа 

на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013 [2] за структурата 
на автомобилния парк през 2014 г. по данни от системата на 
местни данъци и такси в община Куклен. Взети са под внимание 
използваното  гориво,  вида  на  МПС  и  възрастта  му,  съответно 
категорията  EURO  и  средната  скорост  на  движение,  предвид 
пропускателните възможности на уличните участъци. Въз основа 
на  анализа  са  изчислени  претеглени  емисионни  фактори  за 
емисиите от ауспуха по видове автомобили. Емисионният фактор е 
допълнен с емисиите от изтриване на настилки, гуми и феродо за 
ФПЧ10. При определяне на емисията от транспорта са дефинирани 
образците „шофиране“ - табл. 5.3.

Табл.  5.3.  Комуникационна  натовареност  на  улиците в  гр. Куклен  през  2014  г., 
емисионни фактори и емисии за ФПЧ10 и кадмий

Средно-
денонощен 
интензитет

Дял ТМПС 
от МПС

Дължина 
на 

улицата

МПС/24h % km

Кодове за 
образци 

"шофиране"*

Емисионен фактор 
ФПЧ10

Емисионен 
фактор Cd

Емисия

ЛМПС ТМПС ЛМПС ТМПС ФПЧ10 Cd

g/km g/km mg/km mg/km g/24h g/24h

Главни улици - 10% от общата дължина

2886 0,068 1,30 HVS3 0,2087 0,6456 0,0007 0,0020 893,4 0,0028

6519 0,040 1,09 HVS2 0,1964 0,5432 0,0007 0,0020 1498,5 0,0052

3206 0,041 0,78 HVS2 0,1964 0,5432 0,0007 0,0020 526,3 0,0018

3,173 2918,2 0,0098

Събирателни улици - 30% от общата дължина

949 0,040 9,5 HVS3 0,2087 0,6456 0,0007 0,0020 2042,8 0,0069

Локални улици - 60% от общата дължина

329 0,040 19,0 NS_D 0,21066 0,65558 0,00067 0,00198 1429,9 0,0048

Сумарна емисия от транспорта по главни, събирателни и локални улици, моделирани 
като площен източник

g/h g/h

266,3 0,0009
*Кодове за образци "шофиране" – определя се в зависимост от позволената скорост на шофиране за уличния участък и наличието 
на препятствия (остри завои, пешеходни пътеки, наклони и др.)

Табл. 5.4. Размер на годишната емисия на ФПЧ10 и Cd през 2014 г. от транспорта в 
гр. Куклен

Източник

Часова емисия

ФПЧ10 Cd

Годишна емисия

ФПЧ10 Cd

kg/h g/h Mg/Y Mg/Y

Улична мрежа 0,266 0,001 1,46 0,0000049

Не  е  взета  под  внимание  емисията  от  разпрашаване  на 
материалите,  използвани  за  зимното  поддържане  на  уличната 
мрежа,  в  пряка  зависимост  от  метеорологичните  условия. 
Количествата на използваните средства през последните години е 
представено в табл. 5.5. През 2014 г. са използвани 3,5 тона 
сол и 38 тона пясък.
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Предстои  на  национално  ниво  да  се  въведе  процедура  за 
приспадане  на  превишенията  от  ресуспензията  на  ФПЧ10, 
вследствие  зимното  опесъчаване  и/или  осоляване  на  уличната 
мрежа, въз основа на резултатите от изпълнението на обществена 
поръчка с  предмет  "Определяне  на  емисиите  от  повторно 
суспендиране на частици вследствие на зимното опесъчаване или 
осоляване на пътищата с цел прилагане на чл. 21 от Директива 
2008/50/ЕО".  Размерът  на емисиите  ще  се  определя на  дневна 
база и  след  това  ще  се  изважда  от  всяка  измерена 
средноденонощна стойност на ФПЧ10.  При констатирано превишение 
и на СГН, ще се изчислява намалението на СГК въз основа на 
вече намалените средноденонощни стойности.

Табл. 5.5. Количества на използваните материали за зимно поддържане на уличната 
мрежа на територията на град Куклен за периода 2011 – 2014 г.

Година Мерна ед. 2011 2012 2013 2014

Пясък т 30 29 26 38

Сол т 4 3 3 3,5
Източник: Дирекция "Устройство на територията, строителство, екология и хуманитарни дейности, ППТР 
и МДТ", община Куклен

Уличната мрежа е изобразена върху картата на фиг. 5, на 
която е посочен и размерът на емисиите от транспортните потоци 
за  2014 г.  по  показателите  ФПЧ10 и  Cd. Изчислената  сумарна 
емисия  за  2014 г.  от  моделираните  транспортни  източници 
възлиза на:

• ФПЧ10 – 1,46 тона;
• Cd – 0,0000049 тона.

5.1.3. Комунално-битови отоплителни инсталации

Резултатите от мониторинга открояват силното влияние на 
комунално-битовото отопление през студения период на годината 
върху КАВ. Емисиите от този източник са в пряка зависимост от: 

1. вида и качеството на използваното гориво;
2. типа и големината на горивната инсталация - ефективността 

на използваните горивни системи;
3. топлоизолационните свойства на жилищата;
4. личните  нагласи  и  физиологични  изисквания  за  топлинен 

комфорт на ползвателите на отоплителните системи;
5. моментните метеорологични условия.

Структурата на битовото отопление, по вида на използваната 
енергия, е представена в табл. 5.6 с процентното разпределение 
на  домакинствата  по  вида  на  използваната  енергия  за  битово 
отопление.
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Табл. 5.6. Структура на битовото отопление в Куклен през 2014 г.

Жилищно застрояване Структура на отоплението

Вид/категория Ел. енергия Пр.газ Течни горива
Твърди 
горива

Други

Еднофамилно, свободно 1% 1,3% 1,1% 95,6% 1%

Емисиите от битовото отопление с принос към замърсяването 
на КАВ с ФПЧ10 и Cd основно са вследствие употребата на твърди 
горива – брикети, въглища и дърва.  Приет е следния модел за 
определяне на годишната емисия:

1. жилищните  сгради  са  определени  в  една  категория 
„еднофамилни при свободно застрояване“ – табл. 5.6;

2. направен  е  анализ  на  данни  от  „EVN  България“  АД  и 
“СИТИГАЗ”  АД  и  оценка  за  броя  на  домакинствата, 
използващи услугите на електро- и газоснабдителната мрежи 
за  отопление;  за  останалите  домакинства  е  приложена 
националната  схема  за  разпределение  на  използваното 
гориво:  нефтопродукти,  въглища,  брикети  и  биомаса  – 
приписано е годишно количество от съответния вид гориво, 
съгласно средно статистическите за страната през 2014 г., 
предвид липсата на данни за реалното количество и вида на 
употребените  горива  за  битови  цели;  изчисленията  са 
направени въз основа на общия енергиен баланс за 2014 г. 
и  средната  за  страната  употреба  на  горива  от 
домакинствата(по данни на НСИ2)

Емисионните фактори при употреба на горива са базирани на 
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013, но 
съобразени с конкретните условия.

Три от общинските обекти преминават на пр.газ – факт с 
благоприятен  ефект  върху  КАВ.  Използваните  горива  от 
общинските  обекти  са  описани  в  табл.  5.7.  Несъществено  е 
участието им през 2014 г. в общата емисия от комунално-битовия 
сектор,  поради  което  размерът  на  емисиите  от  изгарянето  на 
горива  в  общинските  обекти  е  включен  в  общата  емисия  от 
комунално-битовото отопление, представена в табл. 5.8.

Табл.  5.7.  Разход  на  горива,  използвани  за  отопление на  общинските  обекти  на 
територията на гр. Куклен

Горива за отопление - вид

1

Ед. мярка

2

2011 2012 2013 2014

3 4 5 6

Пр.газ Nm3 9502 33300

Газьол/нафта Mg 52 56 42 8

Въглища Mg 5 5 5 5

Дърва m3 25 23 21 26
Източник: Дирекция "Устройство на територията, строителство, екология и хуманитарни дейности, ППТР 
и МДТ", община Куклен

2 http://www.nsi.bg/bg/content/4196/общ-енергиен-баланс

4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43,  тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

41

http://www.eea.europa.eu/www/SITE/publications/emep-eea-guidebook-2013


Актуализация на Програма за подобряване на КАВ

в Община Куклен с План за действие за периода 2016 – 2020 г.

Табл.  5.8.  Емисия  на  ФПЧ10 и  Cd  при  изгаряне  на  горива  за  комунално-битово 
отопление в гр. Куклен през 2014 г.

Източник
Брой 

жилища
Работен 
график

Емисия
ФПЧ10

Емисия
Cd Годишна емисия

жилище полигон жилище полигон ФПЧ10 Cd

бр. h/Y kg/h kg/h kg/h g/h Mg/Y Mg/Y

Комунално-
битово 

отопление - 
полигон

2193 900 0,00514 11,3 0,00000056 1,23003 10,14 0,001107

Разположението на полигона, използван за изчисляване на 
влиянието  от  комунално-битовото  отопление  е посочено  върху 
картата  на  фиг. 6  с  размера  на  емисиите  за  2014 г.  по 
показателите  ФПЧ10 и  Cd.  Сумарната  емисия  за  2014 г.  от 
комунално-битовото отопление възлиза на:

• ФПЧ10 – 10,14 тона;
• Cd – 0,001107 тона.

5.1.4. Дялово участие на източниците в емисионното натоварване

Анализът  дава  представа  за  участието  на  отделните 
източници в сумарната емисия:

• ФПЧ10 – емисиите  от  процесите  в  промишления  сектор  са 
71,66%, комунално-битовото отопление участва с 24,77% в 
общата емисия, транспортните потоци с 3,57%;

• Cd –  с  97,74%  участват  в  общата  емисия  процесите  в 
промишления  сектор, емисиите  от  комунално-битовото 
отопление са 2,25%, докато участието на транспорта е под 
1% (0,01%).

Тези зависимости са представени в табличен и графичен вид 
по-долу.

Табл. 5.9. Участие на разглежданите основни източници в годишната емисия на ФПЧ 10 

и Cd в района на гр. Куклен през 2014 г.
№

Източници на емисия
Емисия на ФПЧ10 Емисия на Cd

тонове % участие тонове % участие

1 Промишленост 29,33 71,66% 0,048 97,74%

2 Транспорт 1,46 3,57% 0,000005 0,01%

3 Комунално-битово отопление 10,14 24,77% 0,001107 2,25%

Общо 40,93 100,0% 0,049112 100,0%
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71,66%

3,57%

24,77%

Процентно участие на моделираните източници в емисията на ФПЧ10  през 2014 г.

Промишленост
Транспортен поток
Комунално-битово отопление

Участието на промишлените дейности в емисиите на  ФПЧ10 и 
Cd  е  определящо  за  КАВ  на  територията  на  община  Куклен. 
Основно те са в резултат от дейността на „КЦМ“ АД, формиращ 
97% от емисиите на всички производствени дейности за ФПЧ10 и 
100%  при  Cd.  Следващо  по  значение  е  комунално-битовото 
отопление. Размерът на емисиите от транспорта е най-малък – 
3,57% за ФПЧ10 и 0,01% за Cd.

Въпреки това данните от моделирането сочат, че основният 
антропогенен фактор отговорен за превишаване на ПС в АВ в АИС 
„Куклен“, в зоната на дишане(на височина 1,5 метра от терена), 
не са емисиите от промишлеността, а наличието на значими по 
брой източници на ниска емисия от комунално-битовото отопление 
и транспорта.

Влиянието  на  емисиите  на  ФПЧ10 и  Cd  от  процесите  в 
промишления, транспортния и комунално-битовия сектор, отделени 
извън моделираната територия, са взети под внимание в рамките 
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на  фоновото  ниво,  чието  участие  е  най-съществено  при 
определяне на КАВ в АИС „Куклен“ - 63% за ФПЧ10 и 78% за Cd.

