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ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2003 г. територията на Община Велико Търново е определена като Район за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ), в който се 
превишават нивата на фини прахови частици(писмо на МОСВ, № 08-00-268/08.04.2003. 

В тази връзка е разработена Програма за управление качеството на атмосферния въздух 

на гр.В.Търново, 2003-2010г. Програмата е утвърдена от Общинския съвет с Решение 
№ 109 от 20.04.2004 г., който е компетентния орган по приемане и контрола върху 
нейното изпълнение.  

През 2007 г. е извършено ново райониране на страната, като със Заповед № РД-580 от 
17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден нов списък на 
РОУКАВ, съгласно който  Община Велико Търново, е част от  РОУКАВ Северен 

Дунавски.  

Настоящата актуализирана Програма за намаляване нивата на емисиите и за достигане 
на установените норми за вредни вещества (ФПЧ10) на територията на гр. Велико 

Търново, наричана по-долу за краткост само Програма, касае показател за качество на 
атмосферния въздух (КАВ): Фини прахови частици до 10 µm (ФПЧ10) /кодове на 
ситуациите на превишения: BGPM10_24h и BGPM10_annual/. 

Разработката е съобразена с изискванията на Директива 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), която е въведена в 
българското законодателство чрез: 

1. Закон за чистотата на атмосферния въздух (Обн. ДВ, бр. 45/1996 г., в сила от 
29.06.1996 г., посл. изм. ДВ, бр. 88/09.11.2010 г.); 

2. Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 

(издадена от МОСВ и МЗ, обн. ДВ, бр. 58/2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) 

Спазени са и изискванията на Инструкция за разработване на програми за  намаляване 
на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, 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. 

Планът за действие към програмата обхваща периода от 2011 г. до 2014 г. 

Целта на програмата е да се предприемат мерки за достигане на установените норми 

за ФПЧ10 на територията на гр. В.Търново, териториална единица в РОУКАВ Северен 

Дунавски, да се запазят и поддържат нивата на останалите основни показатели за 
качество на атмосферния въздух под установените за тях норми, с което да се осигури 

екологичен комфорт на населението. 

 

При изготвяне актуализацията на Програмата са изпълнени следните задачи: 

1. оценка на КАВ на територията на гр. В.Търново чрез дисперсионно моделиране 
за годините 2007 и 2010 с цел допълване оценката от измерванията, извършвани 

в рамките на НСМОС, с информация за локализацията на наднорменото 
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замърсяване и участието на различните източници в размера му; визуализиране 
на резултатите на карти; 

2. анализ на КАВ на територията на гр. В.Търново – характер и оценка на 
замърсяването; 

3. произход на замърсяването – идентифициране на главните  източници на емисии 

и техният принос; 

4. анализ на ситуацията с описание на факторите, причина за нарушеното КАВ; 

5. информация и отчет за изпълнението на мерките и проектите, приети с Плана за 
действие 2003-2010 г. и постигнатия ефект; 

6. формулиране на мерки за подобряване на КАВ и привеждане в съответствие с 
нормите по показателя ФПЧ10, които да послужат за изготвяне на План за 
действие към програмата и приоритизирането им; 

7. списък на мерките със срок за изпълнението им, представен в План за действия в 
периода 2011 – 2014; 

8. оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на 
приетите мерки чрез прогнозно моделиране за определяне приноса на 
източниците; 

9. изчислена е неопределоността на резултатите от моделирането на база на 
реалните данни, измерени в пункта на РИОСВ, гр. В. Търново за 2007 и 2010 г. 

Актуализацията на Програмата се изпълнява на основание Заповед № РД 22-

1766/15.12.10 г. на Кмета на Община Велико Търново. 

Оценката на КАВ, извършена въз основа на анализа на данните от мониторинга, сочи 

превишение на нормите за ФПЧ10 (СДН и СГН) през последните три години (2008, 

2009, 2010). Най-значително е превишението за 2008 г. - 68%. През тази година са 
регистрирани най-голям брой превишения на СДН (192 бр. - 157  бр. над допустимите 
35 пъти в рамките на една календарна година) като е измерена и най-високата 
максимална СДК = 238 µg/m³. Анализът показва, че регистрираните превишения са със 
сезонен характер (през студения период на годината докато през останалото време 
случаите са по-малко) и се появяват предимно при средноденонощна скорост на вятъра 
по-малка от 1,5 m/s. За 2008г. случаите на превишение на нормата при ветровито време 
са само 34.  През 2009 г. и 2010 г., съответно от 98 и 93 дни с превишения на СДН на 
ФПЧ10, след приспадане на дните със средноденонощна скорост на вятъра по-малка и 

равна на 1,5 m/s, броят им намалява до 29 през 2009г. и 28 през 2010г., т.е. по-малък от 
35 пъти за календарна година – в синхрон с нормативните изисквания 

Резултатите от направеното дисперсионно моделиране за годините 2007 и 2010 

показват, че: 

1. транспортът е с най-осезаемо влияние върху замърсяването на въздуха с 
ФПЧ, с максимална годишна концентрация в размер на  64,86 µg/m

3 

(2010г); 

2. битовото отопление е сред локалните източници на емисии на ФПЧ10 също 

със значително влияние - максималната годишна концентрация на ФПЧ10 в 
резултат от битовото отопление достига до 34,10 µg/m

3
, вследствие на 

използваните твърди горива и ниската височина на изпускане на 
праховите емисии; 
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3. сумарната максимална годишна концентрация, моделирана на базата на 
местните източници на емисии е 83,67 µg/m

3
. 

4. територията, подложена на  ФПЧ10 над СГН=40 µg/m
3
 е в размер на 5 km

2
, 

което представлява 16,5% от цялото землище на гр. Велико Търново и 45% 

от площта на жилищните и други урбанизирани територии;  

5. концентрации на ФПЧ10, превишаващи СГН=40 µg/m
3
 за опазване на 

човешкото здраве, се локализират в западната част на града, между 
транспортните артерии „България“, „Ниш“, „Тридесет и шеста“, „Никола 
Габровски” и южно от ул. „Н.Габровски”, където е разположен ЖК 

„Бузлуджа”. и засягат около 41 600 жители, което е около 60% от 
населението на гр. Велико Търново. 

Резултатите от моделирането са представени  в самостоятелен доклад, Приложение 
към Програмата3

.  

Въз основа на направените оценки са формулирани мерки за намаление на нивата на 
праховите частици, оформени в План за действие. Мерките са насочени преди всичко 

към намаляване на емисиите от транспорта и битовото отопление. Извършено е 
прогнозно моделиране за оценка на ефекта от изпълнението им. Резултатът показва, че 
съществува възможност до края на 2012 г. нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух да 
достигнат СГН.  

В оценка на очакваното подобрение на КАВ  с предвидените за изпълнение мерки се 
прогнозира, че средногодишната концентрация на ФПЧ в района на пункта за 
мониторинг ще се намали до максимум 16,51 µg/m

3
, което представлява 40% от ПДК, а 

максималната средноденонощна ще достигне 58,13 µg/m
3
, което превишава ДН, но ще 

се достигне  намаляване на съществуващите концентрации от 2-3 пъти. 

  Информацията относно етапа на изпълнение на директивите, имащи отношение 
към намаляването на нивата на прахови частици в атмосферния въздух е представена от 
РИОСВ-В.Търново.  
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1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и превишението на нормите за 
ФПЧ10 в района на гр.Велико Търново се осъществява от един стационарен пункт от 
Националната мрежа за мониторинг на качеството на атмосферния въздух, с код BG 

0020A-VT1, част от РОУКАВ „Северен“ с код BG0004 (фиг.1.2.). 

Характеристиката на ПМ е представена в табл. 1.1. Разположението на пункта е 
представено на  фиг. 1.3.   

 

Табл. 1. 1.Характеристика на ПМ – В.Търново с код BG 0020A-VT1 

Местоположение гр.Велико Търново , ул. “Никола 
Габровски ”68 

Класификация по Прил. № 1 от Наредба № 7/1999 г. ГФ (Градски фонов) 

Обхват на пункта от 100 m до 2 km 

Географски координати:  

Ширина N 43.077778
 

Дължина Е 25.625833
 

Година на въвеждане в експлоатация 1989 г. 

 

В таблица 1.2. са представени данни за броя на проведените замервания по години за 
периода 2007-2010 г. в стационарния пункт. 

 

Таблица 1.2. Брой извършени замервания по години 

година ПРАХ SO2 NO2 ФПЧ10 

 2007 253 669 669 300 

 2008 251 727 727 300 

 2009 22 613 613 298 

 2010 0 667 667 301 

 

Периодичен контрол се провежда и с Мобилна автоматична станция на регионалната 
лаборатория към РИОСВ – Русе. Пунктовете, в които се провеждат измервания са 
определяни ежегодно с писмо на Изпълнителната агенция по околна среда като са 
определени възлови места в града, показателни за общото състояние на въздуха, като се 
има предвид влиянието на автомобилния трафик и близкото разположение на 
промишлени предприятия, източник на емисии на замърсители в района.  За 2007 г.  с 
писмо изх. № 90-00-1220/26.02.2007 г. са избрани пет пункта. През 2008 г. замервания 
се провеждат в същите пунктове (табл.1.3.). 

За 2009 г., пунктът за мониторинг на КАВ е определен с писмо изх. № 05-08-

1212/07.02.2009 г. и е  разположен до магазин „Т-МАРКЕТ” кв. Бузлуджа. За 2010 г. 
пунктът за мониторинг на КАВ е определен с писмо изх. № 91-00-932/04.02.2010 г. на 
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Изпълнителния Директор на ИАОС, като не е променено месторазположението му от 
2009 г.  

Дните и пунктовете, в които са проведени замервания за периода 2007-2010 г. са 
представени в таблица 1.3. 

На фиг.№№ 1.4, 1.5, 1.6 и 1.7. са представени данните за разпределението на 
максималните годишни и максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 

получени чрез диспирсионното моделиране от всички източници на емисии на 
територията на гр. Велико Търново.. От представените фигури се установява,че 
замърсяването с ФПЧ10, се локализира в западната част на града, между транспортните 
артерии „България“, „Ниш“, „Тридесет и шеста“, „Никола Габровски” и южно от ул. 

„Н.Габровски”, където е разположен ЖК „Бузлуджа”. 

При дисперсионното моделиране е избрана област на изследване, с размери 20000 на 
20000 m. За по-детайлно моделиране на разпространението на замърсителя, е 
дефинирана вътрешна, по-фина мрежа на рецепторите. Фината мрежа има общ център с 
областта на изследване. Параметрите на двете мрежи са избрани в съответствие с 
изискванията на Guidance on the use of models for the European air quality directive 

(10.02.2009) и са дадени в табл. 6.1.1., а областта на изследване с мрежата на 
рецепторите е показана на Фигура 1.1. 

Резултатите от дисперсионното моделиране са представени на графики изчертани с 
използване на Golden Software Surfer 9, където поради гъстотата на рецепторната 
мрежа, тя не е нанесена върху изолиниите. Налагането на тази мрежа върху графичните 
резултати би ги направило нечетими. Използваната в графичните изображения мрежа е 
за пространствена ориентация (стъпка 2000х2000m) и не съвпада с изчислителната 
мрежа. 
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Фиг. 1.1. Област на изследване с мрежа на рецепторите 

 



 

 

фиг.1.2. Местоположение на пункта за мониторинг на въздуха - В.Търново и нива на превишение на нормите за ФПЧ10. 



 

Фиг. 1.3. Разположение на пункта за мониторинг на територията на гр. Велико Търново 

 

 

Легенда: ръчен пункт „РИОСВ – Велико Търново”, EoI 191044707, Геогр. координати: ширина 43.077778; дължина 25.625833



 12 

 

Таблица 1.3. Пунктове на  мобилна автоматична станция в района на 

гр.В.Търново 

 

Протокол№/дата Период Обект 

2007 

246/10.4.2007 26.3.-31.3.2007 Старчески дом 

274/17.4.2007 2.4.-7.4.2007 кв."Бузлуджа"-зона Б 

298/21.6.2007 10.4.-15.4.2007 кв.Чолаковци,СОУ"Комаров" 

318/29.6.2007 16.4.-21.4.2007 "Централен пазар" 

329/6.7.2007 23.4.-28.4.2007 "ОБС" 

2008 

642/18.1.2008 6.8.-11.8.2007 "Старчески дом" 

654/21.1.2008 13.8.-18.8.2007 "ОБС" 

670/22.1.2008 19.8.-27.8.2007 кв."Бузлуджа"-зона Б 

691/22.1.2008 27.8.-1.9.2007 кв.Чолаковци,СОУ"Комаров" 

2009 

114/09.03.2009 19.2.-1.3.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

263/4.1.2010 1.4.-6.4.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

396/6.1.2010 29.4.-6.5.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

475/7.1.2010 26.5.-7.6.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

1035/12.1.2010 30.9.-7.10.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

1291/14.01.2010 17.11.-26.11.2009 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

2010 

179/4.1.2011 23.3.-5.4.2010 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

351/10.01.2011 18.5.-6.6.2010 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

863/11.1.2011 5.10.-26.10.2010 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 

 863/11.1.2011 1.11.-7.11.2010 "Т-маркет"-кв.Бузлуджа 
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Фиг. 1.4. Разпределение на стойностите  

на средногодишната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2007 г. 
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Фиг. 1.5. Разпределение на максималните стойности 

на средноденонощната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
, за 2007 г. 
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Фиг.1.6. Разпределение на стойностите  

на средногодишната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2010 г. 
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Фиг. 1.7. Разпределение на максималните стойности  

на средноденонощната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2010 г. 
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2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

2.1. Тип на района (градски, промишлен или извънградски район), 

кратка географска характеристика 

Територията, за която е установено превишение на нивата на ФПЧ10 е градски район - 

част от гр. Велико Търново, областен град, административен и стопански център на 
община Велико Търново, шестнадесети по големина в Република България, по брой на 
населението. В тази връзка предмет на опазване е човешкото здраве. Община Велико 

Търново е най – голямата община в Област Велико Търново. 

Релефът на Община Велико Търново е разнообразен – равнинно-хълмист и планински. 

Град Велико Търново е разположен на 208 m средна надморска височина. Хълмовете, 
върху които е разположен градът имат варовиков състав с прослойка от пясък, глина и 

сив мергел, натрупани като утайка от кредното море. 

Община Велико Търново се характеризира с много добри природни дадености и 

ресурси – значителни площи обработваема земя, разнообразни горски ресурси, нерудни 

полезни изкопаеми. Тези ресурси предполагат използването им за развитието на 
общината, насочено към: земеделие, дърводобив и дървообработване, екологично 

ориентирани дейности и пр. 

Най- голямата водна артерия в Общината е река Янтра с притоци река Росица, река 
Белица, река Дряновска, река Негованка и други. Водосборният басейн на реката е 86 

km
2 

Основен питеен източник е Хидровъзел (ХВ) “Йовковци” снабдяващ с питейна вода 25 

населени места. На територията на Общината има 18 микро-язовира, карстови изворни 

пещери и термални води. Най-значителният извор на минерална вода е в с. Вонеща 
вода – с дебит 9–10 l/s и температура 13ºС. На голяма дълбочина край речните тераси 

има голямо количество подпочвени води, които не са достатъчно добре проучени и 

използвани. Има няколко различни по дебит карстови извори - Каябунар, Голямо лако, 

Малко лако и др. 

Почвеното разнообразие е голямо, като на север преобладават различните видове 
черноземи, а на юг – сивите горски почви. Черноземните почви са с високо и ефективно 

плодородие за отглеждане на житни и фуражни култури, зърнени култури, зеленчуци. 

По долините на реките са разпространени рендзините – хумусно-карбонатни почви и 

алувиално-ливадните почви. 