Емисията от комунално-битовото отопление е сезонна и с 
променлив интензитет, в обратно пропорционална зависимост от 
околната  температура  –  нараства  с  понижението  на 
температурите.

5.2. Информация за замърсяването от други райони (регионално фоново 
ниво)

Замърсяването от източниците извън разглежданата територия 
формира  регионалния  фон,  който  в  случая  е  от  съществено 
значение.  Не е получена информация за нивата на съответните 
замърсители в регионален фонов пункт за мониторинг (съгласно 
Приложение 1 към чл.10, алинеи 3 и 4 на Наредба № 7/1999 г.), 
представителен  за  фоновото  качество  на  въздуха  в  района  на 
гр. Куклен.

Липсват  данни  и  за  дяловото  участие  на  националните  и 
трансграничните източници в регионалното фоново замърсяване. В 
тази връзка за отразяване на замърсяването от другите райони 
при  моделирането  е  приет  фон,  включващ  средногодишната 
стойност в комплексната фонова станция(КФС) „Рожен“ (таблици 
5.10 и 5.11) до нивото, характерно за региона, определено въз 
основа  на  анализа  на  данните  от  мониторинга  (виж  т.  4  по-
горе).

За периода 2011-2014 г. най-ниско е било нивото на ФПЧ10 в 
КФС „Рожен“  през 2014 г.(10,589 µg/m³), докато най-високото е 
регистрирано  през  2011 г.,  в  размер  на  14,361 µg/m³  - 
табл. 5.10.  Такава  зависимост  е  била  регистрирана  и  при 
кадмия, чиято СГК през 2014 г. е в размер на 0,0658 ng/m3 и е 
най-ниската  за  периода  -  най-високата  е  отбелязана  през 
2011 г. в размер на 0,1758 ng/m3 - табл. 5.11.

Табл. 5.10. Данни за показателя ФПЧ10, измерени в КФС „Рожен“, в периода 2011-
2014 г.(източник, ИАОС)

Година
Средногодишна 
концентрация

Максимална 
средномесечна 
концентрация

Максимална 
средноденонощна 

концентрация

Средноденонощни 
проби

Превишения на 
СДН

μg/m³ μg/m³ μg/m³ брой Брой/дата

2011 14,361 24,490 50,360 365 1/25.09.2011

2012 11,037 18,800 35,000 358 0

2013* 8,912 16,590 29,810 305 0

2014 10,589 15,410 62,510 348 1/08.11.2014

*не са изпълнени изискванията за качество на данните за оценка на КАВ по отношение на минимум 90% 
регистрирани данни

Намалението  на  нивото  на  ФПЧ10 в  националната  фонова 
станция през 2014 г. спрямо 2011 г. е с 3,773 µg/m³(26%). По 
отношение на кадмия също е отчетено намаление за периода като 
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през 2014 г. нивото е било с 0,11 ng/m3(63%) по-ниско спрямо 
2011 г.

Табл. 5.11. Данни за средногодишните нива на Cd в КФС „Рожен“ (източник, ИАОС)

Година
Средногодишна 
концентрация

Максимална 
средноденонощна 

концентрация

Средночасови 
проби

Максимална 
средноденонощна 

концентрация
ng/m³ ng/m³ брой дата на поява

2011 0,1758 2,2800 415 04.10.2011
2012 0,1309 1,3000 308 14.06.2012
2013 0,0919 1,2000 355 17.02.2013
2014 0,0658 1,2000 326 25.11.2014

Размерът на замърсяването от другите райони(регионалното 
фоново ниво) през 2014 г. е определено за:

1. ФПЧ10 - 18 μg/m3;
2. Cd – 4 ng/m3.

6. Анализ на ситуацията

При  изготвяне/актуализация  на  Програмите  за  намаляване 
нивата на замърсителите, съгласно чл. 37 от Наредба № 12, на 
основание т. 7 от Заповед № РД-969/21.12.2013 г. на Министъра 
на околната среда и водите, задължително се извършва оценка на 
актуалния  принос  на  всеки  един  от  отделните  сектори  или 
източници  на  емисии  към  нивата  на  замърсяване  в 
АВ(промишленост,  енергетика,  комунално-битово  отопление, 
транспорт,  неорганизирани  емисии  и  др.)  освен  чрез 
инвентаризация на емисиите и чрез дисперсионно моделиране.

В  тази  връзка  за  оценка  на  влиянието,  което  оказват 
отделните източници  върху КАВ  на територията на Куклен, е 
извършено дисперсионно  моделиране  за референтната  2014 г.  с 
програмния  продукт  SELMAGIS.  Направен  е  анализ  на  отделните 
видове  източници,  които  са  моделирани  и  инвентаризация  на 
емисиите  им.  Резултатите  от  моделирането (прил. № 4 към 
Програмата)  са представени в съответствие с разпоредбите на 
чл. 13 на  НАРЕДБА № 12/2010 г. и отговарят на изискванията в 
раздел  II,  Приложение  №  8.  Представена  е информация  за 
дяловото  участие в  СГК  на  моделираните  източници  в  АИС 
„Куклен“. Едновременно с това е направена оценка за качеството 
на резултатите за:
• ФПЧ10 в съответствие с разпоредбите на  НАРЕДБА № 12/2010 г. 

(т. 2 на раздел I от Приложение № 8 към чл. 13, т. 2;
• Cd съгласно раздел II от Приложение № 4 към чл. 15, ал. 2 на 

НАРЕДБА № 11/2007 г,
при което се установява, че изпълнява поставените изисквания 
за неопределеност. При сравнение с резултатите от мониторинга 
през 2014 г. в АИС „Куклен“ е изчислена неопределеност за ФПЧ10 

в размер на 31% при допустима 50% и за Cd – 26% при допустима 
60%. Сравнението е направено в табл. 6.

4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43,  тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

45



Актуализация на Програма за подобряване на КАВ

в Община Куклен с План за действие за периода 2016 – 2020 г.

Табл. 6.  Обобщение  на  резултатите  за  нивото  на  ФПЧ10 и  Cd  от  дисперсионното 
моделиране и данните от лабораторния анализ 

Показател Мерна единица
Средногодишна концентрация Неопределеност
измерване моделиране моделиране допустима

ФПЧ10 µg/m³ 41,29 28,74 31% 50%
Cd ng/m³ 6,40 5,12 26% 60%

При  моделирането,  средногодишните  нива  са  близки  до 
получените  в  резултат  от  мониторинга,  с  малко  по-ниски 
стойности,  предвид  характера  му  (разглеждани  са  основни 
източници).  Постигнатото  качество(ниво  на  неопределеност)  е 
пропорционално на сигурността на входните данни. В случая е в 
резултат от несигурността на използваните данни по отношение 
на:

• метеорологичния файл,  създаден не  в резултат  на реално 
измерени  данни,  а  чрез  интерполация,  поради  липса  на 
необходимите  показатели в  36  посоки  и  на  стандартната 
височина;

• регионалния  фон,  който  не  е  определен  въз  основа  на 
измервания в извънградски фонов ПМ;

• интензивността  на  транспортните  потоци  в  градската 
територия, поради липсата на измервания за цялата 2014 
година в денонощен мащаб;

• структурата  на  комунално-битовото  отопление  и 
действителния  размер  на  използваната  енергия  за 
конкретния отоплителен сезон - липсва база данни.
С висока степен на сигурност е информацията, получена от 

РИОСВ за емисиите от промишлените дейности, както и данните за 
самите  източници(в  резултат  от  извършени  лабораторни 
измервания),  но  тя  е  само  за  значимите,  докато  всички 
останали,  в  т.ч.  инцидентните,  неидентифицираните  и 
неорганизираните не са моделирани.

На приложените фигури е визуализирано разпределението на 
СГК на ФПЧ10 и Cd, изчислени при дисперсионното моделиране. Това 
са  стойности,  отразяващи  влиянието  на  местните  източници  в 
годишен мащаб: промишлени дейности(ТИ), транспорт и комунално-
битово отопление, както и на регионалния фон.

На фиг. 2 са СГК на ФПЧ10, получени от всички източници с 
включен  фон.  Ясно  се  вижда,  че  високите  концентрации  са 
локализирани  предимно  в централните градски части. Най-голямо 
участие  сред  локалните  източници  има  комунално-битовото 
отопление(35%).Регионалният  фон  е  с  най-голямо  общо  дялово 
участие(63%) в сумарната СГК.  Освен СГК на ФПЧ10, е определен 
броят  превишения  на  СДН  въз  основа  на  установена  корелация 
между  90,4-тия  перцентил  и  СГК.  Визуализация  на  изчисления 
брой превишения на СДН за 2014 г. е върху картата на фиг. 10. 
В резултат от моделирането няма площи и засегнато население от 
нива, превишаващи СГН  за ФПЧ10=40 μg/m3. Такива са представени 
след корекция на СГК с размера на тяхната неопределеност. 

СГК на Cd през 2014 г. от всички източници с включен фон 
са визуализирани на фиг. 3. При този замърсител, реално цялата 
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градска територия е подложена на нива, превишаващи ОП на ЦН от 
5 ng/m3, след корекция на резултатите от моделирането с размера 
на тяхната неопределеност.

Данни за площта и населението, потенциално изложени през 
2014 г. на въздействието на нива на ФПЧ10, надвишаващи СГН и на 
Cd над ОП на ЦН са представени по-горе, в таблици 2 и 2.2.

6.1. Фактори, причина за нарушеното КАВ

6.1.1. Характеристика на източниците, причина за нарушеното КАВ и приноса им в 
замърсяването

Приносът на основните източници е определен в рецепторната 
точка, АИС „Куклен“. Участието им и това на фоновото ниво при 
формирането на СГК е обобщено в табл. 6.1 и графиките след 
нея.

Табл.  6.1.  Участие  на  отделните  източници  при  формирането  на  СГК  за  2014 г., 
изчислена  при  дисперсионното  моделиране  на  ФПЧ10 и  Cd в  рецепторната  точка, 
АИС „Куклен“

Източник

АИС „Куклен“

ФПЧ10 Cd

Имисия в μg/m3 Участие в % Имисия в ng/m3 Участие в %

Промишленост 0,01 0,03% 0,01 0,2%

Транспорт 0,58 2,02% 0,003 0,1%

Комунално-битово отопление 10,15 35,32% 1,11 21,6%

Фоново ниво 18,00 62,63% 4,00 78,2%

Общо 28,74 100,00% 5,12 100,0%

В средногодишните нива най-голямо участие, сред локалните 
източници, има комунално-битовото отопление. Това е причината 
за  сезонното  проявление  на  наднормените  нива.  Средната 
концентрация на  ФПЧ10 през топлото полугодие, определена въз 
основа на измерванията в АИС „Куклен“ е в размер на 23,59 μg/m3 

и не превишава ГОП.
По-силно от участието на локалните източници е това на 

фоновото ниво, особено за Cd, където стойността му превишава 
оценъчните прагове (долен и горен). От дълги години емисиите 
замърсяват не само АВ, но и почвата в района на „КЦМ” АД, 
поради отлаганията върху земната повърхност от дейността му. В 
резултат  на  неорганизираните  емисии  и  вторичния  унос,  при 
скорост на вятъра над 5 m/s, се отчитат изключително високи 
концентрации в АИС „Куклен“, достигащи до 18,40 ng/m3(табл. 4.5 
по-горе и графиката към нея).

Промишленост
Влиянието  върху  КАВ  на  производствените 

дейности(моделирани като ТИ) върху територията на гр. Куклен и 
по двата показателя е незначително (0,03% за ФПЧ10 и 0,2% за 
Cd) – табл. 6.1. Представено е на фигури 7 и 11. Максималното 
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средногодишно ниво на ФПЧ10 е в размер 4,35 μg/m3, а на Cd - 
5,48 ng/m3. Появява се в границите на производствената площадка 
на „КЦМ“  АД. Високите  нива на  замърсителите  се  локализират 
именно на тази площадка и в района около нея. Цялата градска 
територия също е под влияние на тези източници, но достигащите 
стойности са ограничени - в рецепторната точка, АИС „Куклен“, 
приносът на всички точкови източници е в размер на 0,01 μg/m3 

за ФПЧ10 и 0,01 ng/m3 за Cd.
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Транспорт
Влиянието  на  транспорта  върху  КАВ  в  гр. Куклен  е 

представено на фигури 8 и 12. Максималните нива достигат до 
0,718 μg/m3  за ФПЧ10 и до 0,0032 ng/m3 за Cd. Локализирани са в 
централните  и  източните  квартали.  В  рецепторната  точка, 
АИС „Куклен“, изчисленото при моделирането средногодишно ниво 
от транспорта е 0,58 μg/m3 за ФПЧ10, а за Cd – 0,0028 ng/m3.

Несъществен е приносът на транспорта при формирането на 
СГК в АИС „Куклен“ - 2,02% за ФПЧ10 и 0,1% за Cd – табл. 6.1. 
Това е така, защото няма транзитни пътища, преминаващи през 
града  и  изразени  големи  транспортни  артерии  с  интензивен 
трафик,  комуникациите  са  локални,  уличната  мрежа  е  с  малък 
капацитет. Единствено ниските средни скорости на преминаване и 
големият  брой  препятствия  (кръстовища,  завои,  голям  наклон) 
увеличават приноса.

Комунално-битово отопление
Този източник е с най-значимо участие върху КАВ в района 

на гр. Куклен спрямо останалите локални източници и за двата 
разглеждани замърсителя, което е представено на фигури 9 и 13.

ФПЧ10

Изчислените средногодишни нива на ФПЧ10 в централната и 
източната градска част са в диапазона 8,46 – 12,92 μg/m3. В 
западната част, концентрациите са по-ниски и варират от 2,01 
до 8,46 μg/m3, като западните периферии на града са с нива под 
2 μg/m3.  Максималното  ниво  от  12,92 μg/m3 се  появява  по 
източната  граница,  в  района  на  кръстовището  на  улици 
„Еделвайс“ и „Опълченска“(фиг. 9).

Влиянието на комунално-битовото отопление в рецепторната 
точка в АИС „Куклен“ е в размер на 10,15 μg/m3 за ФПЧ10.

Кадмий(Cd)
Графичен израз на СГК на Cd е даден на фиг. 13. Високите 

концентрации  се  появяват  в  централната  и  източната  градски 
части  и  разпределението  им  е  същото,  както  при  ФПЧ10. 
Стойностите са от 0,921 ng/m3 до 1,406 ng/m3.

6.1.2. Неблагоприятни метеорологични условия
Природният фактор, който намалява потенциала за разсейване 

на  замърсителите  в  АВ и  задържа  продължително  време 
наднормените  концентрации  са  неблагоприятните  метеорологични 
условия. В резултат намалява ефектът от изпълняваните мерки и 
полаганите усилия за подобряване на КАВ.

Ролята  на специфичните  метеорологични  условия  за 
превишаване нормите за КАВ в района на Куклен, е изяснена в 
доклада  на  БАН-НИМХ,  изготвен  през  октомври  2015 г.
(прил. № 2). Подробно е анализирана ситуацията през 2014 г. В 
обобщен  вид  са  съпоставени  метеорологичните  параметри  и 
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случаите на превишение по показателя ФПЧ10. Изводите от анализа 
показват, че преобладаващият брой превишения се съпътстват от 
наличието  на  неблагоприятни  метеорологични  параметри:  тихо 
време и/или устойчива стратификация.

Метеорологичните  параметри  силно  рефлектират  върху 
усилията  за  поддържане  на  КАВ  в  нормативни  граници  като 
ограничават ефекта от изпълнението на мерките. Единствено при 
отчитане  влиянието  им,  характеризиращо  потенциала  за 
разсейване  на  атмосферните  замърсители  в  реално  време,  е 
възможна  справедлива  оценка  на  постигнатия  резултат  от 
прилаганите мерки върху КАВ.

Наличието на значими по брой източници на ниска емисия от 
комунално-битовото  отопление  и  транспорта  са  факторът 
отговорен за превишаване на ПС в АВ в АИС „Куклен“, в зоната 
на дишане. Комунално-битовото отопление има сезонен характер и 
силно се влияе от външните температурни промени. Явява се при 
особено  неблагоприятни  метеорологични  параметри  за  дисперсия 
на  замърсителите  в  АВ  с  наличие  на  тихо  време  и  устойчива 
стратификация (ситуации, които са се случвали често в Куклен 
през 2014 г.: през 321 дни е установено безветрие, а през 133 
дни – инверсионна обстановка). В него се отчита, че:

1. преобладаващият брой превишения на СДН са се случили в 
дни с ниска скорост на вятъра: 86% са в дни със скорост 
на  вятъра  равна,  или  по-ниска  от  1 m/s;  94%  -  при 
стойност на вятъра равна, или по-ниска от 1,5 m/s, която 
стойност  се  приема  за  безветрие  като  само  3%  са  при 
скорост на вятъра по-висока от 3 m/s;

2. 93%  от  превишенията  на  ПС  са  се  случили  когато  в 
денонощието  е  преобладавала  устойчива  стратификация, 
въпреки, че устойчива стратификация е имало само в 38% от 
разглежданите дни; устойчивата стратификация преобладава 
през студеното полугодие, когато има емисии от битовото 
отопление,  които  отсъстват  през  останалата  част  на 
годината;

3. 94% от превишенията на ПС са се случили при дисперсионен 
потенциал равен, или по-малък от 2 (слаба способност за 
разсейване на замърсителите) и само 6% при дисперсионен 
потенциал по-голям от 2;

4. През  2014г.  валеж  е  регистриран  през  133  дни,  а 
количеството  валеж  за  цялата  2014 г..  е  902 dm3/m2. 
Повечето  нарушения  на  стандарта  са  в  дни  когато  не  е 
регистриран валеж (59 случая = 66% от всички нарушения), 
но дни без валеж са и повечето дни през периода (215 дни 
= 62% от разглежданите дни), което не дава основания за 
заключение за ролята на валежите в конкрентия случай.

Общият извод от направения анализ е, че преобладаващият 
брой  превишение  на  ПС  се  съпътства  от  наличие  на 
неблагоприятен метеорологичен фактор – тихо време и устойчива 
стратификация.
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6.2. Възможни мерки за подобряване на КАВ

Комунално-битовото отопление е в основата на нарушеното 
КАВ от факторите с локално значение - 35% за ФПЧ10 и 22% за Cd. 
С най-висок процент участва фоновото ниво – 63% за ФПЧ10 и 78% 
за Cd. Приносът на транспорта при формирането на СГК в АИС 
„Куклен“  е  2,02%  за  ФПЧ10 и  0,1%  за  Cd.  Влиянието на 
промишлеността е незначително (0,03% за ФПЧ10 и 0,2% за Cd).

Анализът  на  ситуацията  в  периода  2011-2014  г.  изисква 
сериозни  средства  за  намаляване  влиянието  на  комунално-
битовото  отопление.  В  тази  връзка  са  предложени  следните 
действия:

• енергийно  обновяване  на  комунално-битовия  сектор  и 
използване  на  ВИ  за  сградите  с  общинска 
собственост(административната  сграда  на  Общината, 
поликлиниката, ОДЗ – II етап, читалището, старата сграда 
на  СОУ  "Отец  Паисий"  и  др.  в  гр.  Куклен),  включени  в 
Общинския план за развитие 2014-2020;

• създаване  на  форум  за  споделяне  на  опита  на 
газоснабдените вече домакинства и постигнатия ефект с цел 
популяризиране  използването  на  природен  газ  от 
домакинствата във връзка с продължаващата газификация на 
гр. Куклен – съвместно със "Ситигаз" АД;

• разработване и изпълнение на пилотни проекти за подмяна 
на  отоплителните  горивни  устройства(печки,  котли)  в 
жилищните сгради с високоефективни и нискоемисионни и за 
използване на слънчевата енергия за осигуряване на топла 
вода за домакинствата  в сътрудничество с Програмата за 
кредитиране на енергийната ефективност в дома, REECL, при 
което кредитополучателите ползват безвъзмездна финансова 
помощ, отпускана от Международния фонд Козлодуй;

• разширяване  на  газоснабдителната  мрежа  в  гр.  Куклен  – 
проектиране и изпълнение със средства от общинския бюджет 
и на частни лица.
Общинската  администрация  би  следвало  да  насочва  своите 

усилия  и  за  подобряване  техническото  състояние  на  уличната 
мрежа:

• рехабилитация  на  покритието  на  уличната  мрежа,  според 
състоянието  й  и  предвидените  дейности  в  общинската 
програма  за  развитие,  гарантираща  ниски  емисии  от 
изтриване;

• предвиждане на клауза в договорите за обществени поръчки 
за  ограничаване  разсейването  на  прахови  емисии  при 
изпълнение на дейностите по ремонт на уличната мрежа;

• при  възлагане  на  обществени  поръчки  в  сферата  на 
комуналните услуги и обществения транспорт да се включи 
клауза за изпълнение на емисионни изисквания минимум EURO 
4 към обслужващите МПС.
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За  ограничаване  разпрашаването  на  отложените  вече  през 
годините  прахови  емисии  с  високо  съдържание  на  кадмий  се 
предвижда:

• извършване  на  озеленителни  мероприятия  -  включване  на 
нови  територии  към  обществените  озеленени  площи; 
създаване на регистър(картиране) на градските територии, 
източници на вторичен унос;

• разработване и изпълнение на План-програма за поддържане 
на  съществуващите  озеленени  площи  -  техническо  и 
финансово осигурена;

• разработване  на  Проект  за  изпълнение  на  дейности  по 
метене  и  миене  на  уличната  мрежа(платна  и  тротоари)  в 
гр. Куклен;  закупуване  на  техника  за  осъществяване  на 
дейността,  осигуряваща  високоефективно  отстраняване  на 
праха от повърхностите, без разпрашаване; изграждане на 
система за ефективен контрол по изпълнение на дейностите, 
свързани с чистотата на уличната мрежа с ясни и измерими 
критерии.

Допълнително  се  предвижда  работа  с  обществеността  за 
повишаване  на  информираността  и  чувствителността  на 
населението към замърсяването на АВ:

• визуализация на данните за КАВ от пункта за мониторинг в 
достъпен  за  гражданите  начин,  например  чрез  електронно 
светещо табло в сградата на общинската администрация;

• провеждане на информационна кампания сред населението по 
отношение качеството на използваните горива и влиянието 
им  върху  КАВ,  както  и  за  енергийната  ефективност  на 
сградите  и  влиянието  върху  консумацията  на  горива  в 
сътрудничество с REECL;

• реализиране на проект за използване на слънчевата енергия 
в домакинствата за осигуряване на топла вода;

• провеждане на конкурси в училищата "За по-чист въздух на 
планетата";

• редовно актуализиране на Програмата за КАВ при настъпване 
на промени в условията и/или др. необходимост.

7. Анализ на прилаганите мерки за подобряване на КАВ от Плана за 
действие 2011-2015 г. и оценка на ефекта им

През изминалия период дейностите по подобряване на КАВ на 
територията на община Куклен са насочени към изпълнение на 5 
технически, една информационна и една регулаторна мерки(общо 7 
мерки). За периода 2007-2010 г. не са отчетени превишения на 
СГН,  но  повече  от  2  пъти  над  допустимия  брой  са  били 
превишенията на СДН, свързани с комунално-битовото отопление. 
В  тази  връзка  броят  на  мерките  в  Плана  за  действие  2011-
2015 г. е ограничен – предвидени са 2 технически и по една 
информационна и регулаторна мерки. Допълнително в Общината са 
изпълнявани  още  три  технически  мерки  –  Kuk_t_3,  Kuk_t_4, 
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Kuk_t_5. Полагани са усилия за ограничаване на замърсяването 
на  АВ  посредством  намаляване  на  емисиите  от  отоплението  в 
комунално-битовия сектор, от транспорта, от вторичен унос и от 
неорганизираните източници.