 

2.2. Оценка на замърсената територия и население експонирано на 

замърсяването 

Селищната мрежа в община Велико Търново обхваща 37 населени места, от които 3 са 
градове. На територията на общината са се формирали две типични разновидности на 

селищната мрежа,  обусловени от природо-географските условия и от историческото 

развитие. На север в равнинната територия – мрежа от компактни и големи села. На юг 
в планинската територия – дисперсна мрежа от множество много малки села, бивши 

махали и колиби, които се обезлюдяват и отмират. 

Градовете попадат в следните категории  (според градоустройствената класификация): 
един среден град - над 30 хил.д. (гр. В Търново), два много малки града  - под 10 хил.д. 

( гр.Дебелец и гр. Килифарево).  
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Степента на урбанизация (процентът на градското население) в общината е 60 % при 

68% средно за страната. Може да се посочи също, че при малките градове, обявени за 
такива през 70-те години, също имат подчертано аграрен характер и стил на живот.   

Селищната мрежа може да бъде охарактеризирана като балансирана и равномерно 

развита.  Това предполага възможности в бъдеще да се усъвършенстват връзките град 

– село. 

 В общината няма голям град. Териториалната близост на градовете Велико Търново, 

Горна Оряховица и Лясковец е предпоставка за формиране на съградие - 

урбанизационно ядро с население около 100 хил. души, което доминира на тази 

територия. Близостта на трите града предопределя известни връзки между тях и някои 

общи проблеми за решаване, но самостоятелността им е традиционно поддържана. Тя 
се изразява в запазването на три отделни общини (селищни системи) при реформата 
през 1978 г. Изразява се и в запазената пространствена обособеност, която се поддържа 
от природната даденост – Арбанашкото плато. Ревниво се поддържа незастроено и 

малкото пространство между Лясковец и Горна Оряховица, за да подчертава 
самостоятелността на двата града. Нарастването на населението на трите града е 
достигнало своята кулминация през 1991 г. – 129 хил.д., след което започва да намалява 
до 116 хил.д. през 1995 г. и  112 хил.д. през 1998 г. Трудовите и културно-битовите 
пътувания намаляват заедно с намаляването на общата подвижност на населението. 

Транспортната достъпност мeжду гр.В. Търново и другите два града е затруднена 
поради сложния релеф.  

Поради всички тези фактори, за формирана агломерация все още не може да се говори. 

В бъдеще може да се очаква засилване на връзките между населените места в 

рамките на очертания обхват на агломерацията и то на основата на посочените и 

очаквани нови взаимодействия между градовете и селата. Тези възможности следва да 
се прогнозират внимателно и да се създават добри условия за тяхното реализиране 
както във функционален, така и в пространствен аспект. 

Общинският център – гр. Велико Търново е разположен на обща площ от 30,379 km
2
, 

като урбанизираната територия заема площ около 9 km
2
. 

Динамиката на населението в гр. В. Търново през последните 5 години (източник НСИ) 

е представено на фиг.2.2.1., от която ясно се вижда тенденция към увеличаване на 
населението в общинския център. 

Фиг. 2.2.1. Динамика на населението в гр. Велико Търново за периода 2006 – 2010 г. 
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Населението, разпределено по жилищни  квартали, и частта от населението 

експонирано на замърсяване  е представено в таблица 2.2.1.  

Таблица 2.2.1.  Разпределение на население по жилищни квартали и засегнато 

население в гр. В. Търново 

Район Население 

Засегнато 

население, 2007 

Засегнато 

население, 2010 

Бр. % Бр. % 

Кв. Асенов 879 0 0 0 0 

кв. Света гора 3068 0 0 0 0 

кв. Варуша 2782 0 0 278 10 

кв. Колю 

Фичето 11979 11979 100 11979 100 

кв. Картала 5436 544 10 0 0 

кв. Бузлуджа 14641 10249 70 10249 70 

кв. Зона В 3604 180 5 180 5 

кв. Чолаковци 3811 0 0 0 0 

Централна гр 

част 21014 19963 95 18913 90 

ОБЩО 67214 42915  63 41599 61 

 

От така представените данни се установява, че засегнатото от замърсяване с ФПЧ10 

население възлиза на около 41 600 лица, живущи в гр. Велико Търново и по конкретно 

– в кварталите: Бузлуджа, К. Фичето и част от ЦГЧ.  

Площта, засегната от наднорменото замърсяване възлиза на около 5 km
2 и 

обхваща част от града, представена на фиг. 2.2.2.  
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Фиг. 2.2.2. Разпределение на стойностите на средногодишната концентрация на 

ФПЧ за 2010 г. 

 

2.3. Климатични особености на района 

В климатично отношение районът на гр.Велико Търново попада в Средния климатичен 

район на Дунавската равнина на Умерено континенталната подобласт от Европейско - 

континенталната климатична област (Станев и др, 1991)
23

. Климатът се характеризира 
с горещо лято и прохладна пролет, с преобладаващи валежи през първата половина на 
годината. Второто полугодие е сухо и с елементи на степен климат. Зимата е студена, 
със значителни снеговалежи и със студени северни ветрове. Пролетта е по-студена от 
есента, тъй като тогава падат и значителни валежи. Голямото разнообразие на теренни 

форми, резките разлики в надморските височини и влиянието на Стара планина водят 
до специфичните микроклиматични условия на района. Климатичната и 

метеорологична характеристика на района е проведена на базата на климатични данни 

(Климатичен справочник на България том 2, 1979; Климатичен справочник на 
България том 3, 1983; Климатичен справочник на България том 4, 1982; Климатичен 
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справочник – валежи в България, 1990) и метеорологични данни  (2007-2010 г)9, 10, 11, 12
 

за станция Велико Търново. 

Разпределението на радиационния фактор и атмосферната циркулация определят добре 
изразен сезонен характер на основните климатични елементи. През студената част на 
годината характерът на времето се обуславя от континенталните въздушни маси на 
умерените ширини. Зимата е студена, като средната температура за месец януари е –
2,1°С (фиг. 2.3.1). Стойностите на минималните температури в изследваната територия 
са отрицателни от декември до февруари. Тези температури създават условия за 
задържане на устойчива снежна покривка през отделни периоди на зимата.  
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Фиг. 2.3.1. Месечно разпределение на средна, максимална и минимална 

температура 

 

При нахлувания на студен въздух от север и северозапад се наблюдава рязко 

захлаждане, при което абсолютните минимуми на температурата на въздуха достигат 
до –28.1°С. При антициклонална обстановка често се появяват температурни инверсии. 

Инверсиите са един от факторите, отговорни за задържане и натрупване на замърсители 

в приземния слой въздух, тъй като възпрепятстват разсейването им. Пролетта в района 
е сравнително хладна. През летните месеци топлинните условия се формират 
вследствие на трансформацията на атлантическите въздушни маси в топли 

континентални и от значителния приток на слънчева радиация, което обуславя 
безоблачно и сухо време. Юлските температури за района са около 22,0°С. Стойностите 
на средните максимални температури през лятото в района достигат 29.4°С. По време 
на големите летни жеги абсолютните температурни максимуми са близки до 41.0°С. 

През есента общото понижение на температурите на въздуха се обуславят от засилване 
на меридионалната циркулация, при което зачестяват нахлуванията от север и 

североизток. През този период от годината нарастват случаите с мъгли (табл. 2.3.1). 

Според общоприетото международно определение мъглата е състояние на въздуха в 
приземния слой, при което видимостта е под 1 км. Наличието на висока влажност и 

големия брой на дни с мъгли оказват отрицателно влияние върху способността на 

въздушния басейн да се самопречиства. За района това е определящо през зимния 
период. При антициклонално време преобладава затишие в приземния слой и това 
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спомага за образуване на мъгли. Максималният брой на дните с мъгла през отделните 
месеци варира от 1 до 17. Максимумът им е през ноември –януари и съвпада с 
максимума на относителната влажност (табл. 2.3.1).  