Докладвано е 86% изпълнение на мерките. Реализирани са 4 
от  петте  технически  мерки.  Не  е  започнало  изпълнението  на 
мярка с код  Kuk_t_2 „Разработване и реализация на проект за 
реконструкция и модернизация на уличните платна с изграждане 
на  ефективна  система  за  отвеждане  на  водата  и  калта  към 
уличните канализационни шахти“ с цел намаляване на емисиите от 
вторичен унос, свързани с транспорта.

Всички  изразходвани финансови  средства в  размер на  1,9 
милиона лева са вложени в реализация на техническите мерки.

Изпълнени са също:
1. информационната  мярка  Kuk_i_1  за  повишаване  на 

обществената  осведоменост  за  вредното  влияние  на 
отоплението  с  твърдо  гориво  и  за  насърчаване 
газоснабдяването  на  домакинствата  чрез  изнасяне  на 
информационни  материали  на  интернет  страницата  на 
Общината и на обществено достъпни места;

2. регулаторната  мярка  Kuk_r_1  -  изпратено  е  предложение 
чрез  НСОРБ  за  въвеждане  в  Р България  на  стандарт  за 
качество на твърдите горива, разрешени за ползване в бита 
- разработен е стандарт, но не е приет и въведен.
Използваните за тях средства са били в рамките на фонд 

„Работна заплата“.
От изпълняваните мерки е очакван ефект в резултат на:

1. намаляване на емисиите от битовото отопление чрез:
• включване  на  домакинствата  към  изгражданата 

газоснабдителна мрежа и използване на природен газ за 
отопление като се прекрати употребата на твърди горива;

• подобряване  на  енергийната  ефективност  на  общинските 
сгради,  намаляване  потреблението  на  енергия  и 
преминаване  на  природна  газ,  след  свързване  с 
газоснабдителната мрежа;

2. намаляване на емисиите от транспорта (ремонт на улици и 
поддържането  им  в  добро  техническо  състояние)  и  от 
неорганизираните източници чрез затревяване.

Табл. 7. Прилагани мерки за подобряване на КАВ в периода 2011-2014 г.

№ Код Дейност Изпълнение
Финансов 
източник

Постигнат ефект

1 2 3 4 5 6

Приоритетни мерки за намаляване на емисията на ФПЧ10 от комунално-битовото отопление

1 Kuk_i_1 Предоставяне на 
информация за 
състоянието на КАВ и 
вредното влияние на 
отоплението с твърдо 
гориво за насърчаване 
газоснабдяването на 

Представена на интернет 
страницата на Общината и 
на обществено достъпни 
места информация за 
отрицателното влияние 
върху КАВ на емисиите от 
изгаряне на твърди горива; 

Община Куклен Използване на 
пр.газ за битово 
отопление от 29 
домакинства
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домакинствата и 
преминаване на отопление 
с пр.газ - на интернет 
страницата на Общината, 
чрез медиите и др.

Брой нови битови абонати 
– 29 бр.

2 Kuk_r_1

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

Изпратено е предложение 
чрез НСОРБ за въвеждане в 
Р България на стандарт за 
качество на твърдите 
горива, разрешени за 
ползване в бита; разработен 
е стандарт, но не е въведен

Община Куклен

Не е въведен 
стандарт за 
ограничаване 
ползването на 
ниско 
качествени 
горива за битово 
отопление

3 Kuk_t_1
Финализиране проектите 
за енергийна ефективност 
на общинските сгради

Завършени са проектите за 
енергийна ефективност на 
СОУ "Отец Паисий", 
физкултурен салон и ОДЗ-
Куклен - I-ви етап 
(топлоизолиране, дограма и 
боядисване)

Програма 
„Красива 
България“ и 
СИФ към МТСП

Намалени са 
емисиите за 
отопление на 
общинските 
сгради, 
участвали в 
проектите

II-ри етап (газификация и 
ВЕИ)

ОБ – захранващ 
газопровод; ОП 
„РР” на МРРБ, 
Схема 
BG161PO001/1.1
-09/2010, 
Подкрепа за 
прилагане на 
мерки за 
енергийната 
ефективност в 
общинска 
образователна 
инфраструктура 
в градските 
агломерации”

Сменена 
горивна система 
от дизелово 
гориво на пр. 
газ; изградена 
инсталация за 
БГВ върху 
сградата на 
детската 
градина и за 
инфрачервено 
отопление във 
физкултурния 
салон

4 Kuk_t_3
Газифициране на улиците в 
гр. Куклен

Газифицирани улици в 
гр. Куклен: 
ул.“П.Хилендарски“, 
ул.“Ал.Стамболийски“, 
ул.“Оборище“, 
ул.“П.Р.Славейков“, 
ул.“З.Стоянов“, 
ул.“Стадиона“, 
ул.“Л.Каравелов“, 
ул.“Демокрация“, 
ул.“Възраждане“, 
ул.“Бузлуджа“, 
ул.“Дружба“, 
ул.“Й.Йовков”

ОБ

Предоставена 
възможност за 
прекратяване 
употребата на 
твърдо гориво и 
преминаване на 
природна газ – 
29 домакинства 
и 3 общински 
сгради са 
сменили начина 
на отопление

Намаляване на емисията на ФПЧ10 от транспорта и от неорганизирани източници

5 Kuk_t_4 Ремонт на 
улици(изкърпване на 
дупки), полагане на ново 
асфалтово покритие

2011 - в гр. Куклен 
ул."Славянска" – 3108 m2, 
ул.„Бузлуджа“ - 1500m2, 
общински път „Куклен-
Руен - 7925 m2, с. Руен, 
ул„Хр. Ботев" - 2044 m2

ОБ Увеличаване на 
средната 
скорост на 
движение, 
намаляване на 
ситуациите 
„спиране-2012 – само изкърпване на 
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дупки на ул. Ал. 
Стамболийски" и ул. 
"Славянска"

тръгване“

2013 – В гр. Куклен са 
асфалтирани: ул.”Ал. 
Стамболийски” - 155 m; 
ул.“В. Търново”-240 m; 
ул.”Л.Каравелов”-145 m; 
ул.”Хр.Смирненски”-285 
m; ул.”Родопи”-390m

2014 - ул.”Ал. 
Стамболийски” - 140 m; ул. 
“Стадиона”-360 m; 
ул.”Л.Каравелов”-170 m; 
ул.”Хр.Смирненски”-285m; 
ул.”П.Хилендарски”-330 m

6 Kuk_t_5

Затревяване в населените 
места и по главните 
пътища, поддръжка на 
обществените озеленени 
площи

По приета годишна план-
сметка

ОБ

Намаляване на 
вторичния унос 
при скорост на 
вятъра над 5 m/s 
и сухо време

Вложените  финансови  средства  по  години  и  дейности  са 
представени  в  таблицата  по-долу.  Общинската  администрация  е 
започнала  изграждането  на  градската  газоснабдителна  мрежа  в 
Куклен. Понастоящем освен промишления сектор са обслужвани от 
„СИТИГАЗ“  АД  също  29  домакинства  и  3  обществени  сгради, 
общинска  собственост  - СОУ  "Отец  Паисий",  сградата  с 
физкултурния  салон  и  ОДЗ-Куклен.  Изразходвани  са  15,4%  от 
всички  финансови  средства  през  периода  за  газифициране  на 
улиците в гр. Куклен.

Всички финансови средства за подобряване на КАВ, Община 
Куклен  е  изразходвала  за  изпълнение  на  мерки  с  технически 
характер. Най-много средства са вложени при изграждане на нови 
улични  настилки,  своевременно  ремонтиране  и  поддържане  в 
техническа  изправност  на  съществуващата  улична  мрежа  –  56%
(табл. 7.1).

Табл. 7.1. Финансови средства за подобряване КАВ в община Куклен изразходвани в 
периода 2011-2014 г.

Код Дейност
Вложени финансови средства в лв. Общо за периода

2011 2012 2013 2014 лева %

Kuk_t_1

Финализиране проектите за енергийна 
ефективност на общинските сгради – 
здравни, училища, детски градини и 
ясли, др.

528899 528899 28,1%

Kuk_t_2
Ремонт на улици(изкърпване на дупки), 
полагане на ново асфалтово покритие

180000 190000 300000 380000 1050000 55,8%

Kuk_t_3
Озеленяване в населените места и по 
главните пътища

3000 5000 5000 13000 0,7%

Kuk_t_4 Газифициране на улиците в гр. Куклен 200000 90000 290000 15,4%

Сума 380000 193000 305000 1003899 1881899 100,0%
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От анализа по години се установява, че през 2014 г. са 
отделени  най-много  средства  за  изпълнение  на  мерките  в 
резултат на цялостното отчитане на проекта за повишаване на 
енергийната  ефективност  на  общинския  сграден  фонд.  Въпреки 
значителния  финансов  ресурс,  използван  за  реализация  на 
мерките,  не  е  постигнато  подобряване  на  КАВ.  Най-значимо 
участие за КАВ има комунално-битовото отопление. В тази връзка 
е  изпълнен  проект  за  енергийна  ефективност  на  общинските 
сгради  СОУ "Отец Паисий", физкултурен салон и ОДЗ-Куклен, но 
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емисиите от комуналното отопление са само малка част от тези 
на  битовото,  поради  което  постигнатият  ефект  не  е  бил 
достатъчен.  Увеличената  употреба  на  твърди  горива  от 
населението в малките населени места влияе отрицателно върху 
КАВ, което е характерно не само за гр. Куклен, но и за цялата 
страна.

За  оценка  на  ефекта  от  изпълнението  на  мерките  по 
отношение  на  показателя  ФПЧ10 е  направен  анализ  на 
лабораторните измервания от мониторинга през последните четири 
години.  Резултатът  не  само,  че  не  показва  реално  намаление 
нивото  на  ФПЧ10 в  гр. Куклен,  но  са  регистрирани  освен 
наднормен брой превишения на СДН също и превишения на СГН.

Повишаването  на  енергийната  ефективност  на  обществено-
административните сгради в гр. Куклен, извършената газификация 
в  3  от  тях,  както  и  присъединяването  към  газоснабдителната 
мрежа  на  29  битови  абонати  не  се  е  отразило  осезаемо  за 
намаляване нивото на ФПЧ10.

8. Формулиране на мерки и План за действие за периода 2016-2020 г. с 
критерии за контрол

Фактът, че срокът за постигане на нормите за ФПЧ10 и Cd 
вече  е  изтекъл  -  за  ФПЧ10 на  01.01.2005 г.,  за  Cd на 
01.01.2013 г.  е  определящ  при формулиране  на  мерките. 
Необходими са постижими и високо ефективни дейности за бързо 
подобряване  на  КАВ  и  достигане  на  установените  нормативни 
нива.

От направения анализ за приноса на отделните източници в 
нивото  на  замърсителите в  АВ(табл.  8),  комунално-битовото 
отопление  има  най-значим  дял  сред  локалните  източници. 
Участието на транспорта и промишлеността е силно ограничено. 
Тежестта/приоритетът  на  мерките,  които  е  необходимо  да  се 
изпълняват  е  в  пряка  зависимост  от  приноса  на  отделните 
източници  в  замърсяването  на  АВ.  Установява  се,  че с  най-
голяма тежест следва да са  мерките за намаляване на емисиите 
от комунално-битовото отопление като се очаква и понижение във 
фоновото  ниво,  вследствие  изпълнението  на  Програмите  за 
подобряване на КАВ на територията на страната.