Таблица 2.3.1. Средни месечни стойности на относителната влажност, 

общата облачност и мъглите в района на Велико Търново 

I II ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ ХІІ 

Относителна влажност 

81 78 73 66 69 69 65 62 65 72 78 81 

Обща облачност 

6,9 6,4 6 5,3 5,2 4,6 3,4 2,8 3,3 4,6 6,4 6,7 

Максимален брой на дни с мъгла 

14 12 5 2 3 2 2 1 8 12 17 16 

 

Повишаването на атмосферната влажност при случаи на мъгла води до задържане на 
замърсителите на въздуха, а при високи концентрации на замърсители, капките на 
мъглата могат да станат токсични и да се образува “зимен смог”. От своя страна 
високата влажност на въздуха през зимните месеци спомага за задържане на 
замърсителите в приземния слой (табл. 2.3.1). Съдържанието на влага във въздуха 
зависи от характера на преобладаващия атмосферен пренос, от вида, температурата  и 

влажността на почвата, от условията на изпаренията, състоянието на р.Янтра и други.  

Средната годишна облачност в района е 5.1 степени, като по-значителна е през периода 
ноември-март (табл. 2.3.1). Годишният брой на ясните дни е около 80 дни, а на 
мрачните (с облачност над 7 степени) е 98 дни. С най-голяма ниска облачност се 
характеризират месеците декември и януари (около 30% от годишния брой).  

Подробен анализ и оценка на някои метеорологични показатели (облачност и скорост 
на вятъра) в района на гр.Велико Търново и връзката им със замърсяването на въздуха с 
ФПЧ е направен в т.6.2., като е дадена подробна информация за облачността в балове и 

скоростта на вятъра за всеки ден с превишение на ДН за ФПЧ за периода 2007-2010г.  

Валежите са един от основните метеорологични елементи влияещи върху 
самопречиствателния механизъм на атмосферата. При валеж обикновено става т. нар. 

"мокро очистване" на атмосферата, чието въздействие в приземния въздух не трае 
повече от 3 часа след спиране на валежа. Особеностите в годишния ход на валежите е в 
тясна връзка с циркулационните условия и орографията. Годишната сума на валежите в 
района е около 680 mm (табл. 2.3.2), като месечното им разпределение се характеризира 
с добре изразен максимум през май-юни  и минимум през септември (фиг. 2.3.2).  
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Фиг. 2. Месечно разпределение на валежите 

Зимните валежни суми в разглежданата територия са около 142 mm, като около 70% от 
тях са от сняг. През пролетта валежите нарастват в сравнение с тези през зимните 
месеци и са в границите на 193 mm (табл.2.3.2 ). Валежите през лятото най-често падат 
при нахлуване на атлантически въздух, който има големи запаси от влага. Средните 
суми на летните валежи (219 mm) съставляват 32% от годишните. Сумата на валежите 
през есента достига 137 mm. 

Таблица 2.3.2. Сезонни и годишни суми на валежите 

Сезони Зима Пролет Лято Есен Годишни 

Валежи (mm) 142 193 207 137 680 

 

В района на Велико Търново преобладаващите ветрове са от северозападната четвърт 
на хоризонта (фиг. 2.3.3). Значителен дял от честотите заемат случаите с тихо време 
(56-66%). Средната скорост на вятъра е около 1,3 m/s. Най-ветровито е през февруари-

март (1.7-1.8 m/s). Влиянието на скоростта на вятъра върху замърсяването с ФПЧ10 е 
разгледано подробно в т.6.2. като са приложени таблици с данни  за скоростта на вятъра 
за всеки ден с превишение на ФПЧ над ДН за периода 2007-2010 г. 
В резултат от наличието на пресечен терен в района се наблюдават местни ветрове 
(склонов вятър). В резултат от  въздействието на склоновия вятър студеният въздух 

през нощта се спуска към долината на Янтра и изблъсква във височина по-топлия 
въздух, като по този начин се създават условия за образуване на приземни 

температурни инверсии. Температурните инверсии преобладават през студеното 

полугодие.  
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Фиг. 2.3.3. Сезонни рози на честотата на вятъра 

В заключение от направената климатична характеристика можем да подчертаем, че 
районът на Велико Търново през студената част на годината се характеризира със 
средно-висок, а през периода юли-октомври – с висок потенциал на замърсяване поради 

преобладаването на тихо време и на ветрове със скорост под 1 m/s. Тези ветрови 

условия съчетани със значителна облачност, ниски температури, пресечен терен и 

наличието на водна повърхност в поречието на река Янтра през есенно-зимния период 

съдействат за образуването на температурни инверсии и мъгли. Тези фактори водят до 

задържане на замърсителите от местни източници в приземния въздушен слой и 

обуславят повишаване нивото на замърсяване в района на града 
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3.  ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 

Лицата, отговорни за формулиране на задание за разработване на програмата и 

последваща координация по разработването й, са определени със Заповед №  РД 22-

1766/15.12.10 г. на Кмета на Община Велико Търново (Приложение )6
.  

За членове на Програмния съвет са избрани: 

1. Мирослава Цонева – н-к отдел „ООС”, при Община Велико Търново 

2. инж. Стефанка Димова – н-к отдел „ДУТ”, при Община Велико Търново 

3. инж. Цанко Бояджиев – гл. експерт „ТИ”, при Община Велико Търново 

4. Ваня Дикова - представител на РИОСВ гр. Велико Търново 

5. д-р Евгения Недева – н-к отдел „КНОС”, при РИОКОЗ гр. Велико Търново 

6. Представител на Сектор ПП – КАТ гр. Велико Търново 

7. Петър Станков  - завеждащ ХМО – гр. Велико Търново 

8. Камелия Джанабетска - представител на НПО – ГеоЕкоКлуб „Академика” – гр. 

Велико Търново 

9. Митко Господинов – представител на НТС (научно-технически съюзи) – гр. 

Велико Търново 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 27, ал. 2 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(Обн. ДВ, бр. 45/1996 г.; посл. изм. ДВ, бр. 88/2010 г.), програмите за подобряване на 
КАВ са неразделна част от общинските програми за околна среда по чл. 79 от Закона за 
опазване на околната среда (Обн. ДВ, бр. 91/2002 г.; посл. изм. ДВ, бр. 61/2010 

г.)(ЗООС). 

Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗООС, програмите се приемат от общинските съвети, които 

контролират изпълнението им. Кметът на общината е компетентния орган, отговарящ за 
разработването, в т.ч. актуализирането на програмата (съгласувано с РИОСВ – чл. 37, 

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

от Наредба № 12), а компетентния орган, контролиращ изпълнението на програмата, е 
общинският съвет. Отчитането на изпълнението на програмата става с годишен отчет 
(чл. 79, ал. 5 от ЗООС), който кметът изнася пред общинския съвет. Съгласно 

разпоредбите на чл. 79, ал. 6 от ЗООС – отчетите по ал. 5 се представят за информация 
в РИОСВ. 

Персонални отговорници по изпълнение на Програмата и Плана за действие към нея 
предстои да бъдат определени със заповед на кмета, след приемането на Програмата от 
общинския съвет. В заповедта е необходимо да бъде посочено кое структурно звено 

(ръководител) в рамките на общинската администрация, коя комунална фирма 
(ръководител) и т.н. има ангажимент за изпълнението на съответната мярка от Плана за 
действие към Програмата, какъв е срока за изпълнение и срока, и формата за отчитане 
на изпълнението на съответната мярка (във връзка с изготвянето на годишен отчет по 

изпълнението на Програмата, представян от кмета пред общински съвет и 

компетентните органи, в случаите когато такъв бъде поискан, съобразно указания на 
МОСВ и последващо докладване до ЕК).  
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Отговорен орган за разработването и изпълнението на настоящата Програма и Плана за 
действие към нея е община Велико Търново: 

Кмет: д-р Румен Георгиев Рашев;  

тел.:062 619-304; 

факс: 062 627-997;  

e-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com 

Н-к отдел Опазване на околната среда: Зорница Станчева Кънчева;  

тел.:062 619-503; 

факс: 062 619-501; 

Община Велико Търново 

Пл. Майка България 2 

5000 Велико Търново 

Отговорен орган по контрола на спазването на изискванията на нормативната уредба по 

околна среда, в т.ч. контрола на качеството на въздуха в община Велико Търново е 
РИОСВ- Велико Търново: 

Директор РИОСВ-Велико Търново - инж. Елена Григирова 

Тел: 062 620 358,  

Факс: 062 623 784, 

E-mail:riosvt-vt@riosvt.org  

ст.експерт РИОСВ-Велико Търново - инж. Ваня Дикова 

Тел:062 620 358  

5000 Велико Търново 

Ул. Никола Габровски 68 

Настоящата Програма е разработена от фондация „За другите”, гр. София. 