Табл. 8. Тежест на мерките за достигане на установените норми

Източник

Участие в %

ФПЧ10 Cd

АИС „Куклен“ АИС „Куклен“

Промишленост 0,03% 0,2%

Транспорт 2,02% 0,1%

Комунално-битово отопление 35,32% 21,6%

Фоново ниво 62,63% 78,2%

Общо 100,00% 100,0%
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Вземайки под внимание насоките в т.6.2 по-горе, предвид 
въздействието  на  източниците  върху  КАВ  и  върху  засегнатото 
население  са  избрани  мерки,  ограничаващи  емисиите  от 
комунално-битовото  отопление.  Общинската  администрация 
управлява  общинската  собственост  като  полага  усилия  за 
подобряване на нейното състояние, но няма възможност директно 
да  влияе  върху  битовото  отопление,  поради  което  мерките  са 
насочени  към  информиране,  популяризиране  и  насърчаване 
жителите  на  гр. Куклен  при  предприемане  и  реализация  на 
действия за енергийно обновяване на битовия сектор, както и 
изпълнение  на  пилотни  проекти  за  осъвременяване  на 
използваните отоплителни системи.

Освен  това  от  значение  е  също  образователно-
информационната 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;

• опита на газоснабдените вече домакинства и постигнатия 
ефект с цел популяризиране използването на пр. газ от 
домакинствата във връзка с продължаващата газификация 
на гр. Куклен – съвместно със "Ситигаз" АД

Времевият обхват за изпълнение на мерките е 2016-2020 г., 
определен като:

 краткосрочен - 2016-2017 г.;
 дългосрочен - 2018-2020 г.
При формулиране на мерките освен тежестта им и насоките в 

т.6.2  по-горе  е  взета  под  внимание  политиката,  приета  с 
действащите стратегически документи на Общината.

Представеният проект на План за действие за периода 2016-
2020 г. е в синхрон с:

1. приоритет 1."Развитие на инфраструктурата и опазване на 
околната  среда,  енергийна  ефективност",  заложен  в 
Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.(приет 
с  Решение  №  454  на  ОС-Куклен,  взето  с  Протокол 
№ 42/25.09.2013 г.), в който е формулирана политиката по 
отношение на околната среда и в частност за КАВ;

2. генералната стратегическа цел за  „Подобряване качеството 
на живот на населението, чрез поддържане на благоприятна 
и  устойчива  околна  среда”  в  Програмата  за  опазване  на 
околната среда 2015 – 2020 г.(приета с Решение № 963 на 
ОС-Куклен,  взето  с  Протокол  №  74/28.09.2015 г.),  чиято 
специфична цел № 4 „Подобряване качеството на атмосферния 
въздух  в  Куклен“  включва  мярка  4.1  „Развитие  и 
оптимизиране  на  системите  за  мониторинг  и  подобряване 
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качеството  на  атмосферния  въздух“  с  действия  за 
газификация на гр. Куклен и индустриалните зони(т. 4.1.1) 
и  технологично  обновяване  чрез  внедряване  на  щадящи 
околната  среда  производства  в  местните 
предприятия(т. 4.1.2).
Развитие  на  политиката  на  Община  Куклен  представляват 

заложената специфична цел и приоритети за подобряване на КАВ в 
предложения по-долу План за действие за периода 2016-2020 г.:

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ
Достигане на нормите за  ФПЧ10 и Cd и поддържане КАВ по 

всички показатели в нормативни граници.

• Приоритет 1.
Намаляване на емисиите от комунално-битовото отопление.
• Приоритет 2.
Намаляване на емисиите от транспорта.
• Приоритет 3.
Намаляване на емисиите от вторичен унос/ресуспензия.
• Приоритет 4.
Повишаване на гражданската активност по отношение на КАВ.

За постигане на стратегическата цел и нейните приоритети 
са предложени мерки, насочени към следните сфери на действие:
1. административно-регулаторни  -  зелени  обществени  поръчки; 

недопускане  движение  на  МПС,  неотговарящи  на  емисионните 
норми;  актуализация  на  Програмата  за  КАВ  с  плана  за 
действие;

2. технически  –  подобряване  на  енергийната  ефективност  на 
общинските сгради; повишаване ефективността на отоплителните 
системи в жилищните сгради чрез монтаж на високоефективни и 
нискоемисионни печки и котли; монтаж на ВИ в жилищата за 
битова  топла  вода;  осигуряване  на  възможност  за 
домакинствата  да  преминат  на  отопление  с  пр.газ  чрез 
разширение  на  газоснабдителната  мрежа;  ограничаване  на 
праховите  емисии  от  изтриване  на  настилките  на  уличната 
мрежа  чрез  рехабилитацията  й;  повишаване  качеството  на 
извършваната услуга по чистотата на територията и включване 
на  дейност  „миене  на  уличната  мрежа“;  намаляване  на 
обществени открити площи, потенциални източници на прахови 
емисии, поддържане на съществуващите и създаване на регистър 
за  градските  територии,  източници  на  вторичен  унос; 
подобряване на информационната обезпеченост на населението 
чрез монтаж на електронно табло за визуализация на данните 
за КАВ от мониторинга;

3. образователно-информационни  –  методическо  подпомагане  за 
подобряване  на  енергийната  ефективност  на  сградите; 
информиране  за  действащите  схеми  за  насърчаване  на 
енергийната  ефективност  и  за  ползите  от  енергийното 
обновяване  на  сградите  и  използването  на  ВИ,  стимулиране 
участието  в  проекти  за  обновяване  на  жилищните  сгради; 
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създаване  на  форум  за  споделяне  опита  на  домакинствата, 
използващи  пр.газ;  засилване  чувствителността  на 
подрастващото поколение и гражданите към проблемите на АВ с 
цел активно екологично и социално поведение.

Предвидени  са  9  технически  мерки,  4  административно-
регулаторни и 3 образователно-информационни, описани подробно 
в Плана за действие за периода 2016-2020 г. - табл. 8.1.

Всяка  мярка  е  означена  със  собствен  код,  включващ 
комбинация  от  букви  на  латиница  и  цифри  на 
арабски(Kuk_i;r;t;f;_X), информиращ за:

• Kuk – наименованието на общината;
• сферата на действие на мярката:

i – образователно-информационна;
r – административно-регулаторна;
t – техническа;

• X – номер на мярката за съответната сфера на действие.

Табл. 8.1. Списък на предлаганите мерки за изпълнение на местно ниво(А) с цел 
намаляване на емисията на ФПЧ10 и Cd в периода 2016-2020 г.

№ Код Дейност
Индикатор 

за 
изпълнение

Срок
Отговорно 

лице

Финансови 
средства в 

лв.

Финансов 
източник

Очакван резултат

Приоритет 1. Намаляване на емисиите от комунално-битовото отопление

1 Kuk_t_1 Eнергийно обновяване на 
комунално-битовия сектор и 
използване на ВИ за следните 
сгради с общинска 
собственост:

общинската администрация С колко kWh 
годишно е 
намален 
разхода на 
енергия

2017 Кметът на 
Общината

200000 ОБ, 
НДЕФ

Подобряване на ЕЕ 
на общинските 
сгради и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за 
отопление

поликлиниката С колко kWh 
годишно е 
намален 
разхода на 
енергия

2017 Кметът на 
Общината

200000 ОБ, 
НДЕФ, 
ПРСР

Подобряване на ЕЕ 
на общинските 
сгради и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за 
отопление

 ОДЗ – II етап, С колко kWh 
годишно е 
намален 
разхода на 
енергия

2018 Кметът на 
Общината

400000 ОБ Подобряване на ЕЕ 
на общинските 
сгради и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за 
отопление

старата сграда на СОУ "Отец 
Паисий"

С колко kWh 
годишно е 
намален 
разхода

2016-2017 Кметът на 
Общината, 
Н-к РИО

400000 ОБ, ДБ, 
НДЕФ, 
ПРСР

Подобряване на ЕЕ 
на общинските 
сгради и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за 
отопление
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№ Код Дейност
Индикатор 

за 
изпълнение

Срок
Отговорно 

лице

Финансови 
средства в 

лв.

Финансов 
източник

Очакван резултат

читалище “Н.Й.Вапцаров”

С колко kWh 
годишно е 
намален 
разхода на 
енергия

2019-2020
Кметът на 
Общината

2000000
ОБ, ДБ, 
ПРСР

Подобряване на ЕЕ 
на общинските 
сгради и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива

2 Kuk_t_2

Разработване и изпълнение на 
пилотен проект за подмяна на 
отоплителните горивни 
устройства(печки, котли) в 
жилищните сгради с 
високоефективни и 
нискоемисионни

Брой 
жилищни 
сгради, 
участвали в 
проекта

2017-2020
Кметът на 
Общината

За 
изготвяне 
на проекта 
– 5000; за 
реализация 
– по проект

ОБ, 
REECL

Повишаване 
ефективността на 
отоплителните 
системи и 
намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за отопление

3 Kuk_t_3

Изготвяне и реализиране на 
проект за използване на 
слънчева енергия и 
осигуряване на топла вода за 
домакинствата

Брой 
жилищни 
сгради, 
използващи 
слънчева 
енергия

2016-2020
Кметът на 
Общината

За 
изготвяне 
на проекта 
– 5000; за 
реализация 
– по проект

ОБ, 
REECL

Предотвратяване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за сметка на 
ВИ

4 Kuk_t_4

Разширяване на 
газоснабдителната мрежа в гр. 
Куклен – проектиране и 
изпълнение

Дължина на 
новоизграде
ната 
газоснабдит
елна мрежа 
в km

Постоянен

Кметът на 
Общината, 
„СИТИГАЗ“ 
АД

4200000
ОБ, ОП, 
частни 
средства

Предотвратяване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива и 
заместването им  с 
пр..газ

5 Kuk_i_1

Създаване на форум за 
споделяне на опита на 
газоснабдените вече 
домакинства за постигнатия 
ефект с цел популяризиране 
използването на пр.газ от 
домакинствата

Брой нови 
абонати

Постоянен
Кметът на 
Общината

В рамките 
на фонд 
работна 
заплата

ОБ

Намаляване на 
емисиите от 
изгаряне на твърди 
горива за отопление

6 Kuk_i_2

Информационни кампании за 
ползите от енергийното 
обновяване на жилищата и 
качеството на използваните 
горива за отопление; 
методическо подпомагане на 
домакинствата

Брой 
медийни 
прояви, 
срещи и 
публикации; 
брой на 
домакинства
та, 
участващи в 
проекти за 
подобряване 
на ЕЕ на 
жилищата

Постоянен
Кметът на 
Общината

Съгласно 
изготвените 
проекти

ОБ, ЕФРР

Увеличаване броя 
на жилищата с 
повишена ЕЕ, 
намаляване размера 
на емисиите и 
подобряване на 
КАВ

Приоритет 2. Намаляване на емисиите от транспорта

7 Kuk_t_5

Рехабилитация на покритието 
на уличната мрежа, гаранция 
за ниски емисии от изтриване 
- според предвидените 
дейности в ОПР

Дължина на 
уличната 
мрежа с 
ремонтиран
и покрития

2016-2020
Кметът на 
Общината

2000000 ПРСР

Ограничаване  на 
прахови емисии от 
изтриване на 
настилки

8 Kuk_r_1

Предвиждане на клауза в 
договорите на обществените 
поръчки за ремонт на 
уличната мрежа, да се 
използват техники за 
ограничаване на прахови 
емисии 

Брой 
обществени 
поръчки с 
включени 
клаузи

Постоянен
Кметът на 
Общината

В рамките 
на фонд 
работна 
заплата

ОБ

Намаляване 
размера на 
праховите емисии 
от ремонтни 
дейности  и 
подобряване на 
КАВ

9 Kuk_r_2

Обслужващите МПС, при 
изпълнение на обществени 
поръчки в сферата на 
комуналните услуги и 
обществения транспорт да 
имат категория минимум 
EURO 4 – изискването да 
залегне в договорите

Брой 
обществени 
поръчки с 
включени 
клаузи

Постоянен
Кметът на 
Общината

В рамките 
на фонд 
работна 
заплата

ОБ

Нарастване броя на 
движещите се МПС 
с и над EURO 4; 
подобряване на 
КАВ
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№ Код Дейност
Индикатор 

за 
изпълнение

Срок
Отговорно 

лице

Финансови 
средства в 

лв.

Финансов 
източник

Очакван резултат

10 Kuk_r_3

Провеждане на контрол на 
входно-изходните артерии за 
изпълнение на емисионните 
норми от страна на 
движещите се МПС

Ежегодно 
докладване 
на резултати 
от 
проверките с 
броя на 
санкционира
ните МПС и 
от приетите 
действия

Постоянен

ОДМВР 
сектор 
"Пътна 
полиция"

В рамките 
на фонд 
работна 
заплата

От 
бюджета 
на 
ОДМВР 
сектор 
"Пътна 
полиция"

Намаляване на 
емисиите „от 
ауспуха“   при 
спиране от 
движение на МПС, 
неизпълняващи 
емисионните норми

Приоритет 3. Намаляване на емисиите от вторичен унос/ресуспензия

11 Kuk_t_6

Разработване и изпълнение на 
План-програма за поддържане 
на съществуващите озеленени 
площи - техническо и 
финансово осигурена

Приет План-
програма; 
Поддържана 
площ 

2016
Кметът на 
Общината

В рамките 
на фонд 
работна 
заплата

ОБ
Ограничаване 
източниците на 
прахови емисии

12 Kuk_t_7

Разработване на Проект за 
изпълнение на дейности по 
метене и миене на уличната 
мрежа(платна и тротоари) в 
гр. Куклен; закупуване на 
техника за осъществяване на 
дейността, осигуряваща 
високоефективно 
отстраняване на праха от 
повърхностите, без 
разправане;изграждане на 
система за ефективен контрол 
по изпълнение на дейностите, 
свързани с чистотата на 
уличната мрежа с ясни и 
измерими критерии

Дължина на 
улична 
мрежа, 
включена в 
проекта; 
Вид и брой 
закупена 
техника; 
приета 
методика с 
критерии за 
контрол и 
приемане на 
изпълнените 
дейности по 
чистотата

2017
Кметът на 
Общината

За 
изготвяне 
на проекта 
– 5000; за 
реализация 
– по проект

ОБ, ОП, 
ПУДООС, 
приходи 
от МДТ

Предотвратяване на 
емисиите и в 
последствие 
елиминиране на 
последващо 
отлагане на праха, 
респективно и 
премахване на 
потенциалната 
възможност за 
вторичен унос, чрез 
повишаване 
качеството на 
извършваната 
услуга

13 Kuk_t_8

Извършване на озеленителни 
мероприятия - включване на 
нови територии в 
обществените озеленени 
площи и създаване на 
регистър(картиране) на 
градските територии, 
източници на вторичен унос;

Площ на 
новите 
озеленени 
територии; 
приет и 
действащ 
регистър

2017
Кметът на 
Общината

По проект, 
съгласно 
приетата 
бюджетна 
рамка

ОБ, ОПРР 
2014-2020

Намаляване на 
площите, 
потенциални 
източници на 
вторичен унос

Приоритет 4. Повишаване на информираността и чувствителността на населението към замърсяването на АВ

14 Kuk_t_9

Визуализация на данните за 
КАВ от пункта за мониторинг 
по достъпен за гражданите 
начин

Монтирано 
електронно 
информацио
нно табло 
или др.

2018
Кметът на 
Общината

По проект
ОБ, 
фирми

Подобряване на 
информационната 
обезпеченост на 
населението

15 Kuk_i_3
Организиране на ежегодни 
конкурси в училищата "За по-
чист въздух на планетата"

Участници - 
брой; 
резултати

Постоянен
Директори 
на 
училищата

1000
ОБ, 
фирми

Повишаване на 
информираността 
на подрастващото 
поколение и на 
чувствителността 
му към КАВ – 
убеждение в 
социалните норми 
на екологично 
поведение

16 Kuk_r_4
Актуализация на Програмата 
за КАВ, при необходимост

Приета 
актуализира
на Програма

Постоянен
Кметът на 
Общината

15000
ОБ, 
фирми

Приемане на мерки 
за ограничаване на 
емисиите и 
подобряване на 
КАВ

ВИ – възобновяеми източници; ДБ – държавен бюджет; МДТ – местни данъци и такси; ОБ – общински бюджет;
ОП – оперативна програма;  ПРСР – Програма за развитие на селските райони; НДЕФ – Национален доверителен 
екофонд; ЕФРР – Европейски фонд за регионално развитие; REECL - Програмата за кредитиране на енергийната 
ефективност в дома; ЕЕ – енергийна ефективност; ОПР – Общинска програма за развитие
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9. Анализ на очаквания ефект от изпълнението на мерките за подобряване 
на КАВ

9.1. Резултати от оценката на КАВ

Предложените  технически,  административно-регулаторни  и 
образователно-информационни мерки в представения по-горе План 
за действие са в резултат от извършения  анализ за приноса на 
отделните  източници  към  нивата  на  ФПЧ10 и  Cd  в  АВ  на 
територията на гр. Куклен.

Резултатите  от  дисперсионното  моделиране  сочат  в 
рецепторната  точка,  АИС  „Куклен“  като  основна  причина  за 
високите  СГК  в  АВ  през  2014  г.  фоновото  ниво  и  комунално-
битовото отопление, както следва:
• ФПЧ10 -  регионален  фон(62,6%),  комунално-битово 

отопление(35,3%);
• Cd -  регионален  фон(78,2%),  комунално-битово 

отопление(21,6).
Сред локалните източници, комунално-битовото отопление е с 

най-голяма тежест, затова общинската администрация е приела за 
изпълнение следните технически мерки:

1. по отношение на комуналното отопление - подобряване на 
енергийната  ефективност  на  сградите  с  общинска 
собственост;

2. по отношение на битовото отопление:
• осигуряване  на  домакинствата  възможност  за  включване 

към разширяващата се газоснабдителна мрежа и използване 
на пр.газ за отопление;

• употребата на горива с ниски прахови емисии;
• намаляване потреблението на енергия от домакинствата за 

нуждите  на  битовото  отопление  чрез  повишаване 
енергийната ефективност на жилищата, използването на ВИ 
и на високоефективни, нискоемисионни котли и печки.

Освен тях са включени мерки за подобряване състоянието и 
чистотата  на  уличната  инфраструктура,  ограничаване  броя  на 
площите,  потенциални  източници  на  вторичен  унос  чрез 
озеленяване на нови територии и поддържане на съществуващите в 
добро състояние.

Взети са под внимание и резултатите от реализацията на 
инвестиционната програма на „КЦМ“ АД. Дружеството е основен 
източник на емисии в АВ, въпреки незначителното му участие, 
заедно  с  това  на  останалите  промишлени  производства,  при 
формирането  на  нивото  на  ФПЧ10 и  Cd  в  АИС  „Куклен“  през 
2014 г., съответно 0,03% и 0,2%.

За  очакваните  нива  на  емисиите  на  ФПЧ10 и Cd след 
реализация  на  формулираните  мерки  (табл.  8.1)  и  очертаните 
трендове е извършено прогнозно моделиране за оценка на ефекта 
от изпълнението им. За нуждите на прогнозното моделиране на 
комунално-битовото  отопление  са  използвани  осреднени 
статистически данни за периода  2010 – 2014 г. Резултатите от 
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моделирането са представени по-долу заедно с картите, върху 
които са визуализирани. Те са изчислени за обща емисия през 
2020 г. в размер на 37,77 Mg/Y за  ФПЧ10 и 0,068 Mg/Y за Cd – 
табл. 9.

Табл. 9. Прогнозно участие на моделираните източници на емисии на ФПЧ10 и  Cd в 
района на гр. Куклен през 2020 г.

№ Източници на емисия
Годишна емисия на ФПЧ10 Годишна емисия на Cd

тонове % участие тонове % участие

1 Промишленост 26,98 71% 0,067 98,52%

2 Транспорт 1,46 4% 0,000005 0,01%

3 Комунално-битово отопление 9,33 25% 0,001 1,47%

4 Общо 37,77 100,0% 0,068 100,0%

Сравнение на очакваните през 2020 г. годишни емисии спрямо 
тези през 2014 г. е представено в табл. 9.1. Общата годишна 
емисия  през  2020  г.  намалява  по  показателя  ФПЧ10 с  8%,  по 
показателя  Cd  нараства  с  38%.  Увеличението  се  дължи  на 
нарастване  на  емисиите  от  „КЦМ“  АД  с  40%  в  резултат  на 
предстояща промяна в източниците, както и начина на определяне 
на емисиите през 2020 г. - приети са граничните стойности на 
дебитите  и  концентрациите,  разрешени  с  комплексното 
разрешително, които са по-високи от измерените през 2014 г.

В резултат се променят сумарните емисии по следния начин:
ФПЧ10 – намалява с 8%
Cd - нараства с 38%.

Табл. 9.1. Обща годишна емисия на ФПЧ10 и Cd през 2020 г. и сравнение спрямо 2014 г.

Източник

Обща годишна емисия

2014 г. 2020 г.

ФПЧ10 Cd ФПЧ10 промяна Cd промяна

Mg/Y Mg/Y Mg/Y % Mg/Y %

Промишленост 29,33 0,048 26,98 -8% 0,067 40%

Транспорт 1,46 0,000005 1,46 0% 0,000005 0,0%

Комунално-битово отопление 10,14 0,001107 9,33 -8% 0,001 -10%

Общо: 40,93 0,049 37,77 -8% 0,068 38%

9.1.1. Емисии от промишлени дейности, изпускани организирано(ТИ)

Предвидени  са  промени  в  дейността  на  „КЦМ“  АД, 
рефлектиращи  върху  емисионните  потоци.  Останалите 
производствени източници запазват емисионното си натоварване. 
Емисията от ТИ се променя(табл. 9.1) по следния начин:

ФПЧ10 – намалява с 8%
Cd - нараства с 40%.
Приносът на промишлените източници в общата емисия на ФПЧ10 

през 2014 г. е 72%, на Cd – 97,7%(табл. 5.9). През 2020 г. 
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този принос намалява на 71% за ФПЧ10 и нараства за Cd на 98,5% 
- табл. 9.

Табл. 9.2. Годишна емисия на ФПЧ10 и Cd от източниците на емисии в „КЦМ“ АД през 
2020 г.