Консултант при разработване на Програмата: доц. д-р инж. Мариана Дончева - Бонева, 
ЛТУ, гр. София 
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4. ХАРАКТЕР И ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

4.1. Концентрации, наблюдавани през предходни години и измерени от 

началото на проекта  

Контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния 
въздух в приземния слой в района на гр. Велико Търново се осъществява от един 

стационарен пункт от Националната система за екологичен мониторинг (НАСЕМ), 

разположен в сградата на РИОСВ – В.Търново. Периодичен контрол се провежда и с 
Мобилна автоматична станция на регионалната лаборатория към РИОСВ - Русе  

Замърсителите, които се измерват са представени в таблица 4.1.1. 

Таблица 4.1.1. Измервани вредни вещества в пункт РИОСВ 

Показатели/ 

Пунктове 
SO2 NO2 

 

О3  
ФПЧ10 NO H2S  НМЛОС СН4 СО 

РИОСВ-

Велико 

Търново 

* * - * - - - - - 

Мобилна 

автоматичн
а станция 

* * * * * * * * * 

***От мобилната станция са контролирани още следните показатели: 

температура на въздух, скорост и посока на вятъра. 

Пунктът за постоянен мониторинг на атмосферния въздух се обслужва с ръчни 

лабораторни методи.  

За извършения анализ и оценка на качеството на атмосферния въздух е използвана 
базата данни от стационарния  пункт, разположен в сградата на РИОСВ и данните от 
мобилната автоматична станция към РИОСВ – Русе. Целта на настоящия анализ  е да се 
установи дали качеството на атмосферния въздух на територията на гр. Велико 

Търново съответства на действащите норми за опазване на човешкото здраве.  

Оценката на  КАВ обхваща периода от 2007 до 2010 г., като проследява динамиката на 
имисиите, за които има регистрирани превишения, а именно ФПЧ10 и приземните 
концентрации на територията на гр. Велико Търново.  

Представени са данни за средногодишните концентрации на ФПЧ10 за периода 2001-

2004 г. преди приемането на предходната Програма за управление качеството на 
атмосферния въздух на гр. В.Търново, 2003-2010. 

С Наредба № 12 (ДВ, бр. 58/2010 г.) са определени ДН за ФПЧ 10. Въведените норми 

целят предпазване от вредния ефект на ФПЧ 10. Нормите за ФПЧ 10 са следните:  

- Средно денонощна норма - 50 µg/m
3
 (да не бъде превишавана повече от 35 пъти 

годишно) 

- Средно годишна норма - 40 µg/m
3
 

На фиг. 4.1.1. са представени средногодишните концентрации на ФПЧ 10 в района на 
РИОСВ - В.Търново за периода 2001-2004 г. От графиката се вижда определено 
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намаляване на средните годишни стойности от 2001 към 2003 година, и задържане на 
почти същото ниво през 2004 год. 

 

Фиг. 4.1.1. Средногодишни концентрации на ФПЧ10, пункт РИОСВ –В.Търново  

На фиг. 4.1.2. са представени средногодишните концентрации на ФПЧ 10 в района на 
РИОСВ - В.Търново за периода 2005-2010 г. 

През разглеждания период се наблюдава  известно вариране на средногодишните 
концентрации.  Най-високи стойности се установяват през 2008 г.(67,3µg/m

3
), което е 

1,67 пъти над допустимата норма + допустимото отклонение. През 2009 г. и 2010 г. се 
констатира намаляване на средногодишните концентрации с около 25-27 %, но 

допустимата норма все още е превишена около 1,2 пъти. 
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Фиг. 4.1.2. Средногодишни концентрации на ФПЧ10, пункт РИОСВ –В.Търново  

На фиг.№№ 4.1.3 - 4.1.6 са представени средните месечни концентрации на ФПЧ10 в 
района на пункт РИОСВ – В.Търново. На представените графики ясно се очертава 
сезонната динамика в концентрацията на ФПЧ10. Максималните стойности се отчитат 
през месеците януари-февруари и  декември като най-високи са през февруари 

2008г.(фиг.4.1.4).  През летния период концентрацията на ФПЧ 10 е значително по-

малка – от 2 до 3 пъти. Причина за това е битовото отопление през студените месеци, 

както и неблагоприятните метеорологични условия, водещи до задържане на 
атмосферните замърсители в приземния слой. 

 

Фиг.4.1.3. Средно месечни концентрации на ФПЧ10 – пункт РИОСВ-В.Търново 
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Фиг.4.1.4. Средно месечни концентрации на ФПЧ10 – пункт РИОСВ-В.Търново 

 

Фиг.4.1.5. Средно месечни концентрации на ФПЧ10 – пункт РИОСВ-В.Търново 

 

Фиг.4.1.6. Средно месечни концентрации на ФПЧ10 – пункт РИОСВ-В.Търново 

На фиг. №№ 4.1.7 - 4.1.10 са представени денонощните концентрации на ФПЧ10 

измерени в района на пункт  РИОСВ-В.Търново. Най-високите стойности регистрирани 

през отделните години  са съответно: 2008 г. - 238 µg/m
3
, 2009 г. – 237,1 µg/m

3
,
 
2007 г. -

196,3 µg/m
3
, и 2010 г. -186 µg/m

3
. От фигурите на средно денонощните концентрации 

също ясно се вижда, че по-чести са превишенията на допустимата норма през зимните 
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месеци. Констатира се, че се увеличават случаите по-ниски от долния и горния 
оценъчен праг (ДОП и ГОП). През 2008г. се установява, че случаите на измерени 

концентрации на ФПЧ10 по-ниски от средно денонощните оценъчни прагове са 
съответно – 17 случая под ДОП и 29 - под ГОП. През 2009 г. и 2010 г. броя на дните с 
концентрации на ФПЧ10 по-ниски от оценъчните прагове се увеличава съответно на 108 

и 89. 

 

Фиг.4.1.7. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – 2007 г.-пункт РИОСВ-В.Търново 

 

 

Фиг.4.1.8. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – 2008г. -пункт РИОСВ-В.Търново 
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Фиг.4.1.9. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – 2009г.- пункт РИОСВ-В.Търново 

 

 

Фиг.4.1.10. Денонощни концентрации на ФПЧ10 –2010 г.- пункт РИОСВ-В.Търново 

В таблица 4.1.2 са представени данни за броя на дните с измерени концентрации на 
ФПЧ10 над 50 µg/m

3
, както и броя на дните със средна скорост на вятъра над 1,5 m/s. За 

определяне на случаите на превишение, през 2007 и 2008г. е използвана е ДН, която 

влиза в сила от 2009 г., тъй като целта е да се проследи промяната на този показател 

през разглеждания период. От таблицата, както и от фиг.4.1.9 и фиг.4.1.10 се 
установява, че през 2009 г. и 2010 г.  превишенията на допустимата норма са 
сравнително по-малко от предходните години. 

Анализът показва, че регистрираните превишения са със сезонен характер. Те са 
значително повече през студения период на годината, докато през останалото време 
случаите са по-малко и се появяват предимно при средноденонощна скорост на вятъра 
по-малка от 1,5 m/s.  От представените данни в табл. 4.1.2 и фиг.№№ 4.1.11 – 4.1.15 се 
установява, че от регистрираните превишения на СДН на ФПЧ10, след приспадане на 
дните със средноденонощна скорост на вятъра по-малка и равна на 1,5 m/s, броят им 

намалява рязко, съответно 2007г. от 150  на 36 случая, 2008 г. от общо  192 случая  на 
34, 2009 от 98 на 29 и 2010 г. от 93 на 28. Последните три години случаите на 
превишение на СДН при ветровито време са по-малко от 35 пъти за календарната 
година, което отговаря на  нормативните изисквания. 
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Таблица 4.1.2. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци и години – 

общо и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 

 година 2007 2008 2009 2010 

месец 
Общ 

бр.  

Бр. дни със 
w>1,5 m/s  

Общ 

бр. 

Бр. дни със 
w>1,5 m/s 

Общ 

бр. 

Бр. дни със 
w>1,5 m/s 

Общ 

бр. 

Бр. дни със 
w>1,5 m/s 

I 15 6 20 1 16 6 20 12 

II 18 7 19 3 14 6 17 4 

III 17 3 17 7 12 8 13 6 

IV 13 3 17 3 11 1 1 0 

V 3 1 17 3 2 1 1 0 

VI 18 7 15 1 0 0 0 0 

VII 6 4 9 1 1 0 4 1 

VIII 9 2 18 1 0 0 9 3 

IX 9 1 11 0 10 1 7 0 

X 17 1 20 5 7 2 6 1 

XI 10 1 17 5 14 1 15 1 

XII 15 0 12 4 11 2   - 

Год. 150 36 192 34 98 29 93 28 

 

 

Фиг.4.1.11. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци за 2007г.– общо 

и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 
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Фиг.4.1.12. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци за 2008г.– общо 

и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 

 

Фиг.4.1.13. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци за 2009г.– общо 

и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 
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Фиг.4.1.14. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци за 2010г.– общо 

и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 

 

Фиг.4.1.15. Случаи на превишение на допустимата норма по месеци и години.– 

общо и при скорост на вятъра (w) над 1,5m/s. 

На фиг. №№ 4.1.16 - 4.1. 20 са представени данни за средно денонощни концентрации 

на ФПЧ 10, измерени в различни пунктове на града с Мобилната автоматична станция 
(МАС) на РИОСВ- Русе за различни периоди от време през 2007г. Във всички пунктове 
измерените концентрации на ФПЧ10 са по-ниски от ДН.  
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Фиг.4.1.11. 24-часови концентрации на ФПЧ10 – Старчески дом, измерени с МАС 
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Фиг.4.1.12. 24-часови концентрации на ФПЧ10 – Общински съвет, измерени с МАС 
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Фиг.4.1.13. 24-часови концентрации на ФПЧ10 – Централен пазар, измерени с МАС 
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Фиг.4.1.14. 24-часови концентрации на ФПЧ10 – кв.Чолаковци, измерени с МАС 
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Фиг.4.1.15. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – кв.Бузлуджа, измерени с МАС 

 

През 2009 г.  и 2010 г. с МАС измервания са правени за по-дълги периоди от време, но 

само в района на Т-Маркет, кв.Бузлуджа. Данните от проведените наблюдения са 
представени на фиг. 4.1.12 и фиг. 4.1.13. През 2009 г. от 50-те дни, в които са проведени 

измервания през 10 се констатират повишени концентрации, като по-честите и 

значителни превишения са в периода 23-29.02. Максималната  стойност е 1,6 пъти над 

ДН. 
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Фиг.4.1.12. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – в пункт Т-маркет, измерени с 

МАС, 2009 г. 

През 2010 г. от 63- те дни с проведени измервания от МАС,  превишение на ДН се 
констатират само в 3 случая, с максимална стойност 2,1 пъти над нормата. 

 

Фиг.4.1.13. Денонощни концентрации на ФПЧ10 – в пункт Т-маркет, измерени с 

МАС, 2010 г. 

Извършеният анализ показва, че с изключение на ФПЧ10, качеството на 

атмосферния въздух в района на гр.Велико Търново, отговаря на изискванията за 

опазване на човешкото здраве. Предприетите мерки както на национално, така и 

на местно ниво са ефективни. Измерванията показват, че нивата на серните и 

азотните оксиди са значително под допустимите норми. 

По отношение на ФПЧ най-високите стойности са установяват през зимните 
месеци – януари, февруари и декември. През 2009 г. и 2010 г. се констатира 

намаляване на случаите на превишение на ДН, съответно с 35% и 38% спрямо 

2007г. Регистрираните превишения са значително повече през студения период на 

годината, докато през останалото време случаите са по-малко и се появяват 

предимно при тихо време и ниска облачност.   След приспадане на дните със 
средноденонощна скорост на вятъра по-малка и равна на 1,5 m/s, броят им 
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намалява рязко, съответно 2007г. от 150  на 36 случая, 2008 г. от общо  192 случая  

на 34, 2009 от 98 на 29 и 2010 г. от 93 на 28. Последните три години случаите на 

превишение на СДН при ветровито време са по-малко от 35 пъти за календарната 

година, което отговаря на  нормативните изисквания. 

Въпреки отчетеното понижаване на дните с превишения на средно денонощната 

норма за  ФПЧ10 през 2010 г. спрямо предходните години (Таблица 4.1.2), 

предприетите мерки по отношение намаляване замърсяването с ФПЧ10 в 

Програмата за управление на КАВ на територията на Община Велико Търново за 

периода 2003 – 2010 г. се оказват не достатъчни  и е необходимо прилагането на 

нови, по-високо ефективни.  

 

 

4.2. Методи, използвани за оценката 

Пунктът за постоянен мониторинг на атмосферния въздух гр. В.Търново се обслужва с 
ръчни лабораторни методи.  

За ФПЧ10 се извършва 24 часово пробонабиране. За серен диоксид и азотен диоксид се 
вземат еднократни проби четири пъти дневно (в светлата част от деня) по 1 час. 

Използвани са следните методи за анализ на пробите: 

• ФПЧ10 – тегловно – БДС EN 12341 

• Серен диоксид – БДС – 17.2.4.17 

• Азотен диоксид – БДС – 17.2.4.22 

Измерването с МАС се извършва с  автоматични газоанализатори, основани на 
различни принципи на работа в зависимост от анализираното вещество, като са 
използвани следните методи за анализ: 

• ФПЧ10 – абсорбция на бета лъчи – БДС ISO 10473 

• Серен диоксид – UV флуоресценция – ВЛМ-21-03 

• Азотен диоксид – хемилуминисценция – ISO 7996 

• Озон – фотометрия в UV област – ISO 13964 

От 2009 г. за анализ на ФПЧ10 се използва - БДС ЕN 12341 

 

Замерването на замърсителите е непрекъснато за периода посочен в таблица 1.3 с 
разпределението на пунктовете. Данните получени от измерванията се подлагат на 
верификация, според инструкцията на ИАОС (Методики и инструкции в областта на 
атмосферния въздух, 2004, МОСВ). Базата от данни за ФПЧ10, измерени в 
стационарния  пункт и от МАС са предоставена от РИОСВ – В.Търново.  

За оценка на данните са използвани ДН посочени в Наредба №9/1999г.  
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Таблица  4.2.1. Норми за ФПЧ10 съгл. прил. 3 към чл. 10 на НАРЕДБА № 9/1999 г.- 

срокът за достигане на нормите е 31.12.2008 г. 