Източник Дебит

Емисия

ФПЧ10 Кадмий

Т изх. 
газове

Висо
чина 

на 
коми

на

Режим на работа Годишна емисия

деноно
щен

годишен ФПЧ10 Кадмий

Име № Nm3/h kg/h kg/h oC m h d Mg/Y Mg/Y

“Аглотопилен”, ТЗ 
”Агломерация”, ТО ”Пресевно”

2 50000 0,250 0,000500 25 35 24 330 1,980 0,00396

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ 
“Рафинация”, ТО 
”Сребродобивно” и 1 
бр.рафинационен котел, ТЗ 
“Оловни сплави”

5 70000 0,350 0,000700 30 30 24 330 2,772 0,00554

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ 
“Рафинация”, рафинационни 
котли, 8 бр. и късобарабанни 
пещи №№2 и 3

6 70000 0,350 0,000700 30 30 24 330 2,772 0,00554

“Пържене и сярна киселина”, ТЗ 8 10500 0,053 0 25 12 24 260 0,328

“Извличане и електролиза”,ТЗ 
”Мокро извличане”

10 2000 0,010 0,000020 25 25 24 260 0,062 0,00012

“Извличане и електролиза”, ТЗ 
”Мокро извличане”

11 3000 0,015 0,000030 25 25 24 260 0,094 0,00019

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО “Дробилно”

13 8000 0,040 0,000160 25 7,5 12 260 0,125 0,00050

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО “Дробилно”

14 14000 0,070 0,000280 25 20 12 260 0,218 0,00087

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО “Ниско и високопещно”

15 220000 1,100 0,004400 90 70 24 365 9,636 0,03854

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО ”Пържилно и прахоулавяне” 

16 35000 0,175 0,000700 100 40 24 220 0,924 0,00370

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО ”Пържилно и прахоулавяне”

17 8000 0,040 0,000160 25 25 12 220 0,106 0,00042

 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО ”Пържилно и прахоулавяне”

18 6100 0,031 0,000122 25 25 12 220 0,081 0,00032

“Извличане и електролиза”, ТО 
”Топене и леене на катоден цинк, 
CGG”

19 35000 0,175 0 25 25 12 300 0,630

“Извличане и електролиза”, ТО 
”Електролиза”

20 21000 0,105 0 25 25 12 300 0,378

“Извличане и електролиза”, ТО ” 
Топене и леене на катоден цинк, 
CGG”

21 7000 0,035 0 25 17 12 300 0,126

 “Пържене и сярна киселина”, ТЗ 
”Пържене”

27 6500 0,033 0,000117 25 26 10 20 0,007 0,00002

 “Пържене и сярна киселина”, ТЗ 
”Пържене”

28 3500 0,018 0,000070 60 25 24 300 0,126 0,00050

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ 
“Рециклинг”

29 11000 0,110 0 25 15 12 260 0,343

“Рафинация и рециклинг”, ТЗ 
“Оловни сплави”

31 13500 0,135 0 35 16 12 220 0,356

“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, 
ТО ”Пържилно и прахоулавяне”

32 10000 0,200 0,000500 35 25 24 220 1,056 0,00264
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Източник Дебит

Емисия

ФПЧ10 Кадмий

Т изх. 
газове

Висо
чина 

на 
коми

на

Режим на работа Годишна емисия

деноно
щен

годишен ФПЧ10 Кадмий

Име № Nm3/h kg/h kg/h oC m h d Mg/Y Mg/Y

”Златен концентрат” 33 3000 0,015 0 25 7 12 260 0,047

ТЗ ”Подготовка на суровините” 34 30000 0,300 0 35 35 12 330 1,188

ТЗ ”Топене”-вентилационни 
газове от гранулация на оловната 
шлака

35 35000 0,350 0,000350 35 35 10 330 1,155 0,00116

ТУ „РиР”, ТЗ „Рафинация”, ТЗ 
„Сребродобивно”, КБП № 1, 2 и 3 
и КП

37 40000 0,200 0,000400 25 30 24 330 1,584 0,00317

Сумарно за „КЦМ“ АД 26,093 0,067

Табл. 9.3. Участие на основните промишлени източници (ТИ) в годишната емисия на 
ФПЧ10 през 2020 г.

Източник
Годишна емисия на ФПЧ10 

Mg/Y %

“КЦМ” АД 26,093 96,73%

"Агрия" АД 0,473 1,75%

"Юпитер 05" ООД 0,407 1,51%

"РМЗ-2001" АД 0,003 0,01%

Общо 26,98 100%

Прогнозното  разпределение  на  емисии  от  промишлените 
източници  през  2020 г.,  в  резултат  от  моделирането,  са 
визуализирани на фигури 14 и 20, тези от „КЦМ“ АД – на фигури 
15 и 21.

9.1.2. Емисии от транспорта

С изпълнението на мерките, включени в Плана за действие 
2016-2020 г.,  с  насоченост  към  транспорта  не  се  очаква 
осезаема  промяна  в  крайния  резултат.  Новите  МПС  с  по-добри 
експлоатационни  параметри(по-висока  категория  EURO)  и 
очакваното  намаление  от  реализацията  на  мерките,  ще  се 
компенсира  с  нарастването  на  интензитета  на  транспортния 
поток.

Транспортът е с 4% принос в годишната емисия на ФПЧ10 и 
0,01% за Cd. Размерът на емисиите се запазва на същото ниво, 
както и дяловото им участие през 2020 г. - табл. 9.

На фиг. 16 са изобразени прогнозните средногодишни нива на 
ФПЧ10 в района на град Куклен в резултат на очакваните през 
2020 г. емисии от транспорта, а на фиг. 22 са средногодишните 
нива на Cd.
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9.1.3. Емисии от комунално-битовото отопление

Емисиите от отоплителните инсталации в комунално-битовия 
сектор са най-значими по размер сред локалните източници. В 
резултат  от  изпускането  им  на  сравнително  малка  височина 
(ниски емисии) и с локализацията им в гъсто застроени жилищни 
райони, тези източници имат най-голям принос при формирането 
на високи концентрации в АВ през студеното полугодие.

Община  Куклен  вече  шест  години  полага  усилия  за 
подобряване  на  енергийната  ефективност  на  общинския  сграден 
фонд.  За  част  от  общинските  сгради  това  е  факт,  а  за 
останалите  са  предвидени  мерки  в  ОПР  и  настоящия  План  за 
действие 2016-2020 г.

Трендовете при употребата на различни източници на енергия 
от домакинствата са определени за периода 2010-2014 г. - табл. 
9.4.

Табл. 9.4. Тренд  при  употребата  на  различни  източници  на  енергия  в  битовите 
отоплителни системи за периода 2010-2014 г.

Сектор Година
Сумарно 
въглища

Природен 
газ

Сумарно 
нефт

Възобновяеми 
горива и 

отпадъци (вкл. 
невъзобновяем

и отпадъци)

Топлинна 
енергия 
от ВЕИ

Топлинна 
енергия

Ел. 
енергия

Хиляди тонове нефтен еквивалент

Домакинства

2010 213 49 22 710 6 354 908

2011 256 56 28 746 8 359 938

2012 257 53 25 758 8 344 932

2013 206 45 24 749 9 318 906

2014 152 45 24 733 9 311 910
Източник: НСИ – по данни от енергийния баланс на страната

Въз основа на анализирания период 2010-2014г., с възможно 
отражение  в  размера  на  емисиите  от  комунално-битовото 
отопление през 2020 г. спрямо 2014 г., приета като базова, са 
направени следните изводи:

1. от 2010 г. до 2011 г. е отбелязана прирастова динамика на 
общата енергия, използвана от домакинствата, след което 
има  спад,  вследствие  повишаване  на  енергийната 
ефективност на сградния фонд и употребата на ВИ;

2. използването  на  електрическа  енергия  е  с  най-голямо 
участие,  следвана  от  възобновяемите  горива  и 
отпадъци(биомаса),  топлинна  енергия,  въглища,  природен 
газ, нефт и ВИ;

3. електрическата  енергия  следва  характера  на  движение  на 
използваната сумарна енергия; топлинната трайно намалява; 
изгарянето  на  въглища  расте  до  2011  г.,  след  което 
намалява; движението при възобновяемите горива и отпадъци 
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е  нарастващо  до  2012  г.,  но  през  2013  г.  е  отчетен 
незначителен годишен спад 1,2%, който се запазва и през 
2014 г. ;

4. при  твърдите  горива  и  топлинната  енергия  се  забелязва 
през 2014 г. намаление.
Горепосоченият  сценарий  е  използван  като  основа  за 

прогнозното дисперсионно моделиране на концентрациите на ФПЧ10 

и  Cd в  АВ  от  комунално-битовото  отопление  през  2020  г.  В 
табличен вид са посочени емисионните стойности.

2010 2011 2012 2013 2014
0
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500

600
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Сумарно въглища
Природен газ
Сумарно нефт
Възобновяеми горива и отпадъци 
(вкл. невъзобновяемите 
отпадъци)
Топлинна енергия от ВЕИ
Топлинна енергия
Електрическа енергия

Табл.  9.5.  Прогнозни  емисионни  параметри  през  2020  г.  за  жилищата,  използващи 
твърди и течни горива за отопление на територията на Куклен

Комунално-битово отопление, изразено в оразмерителни 
единици жилища

Разпределение в употребата на твърди и течни 
горива в жилищата без централно газоснабдяване

въглища и 
брикети

нефтопродукти биомаса общо

Параметри на горивния 
процес

работен 
график 

h/Y 900 900 900 900

темп. изх. 
газове

оС 150 150 150 150

Жилища без централно газоснабдяване бр. 2147 2147
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Комунално-битово отопление, изразено в оразмерителни 
единици жилища

Разпределение в употребата на твърди и течни 
горива в жилищата без централно газоснабдяване

въглища и 
брикети

нефтопродукти биомаса общо

Енергия за битово отопление 
в жилищата без централно 
газоснабдяване

общо GJ/Y 7585 663 23025 31273

на 
жилище

GJ/Y 3,53 0,31 10,72 14,57

GJ/h/жилище 0,00393 0,00034 0,01192 0,01619

Емисиoнен фактор
ФПЧ10 g/GJ 76 1,1 380

Cd g/GJ 0,00175 0,00000065 0,04375

Емисия за обитавано жилище
ФПЧ10 kg/h/жилище 0,00030 0,0000004 0,00453 0,00483

Cd kg/h/жилище 6,8E-009 2,2E-013 0,0000005 0,00000053

Табл. 9.6. Прогнозирани параметри на площния източник(комунално-битово отопление) 
на територията на Куклен през 2020 г.

Площен 
източник

Брой 
жилища

Работен 
график

Средна 
височина 
на комина

Темп. изх. 
газове

Емисия на ФПЧ10 Емисия на кадмий Годишна емисия

на 
жилище

на полигон на жилище
на 

полигон
ФПЧ10 Кадмий

бр. h/Y m oC kg/h kg/h kg/h g/h Mg/Y Mg/Y

Полигон 2147 900 10 150 0,00483 10,4 0,00000053 1,134 9,33 1,0E-03

Прогнозират се следните годишни емисии през 2020 г. от 
комунално-битовото отопление: ФПЧ10 – 9,33 тона и Cd – 0,001 
тона.  Разпределението  на  техните  прогнозни  емисии  през 
2020 г.,  в  резултат  от  моделирането,  са  визуализирани  на 
фигури 17 и 23.

9.1.4. Прогнозни средногодишни нива на ФПЧ10 и Cd на територията на Куклен през 
2020 г.

Цитираните по-долу прогнозни концентрации за 2020 г. са 
определени  в рецепторната точка на АИС „Куклен“, което дава 
възможност  за  сравнение  с  резултатите  от  мониторинга  в  ПМ. 
Визуализирани са на фигури 14-24.

Табл.  9.7.  Участие  на  отделните  източници  при  формирането  на  СГК  за  2020 г., 
изчислена при дисперсионното моделиране

Източник

2020 г.

ФПЧ10 Cd

СГК дялово участие СГК дялово участие

μg/m3 % ng/m3 %

Промишленост 0,015 0,05% 0,035 0,7%

Транспорт 0,58 2,08% 0,00275 0,1%

Комунално-битово отопление 9,35 33,46% 1,019 20,2%

Фоново ниво 18 64,41% 4 79,1%

Общо всички източници с фон 27,95 100% 5,057 100%
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Промишлени източници
В имисионно отношение не се прогнозира осезаема промяна 

през  2020 г.  в  АИС  "Куклен",  предвид  несъщественото  дялово 
участие на ТИ в общото замърсяването на АВ.

Намалението в размера на годишната емисия на ФПЧ10 с 2,35 
тона не води до намаляване на нивата в ПМ, след разсейване в 
АВ. Причина за това е предстоящата промяна в параметрите на 
изпускащите устройства на ТИ на площадката на „КЦМ“ АД.

Плануваното значително увеличение в размера на годишната 
емисия на Cd през 2020 г. с 19 килограма(40%) също не променя 
осезаемо  прогнозното  участие  на  промишлените  източници  при 
формирането на СГК, поради незначителното им дялово участие в 
общото  замърсяване  на  АВ  в  АИС“Куклен“.  Резултатите  от 
дисперсионното моделиране за 2020 г. са представени на фигури 
14 и 20, тези от „КЦМ“ АД – на фигури 15 и 21.