Година СДН за 

опазване на 

чов.здраве 

СДН за 

опазване на 

чов.здраве + 

ДО 

Допустим 

брой 

превишения 

СГН за 

опазване на 

чов.здраве 

СГН за 

опазване на 

чов.здраве + 

ДО 

µg/m³ µg/m³ бр. µg/m³ µg/m³ 

2004 50 75 25 30 45 

2005 50 70 25 30 42 

2006 50 65 35 40 44,8 

2007 50 60 35 40 43,2 

2008 50 55 35 40 41,6 

2009 50 50 35 40 40 

  

От 2008 г., с приемането на новата Директива 2008/50/ЕС за качество на атмосферния 
въздух и по-чист въздух за Европа се прилагат следните нива за ФПЧ10: 

• СДН – 50 µg/m
3
, която да не се превишава повече от 35  пъти за 1 календарна 

година при допустимо отклонение 50% (СДН+ДО=75 µg/m
3
; 

 

• СГН - 40 µg/m
3 с допустимо отклонение 20% (СГН+ДО=48µg/m

3
). 

Тези норми са намерили отражение в новоприетата НАРЕДБА № 12/2010 г. за норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид 

и озон в атмосферния въздух, на МОСВ и МЗ (Обн., ДВ, бр. 58/2010 г.), в сила от 
30.07.2010 г. 

За комплексната оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на 
територията на Община Велико Търново е използвана система от  модели на 
Американската агенция за опазване на околната среда (US EPA). Тя включва три 

основни модела:  AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) – предпочитаният (и 

препоръчван) дисперсионен модел на EPA, AERMAP – предпроцесорен модел за 
обработка на географски височинни данни и AERMET – за подготовка и обработка на 
необходимите метеорологични данни. Освен тези, системата включва и допълнително 

приложение BPIP (Building Profile Input Program), за отчитане на влиянието на 
включените сгради. За целите на задачата е използван пакетът BREEZE AERMOD/ISC 

на американската фирма Trinity Consultants Inc. за работа в операционна система 
Windows.  

AERMOD представлява Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни 

източници за краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни 

периоди. Крайните резултати се представят във вид на стойности на концентрацията на 
замърсителя, изчислени  в точките на  мрежа от предварително избрани рецептори или 

чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и мокри). За 
изчислителните процедури са използвани множество модификации на Гаусовото 
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уравнение, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и 

обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на резултатите 
(стойностите на концентрациите) може да се осъществява за различни периоди от 
време, в това число за 1,2,3,6,8,12 и 24 часа. 
Дълговременните осреднявания могат да се изчисляват месечно, годишно и за целия 
изследван период (включително няколко години). Всеки източник може да се дефинира 
като точков, открита площ с неправилен периметър (полигонален), площ с форма на 
кръг или правоъгълник , обемен, открит пламък, линеен източник. В допълнение, за 
описание на замърсяването на въздуха от транспорт е разработен специален тип 

източник – Roadway, достъпен в професионалния пакет. 
Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е практически 

неограничен и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат 
да се групират по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието на 
отделни групи източници. За всеки източник е необходимо да се въведе надморска 
височина (автоматизирано, посредством AERMAP), височина на източника над земята, 
масова емисия на замърсителя, температура на газа (за точковите и масивите от 
източници) на изход от източника и други, в зависимост от типа на източника (за някои 

от тях част от входните данни се модифицират). 
 Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща 
максималното натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането 

на неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от коефициенти, 

характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното, (по дни от 
седмицата), месечното, (за всеки месец от годината) сезонното (пролет, лято, есен, 

зима) и годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от 
една година). За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за 
интензивността на работа на източниците (при линейни и тип Roadway източници - 

интензивността на движението на МПС за всяка улица).  
Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва да 
се добави средния диаметър за всяка фракция, относителния й дял в масови части и 

плътността. За оценка на разсейването на ФПЧ10 има разработени отделни процедури. 

Последователността на работа е илюстрирана на следващата графика: 

 
Дефиниране на 

проекция 
(Препоръчително) 

 

 
Внасяне на базови карти 

(Опция) 

 

 
Задаване на контролни 

опции 
(Препоръчително) 

 

 
Дефиниране на 
източниците 

(Задължително) 

      
 

 
Обработка на сгради 

(BPIP) 
(Опция) 

 

 
Дефиниране на сгради 

(Опция) 

 

 
Дефиниране на рецептори 

(Задължително) 

 

 
Групиране на 
източниците 

(Опция) 

 

      

 
Внасяне на теренни 

данни 
(Препоръчително) 

 

 
Определяне на 

метеорологични параметри 
(Задължително) 

 

 
Задаване на изходната 

информация  
(Задължително) 

 

 
Стартиране на 

AERMOD 
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5. ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

5.1. Главни източници на емисии, причинители на замърсяването с 
ФПЧ10 

Източници на прахови емисии на територията на община Велико Търново са стопански 

субекти от: 

• преработващия сектор, включително енергетиката; 

• обслужващия сектор – транспорт, търговия, административно-битови услуги, 

култура и образование, здравеопазване и др.  

Влияние върху КАВ, по отношение на праховите частици, оказва също жилищният 
сектор, най-вече с емисиите от локалното отопление на жилищата. През последните 
години особено значение придобиват също строителните дейности, както и 

незадоволителното състояние на инфраструктурата. 

В следващите таблици са представени данни за годишните емисии на ФПЧ10 от 
основните точкови, линейни и площни източници на територията на гр. Велико 

Търново. Информацията е за годините 2007 и 2010 (източник, РИОСВ-В.Търново, 

НСИ) и същата е използвана при дисперсионното моделиране на емисиите на ФПЧ10 за 
оценка на влиянието на отделните източници върху КАВ. 

5.1.1. Точкови източници 

Точковите източници на емисии на ФПЧ10 са представени в таблица 5.1.1.1 В таблицата 
са посочени и данни за количеството на отпадъчните газове и емисионните 
концентрации за 2007 г. и 2010 г. 

Таблица 5.1.1.1. Точкови източници на емисии и емисионни концентрации 

№ 

 

 

Предприятие 

 

 

Източник 

 

 

2007 г. 

 

2010 г. 

 

Q E Q E 

Nm
3
/h 

 

mg/Nm
3 

 
 

Nm
3
/h 

 

mg/Nm
3 

 

1  ЛАКТИМА АД комин на парен котел ПКМ 4 2439 468   

2 ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД 

комин на водогр. котел ВК-50-

2 10691 0 

  

комин - парен котел  ЕКМ 12 10018 <1 8909 3 

Комин на 3 бр. бараб.сушилни   66586 3,2 

3 ТЕРЕМ ИВАЙЛО ЕООД 
газоходи от галв. вани 47-03 12035 <2   

газоходи от галв. вани 47-02 11479 <1   

4 КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ 

ЕООД 

комин на сушилня ПДЧ 26996 386   

комини на преса ПДЧ   14318 135 

5 
ПЪТНИ СТРОЕЖИ 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД  
комин на АБ с. Шереметя 23441 286 

18871 76,2 
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В таблица 5.1.1.2. са представени данни за емисиите на ФПЧ10 от точковите източници 

през 2007 г. и 2010 г., от което се установява, че през 2010 г. емитираните количества са 
значително по-малко (около 7 пъти) спрямо констатираните през 2007г. 

Таблица 5.1.1.2. Емисии на фини прахови частици от промишлените източници 

Предприятие 2007 2010 

t/y 

 ЛАКТИМА АД 10,0915 0,0000 

ТОПЛОФИКАЦИЯ- ВТ АД 0,0946 0,2208 

ТЕРЕМ ИВАЙЛО ЕООД 0,3154   

КРОНОШПАН  БЪЛГАРИЯ ЕООД 91,1390 10,1480  

ПЪТНИ СТРОЕЖИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЕАД 58,6570 12,5820 

ОБЩО 160,2975 22,9508 

 

Годишните емисии на ФПЧ10 от различните промишлени източници на 

територията на община Велико Търново са изчислени на базата на 

предоставените от РИОСВ Велико Търново данни (таблица 5.1.1.1). За целите на 

моделирането количествата на емитираните ФПЧ10 са преизчислени в g/s, като не 
са отчитани сезонни, денонощни или други вариации в емисиите. На фигура 

5.1.1.1. е представено разположението на промишлените източници на 

територията на община Велико Търново и техните параметри. 