Транспорт
В  резултат  от  изпълнение  на  предвидените  мерки  не  се 

очаква  промяна  в  СГК  от  транспорта,  както  и  в  дяловото  му 
участие.  Резултатите от дисперсионното моделиране за 2020 г. 
са представени на фигури 16 и 22.

Комунално-битово отопление
Резултатите  от  дисперсионното  моделиране  за  2020 г.  са 

представени на фигури 17 и 23. Вземайки под внимание ефекта от 
изпълнението на предвидените мерки и намалението на годишната 
емисия в размер на 8% за ФПЧ10 и 10% за Cd, прогнозата показва 
по отношение на:

• ФПЧ10 намаление с 0,8 μg/m3.- от 10,15 μg/m3 на 9,35 μg/m3;
• Cd намаление с 0,09 ng/m3 - от 1,11 ng/m3 на 1,02 ng/m3.

Очакваното общо намаление на СГК по показателите ФПЧ10 и 
Cd  през 2020 г., след реализация на заложените мерки в Плана 
за действие, е представено на фигури 18 и 24. Сумарната СГК за 
ФПЧ10 се прогнозира в размер на 27,95 μg/m3, за Cd - 5,06 ng/m3. 
След прилагане на мерките, очакваното намаление на СГК е за:

• ФПЧ10 – 3%;
• Cd – 1%.

Табл. 9.8. Промяна в нивата на СГК през 2020 г. спрямо 2014 г.

Източник

АИС "Куклен"

2014 2020 Промяна

ФПЧ10 Cd ФПЧ10 Cd ФПЧ10 Cd

μg/m3 ng/m3 μg/m3 ng/m3 μg/m3 ng/m3

Промишленост 0,01 0,01 0,02 0,035 0,01 0,03

Транспорт 0,58 0,0028 0,58 0,003 0 0

Комунално-битово отопление 10,15 1,105 9,35 1,019 -0,8 -0,09

Общо всички източници 10,74 1,118 9,95 1,057 -0,79 -0,06

Фоново ниво 18 4 18 4 0 0

Общо всички източници с фон 28,74 5,118 27,95 5,057 -0,79 -0,06
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На фиг. 19 е визуализиран очакваният през 2020 г. брой на 
превишенията на СДН на ФПЧ10, който в мястото на ПМ е 45 бр. - 
с 10 бр. над нормативно допустимите в рамките на календарната 
година.

Прогнозното  моделиране  е  направено  за  песимистичния 
вариант, при който за ТИ са приети разрешените емисионни норми 
и производствени натоварвания, даващи представа за максимално 
допустимото  им  въздействие  върху  АВ.  При  този  вариант  се 
установява, че с изпълнението на предложените мерки, в точката 
за мониторинг, АИС "Куклен", незначително намаляват нивата на 
замърсителите  във  въздуха.  С  това  намаление  не  се  постига 
екологичната  цел  за  опазване  на  човешкото  здраве  по 
показателите ФПЧ10 и Cd през 2020 г. в Куклен. Действителните 
нива  на  замърсителите  във  въздуха  под  въздействие  на 
промишлените източници, моделирани като точкови, обаче ще се 
формират не от максимално разрешените емисии, а от реалните, 
които  обичайно  са  по-ниски  и  продиктувани  от  актуалната 
експлоатационна,  пазарна  и  икономическа  ситуация. 
Едновременно, дисперсията на замърсителите ще бъде във функция 
от  конкретната  метеорологична  обстановка.  Затова  при 
оптимистичния сценарий за прогнозираната конфигурация на тези 
фактори, не е невъзможно да бъдат постигнати нормите за КАВ 
през 2020 г.

9.2. Еколого-икономически анализ „разходи-ползи“

Необходимите финансови средства, които трябва да осигури 
общинската администрация за изпълнение на предвидените мерки в 
Плана  за  действие  2016-2020 г.  са  описани  в  табл.  8.1. 
Размерът им е 5 пъти по-голям от вложения за реализация на 
мерките от предходния програмен период.

Табл. 9.9. Ефективност на разходите за реализация на мерките

Замърсители
СГК - АИС "Куклен" Финансови разходи

2014 2020 намаление сума

ФПЧ10
μg/m3 лева

28,74 27,95 0,79

9431000
Cd

ng/m3

5,12 5,06 0,06

Ефективността на разходите за постигане на заложените цели е 
представена в табл. 9.9.

4101 Куклен, ул. „Александър Стамболийски“ 43,  тел.: +359 3115 2120, web: www.kuklen.org

89



Актуализация на Програма за подобряване на КАВ

в Община Куклен с План за действие за периода 2016 – 2020 г.

10. Контрол по изпълнение на Програмата

Настоящата  Програма  е  неразделна  част  от  общинската 
програма  за  околна  среда  по  чл.  79  от  ЗООС.  Програмите  се 
приемат от общинските съвети, на основание чл. 79, ал. 4 от 
ЗООС, които контролират изпълнението им, съгласувано с РИОСВ-
Пловдив(чл. 41, ал. 2 от Наредба № 12/2010 г.).

В тази връзка, Кметът на Общината има задължение ежегодно 
да  внася  в  Общинския  съвет  отчет  за  изпълнението  на  тази 
Програма като част от Програмата за опазване на околна среда, 
а  при  необходимост  и  предложения  за  нейното  допълване  и 
актуализиране.  Отчетът  се  представя  за  информация  в  РИОСВ-
Пловдив. Кметът на Общината предоставя отчет по изпълнението 
на Програмата на компетентните органи в случаите, когато такъв 
бъде поискан, съобразно указания на Министерство 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  изпълнение  на  мерките  с  информация  за 
количеството  и  начина  на  изпълнение  на  отделните 
дейности,  съгласно  посочените  критерии  за  оценка; 
източник и размер на вложените финансови средства;

• етапа, до който е достигнала реализацията на мерките;
• допълнителни мерки, предложени за прилагане, вследствие 

отчетените резултати и достигнатите нива на замърсителите 
в АВ през предходната година.
Настоящата Програма подлежи на актуализация не по-късно от 

2021 г., т.е. след изпълнение на Плана за действие към нея, 
както  и  в  случаите,  когато  са  се  променили  условията,  при 
които е съставена. За актуализацията на Програмата отговаря 
Кметът  на  Общината.  Кметът  отговаря  също  за  нейното 
изпълнение,  съвместно  със  заинтересованите  физически  и 
юридически лица.

Общинските  органи  предприемат  необходимите  мерки  за 
информиране  на  населението  във  връзка  с  разработване  на 
Програмата и осигуряват достъп на:

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

общественото здраве;
3. организации, представляващи интересите на чувствителни 

групи от населението;
4. асоциации и браншови организации.
Освен това се осигурява достъп до Програмата и Плана за 

действие към нея на интернет-страницата на Общината.
В  началото  на  2017 г.  е  необходимо  да  бъде  изготвен 

първият  годишен  отчет  за  изпълненото  към  30.12.2016 г.  по 
Програмата  и  до  30.03.2017 г.  да  бъде  представен  в  РИОСВ-
Пловдив.
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Лица за контакти

Община Куклен
ул. „Александър Стамболийски“ 43
4101 Куклен 
тел.: 03115/2120; тел./факс: 03115/2165
е-поща: kmet@kuklen.org
web: www.kuklen.org

Илия Димов – гл.експерт „Екология“, тел.: +359 886208884
е-поща: ilia_dimov@abv.bg

РИОСВ – Пловдив
бул. “Марица” № 122
4000, Пловдив
тел./факс: +359 32 628 994
e-поща:riosv_plovdiv@dir.bg
Марияна  Кондаклиева-началник  отдел  „Контролна  дейност“ 
тел.: 032 638078, вътр. 108;
е-поща: riosv_plovdiv@dir.bg

Списък на документите, приложени към Програмата

Прил. № 1. Метеорологичен файл за Куклен за  2014 г.  със  статистически данни за 
дисперсионните класове на ветровото поле в TA Luft-формат - НИМХ към 
БАН;

Прил. № 2. Роля на метеорологичните условия за нарушаване стандартите за КАВ в 
Община  Куклен  през  2014 г.,  БАН-НИМХ,  октомври  2015 г.  -  отчет  по 
договор с Община Куклен № 344/08.10.2015 г.;

Прил. № 3. Заповед № 1182/16.11.2051 г. на Кмета на Община Куклен за сформиране 
на Програмен съвет за оценка и управление на КАВ;

Прил. № 4. Резултати от  извършената  оценка на КАВ за  2014 г.  чрез дисперсионно 
моделиране на замърсяването с ФПЧ10 и Cd на територията на Куклен с 

моделиращия софтуер SELMAGIS
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Литературни източници

• Актуализирана единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества 
във  въздуха,  утвърдена  със  Заповед  №  РД-165/20.02.2013 г.  на  Министъра  на 
околната среда и водите, Геофизичен Институт – БАН, 2010 г.

• EMEP/EEA  air  pollutant  emission  inventory  guidebook  2013 
http://www.eea.europa.eu//publications/emep-eea-guidebook-2013

• База данни към Националната система за  контрол на КАВ -  извлечение  за  2011-
2014 г. ;

• Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Р България през 
2013  г.  -  Емисии  на  вредни  вещества  в  АВ  и  КАВ  - 
http://eea.government.bg/bg/soer/2013/air/index

• Данни от системата за мониторинг на атмосферния въздух на  РИОСВ-Пловдив - 
месечни справки и годишни доклади за състоянието на въздуха и околната среда -

• http://plovdiv.riosv.com/main.php?module=info&object=info&action=view&inf_id=29

• http://plovdiv.riosv.com/files/godishni_dokladi/god-2014.pdf

• Air pollutant emissions data viewer (LRTAP Convention) http://www.eea.europa.eu/data-
and-maps/data/data-viewers/air-emissions-viewer-lrtap

• Badania  zagrożenia  środowiska  cząstkami  stałymi  podczas  eksploatacji  pojazdów 
samochodowych,  Prof.  Zdzisław  Chłopek,  Instytut  Transportu  Samochodowego  w 
Warszawie,  2011  -  http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-
article-BAT1-0041-0057/c/httpwww_ein_org_plpodstronywydania54pdf11p.pdf

• Ocena zagrożenia środowiska cząstkami stałymi ze źródeł cywilizacyjnych, Z. Chłopek, T.  
Szczepański, Inżynieria Ekologiczna Nr 30, 2012 - http://www.ineko.net.pl/pdf/30/15.pdf

• Health risks of particulate matter from long-range transboundary air pollution, WHO 2006 
- http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/78657/E88189.pdf

• Analiza możliwości ograniczania niskiej emisji ze  szczególnym uwzględnieniem sektora 
bytowo-komunalnego,  pod  kierownictwem  Thomasa  Schönfeldera,  MS,  2011  - 
http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_02/0d3c8810e4fbeedd2f6c45491993fd25.pdf

• Realizacja Programu ograniczania Niskiej Emisji krok po kroku, J. Piszczek, A. Osicki, P. 
Kukla,  Katowice  2010  -  http://www.energiaisrodowisko.pl/niska-
emisja/PONE_technologie.pdf

• Ministerstwo  Środowiska,  Główny  Inspektorat  Ochrony  Środowiska -  Wskazówki  dla 
wojewódzkich inwentaryzacji emisji na potrzeby ocen bieżących i programów ochrony 
powietrza, https://www.mos.gov.pl/g2/.../f9b542f616dbf46076cb38cdff23bf8f.pdf

• Uciążliwość dla środowiska emisji  z niskich źródeł takich jak paleniska domowe,  Jozef 
Pacyna i Elzbieta Pacyna, Norwegian Institute for Air Research (NILU) Kjeller, Norway, 
Konferencja  nt  Skuteczny  program  finansowania  poprawy  jakosci  powietrza  w 
Subregionie Sądeckim, Nowy Sacz, 31 marca, 2014
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