 

Фигура 5.1.1.1. Разположение и параметри на промишлените източници 

Параметрите на източниците са представени в Приложение „Инвентаризация на 

емисиите – промишлени източници“. 
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5.1.2. Емисии от транспорт 

Транспортът е основният, постоянен източник на емисии  на територията на Община 
Велико Търново. При моделирането на емисиите от транспорта са заложени данни за 
площни и линейни  източници. Площните се определят от броя регистрирани моторни 

превозни средства (МПС) по категории и средногодишния им пробег. В таблица 5.1.2.1. 

са представени данни за броя на МПС и средния пробег за година. От таблицата се 
вижда, че за периода от 2007г. до 2010г. се увеличава броя на МПС в града, съответно 

леки коли – с 5720 бр., лекотоварните – с 1979 бр. и тежкотоварните – с 48 бр., което 

води до повишаване на емисиите от транспорта с около 19,9% (табл. 5.1.2.2). 

Таблица 5.1.2.1. Площни източници на емисии от транспорта 

Категории МПС Гориво 2007 г. 
 

2010 г. 

  
Брой регис-
трирани МПС 

Пробег 

km/y 

Брой регис-
трирани 

МПС 

Пробег 

km/y 

Леки коли 

Бензин 13000 156 000 000 21252 255 024 000 

Дизел 13000 156 000 000 10468 125 616 000 

Газ - - - - 

Лекотоварни камиони 

и микробуси 

Бензин 2800 28 000 000 4779 47 790 000 

Дизел 950 9 500 000 950 9 500 000 

Тежкотоварни 

камиони и автобуси 

Дизел 245 1 968 000 293 1 790 000 

Газ - - - - 

 

Таблица 5.1.2.2. Емисии на ФПЧ10 от площни източници – транспорт 

Категории МПС 

 Вид гориво 

 2007 г.  2010 г. 

t/y t/y 

Леки коли 

Бензин  0,4914 0,5995 

Дизел 37,4400 45,6768 

Лекотоварни камиони и 

микробуси 

Бензин  0,1260 0,2150 

Дизел 3,040 3,040 

Тежкотоварни камиони и 

автобуси Дизел 0,9446 0,8592 

 Общо   42,0420 50,3905 

За изчисляване на емисиите на ФПЧ10  от пътен транспорт  източници е използвана най-

новата методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 
Методиката е публикувана през 2009 година и е разработена за улеснение на държавите 
страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както 

и по отношение на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC 
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Directive) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-

guidebook-2009 ).  

SNAP CODE  

0701 Леки автомобили (РС) (Passenger cars) 

0702 Лекотоварни автомобили < 3,5 тона (LDV)   

0703 Тежкотоварни автомобили > 3,5 тона и автобуси (HDV) 

0704 Мотопеди и мотоциклети с обем на двигателя < 50 cm3 

Емисите на ФПЧ10 от пътен транспорт са резултат от: 

- изгаряне на горивата в ДВГ 

- износване на пътната настилка 

- износване на гуми и спирачки 

- суспендиране на прах от пътната настилка 

За изчисляването на емисиите от ДВГ е необходим пробегът на автомобилите и видът 
гориво което използват (таблица 5.1.2.1.). Общата емисия от двигателите с вътрешно 

горене за категориите транспортни средства  се получава по формулата: 

i,j

j

ji,j EF.FC E ∑= , 

Където: 

 Ei,j  [g] е емисията на замърсител i от категория моторно превозно средство (МПС) j, 

FCj  е консумацията на гориво от категория МПС j [kg гориво] и EFi,j е емисионният 
фактор за замърсител i от категория МПС j за единица използвано гориво [g/kg гориво]. 

Стойностите на типичната консуманция на гориво по отделните категории МПС, както 

и използваните емисионни фактори са представени Приложение „Инвентаризация на 
емисиите - транспорт“. 

За изчисляване на емисията от износване на пътна настилка, гуми и спирачки е 
необходим пробегът на автомобилите, както и специфични емисионни фактори 

представени Приложение „Инвентаризация на емисиите - транспорт“. 

За пътните условия в България може с увереност да се приеме, че относителният дял на 
суспендирания прах от пътните платна представлява повече от 95% от общите емисии 

на ФПЧ10 от автотранспорта. За изчисляване на емисията на ФПЧ10 от суспендиране на 
прах от пътната настилка е необходим пробегът на автомобилите, средното им тегло и 

количеството прах отложен на пътя (g/m2) 

 http://www.epa.gov/ttn/chief/ap42/ch13/index.html . 

Адаптираните за Р България емисионни фактори от суспендиран прах от пътните 
платна  по категории транспортни средства  се получава по формулата: 

Е= k(sL)
0.91 

x (W)
1.02Където: 

Е – емисионен фактор (g/vkm) 

k – множител за фракцията ФПЧ10 (0.62) 

sL – колиство прах отложен на пътя (g/m2) 
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W – средно тегло на МПС (t) 

Получената обща емисия на ФПЧ10 от пътен траспорт, допълнително се модифицира за 
целите на моделирането, което е представено в „Инвентаризация на емисиите - 

транспорт“. 

При формирането на площния източник, представен на фигура 5.1.2.1., емисията е 
разпределена равномерно. Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• честота на използване на регистрираните автомобили 

• използването на среден пробег в града 

• движение в града на МПС с друга регистрация 

• еднакво количества прах отложен на пътя за цялата територия 

• невъзможност за оценка на емисията по сезони 

 

 

 



 

 

 Фигура 5.1.2.1. Транспортни източници линейни и площен 
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Линейните източници представляват основните пътни артерии, пътищата от 
националната пътна мрежа и магистрални пътни участъци на територията на общината. 
За изчисляването на емисиите от натоварените трасета е извършено преброяване на 
преминаващите за 1 час МПС по булеварди и улици с интензивно движение Емисиите 
на ФПЧ10 формирани от  линейните източни са изчислени като е използван описаният 
по-горе подход, като вместо годишният пробег се отчита дължината на всеки линеен 

източник. 

Разположението на пунктовете и резултатите от преброяването – брой на МПС от 
различни категории, са представени в таблица 5.1.2.3.  

Интензивността на движение се различава съществено при отделните преброителни 

пунктове. Най-малък брой МПС се движат по ул. Митрополска, следвана от ул.Симеон 

Велики. Най-натоварено е движението по ул.Стефан Стамболов, бул.Васил Левски, 

бул.България, ул.Магистрална, ул. Никола Габровски, ул.Славянска.  

През 2010 г. се увеличава интензивността на движение по ул. Г.Измерлиев, 
бул.България, ул.В.Левски, ул.Ст.Стамболов, ул.Н.Габровски, ул.Симеон Велики, ул. 

Йоновска, ул. Ст.Коледаров, ул.Ив.Вазов, ул.Освобождение, ул.Митрополска и 

ул.Славянска. По останалите са преминали по-малък брой МПС за час. Промяната в 
броя и интензивността на движение на МПС се отразява на емисиите на вредни 

вещества в атмосферния въздух.  

В таблица 5.1.2.4. са представени данни за изчислените емисии на ФПЧ10 от линейните 
източници. Необходимо е да се отбележи, че значителна част (около 88%) от емисиите 
от линейните източници са резултат на изнасяне на прах от пътното платно при 

движението на МПС.Емисионните фактори отчитащи формиране на емисия на ФПЧ10 

от унос на прах от пътното платно се изчисляват по формулата представена в раздел 

5.1.2. Емисии от транспорта. 



 

Таблица 5.1.2.3. Брой на преминаващите МПС за 1 час през преброителните пунктове 

Категории 

МПС 

Горив
о 
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Мотоциклети  Бензин  
2007 4 2 2 6 4 3   1 1 2 0 1 4 2 1 0 1 1 

2010 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4 0 1 1 1 0 0 1 4 

Леки коли 

Бензин  
2007 209 312 369 294 362 306 248 217 46 412 69 92 329 121 235 34 9 93 

2010 223 375 420 403 298 219 196 336 60 365 91 128 267 215 191 89 25 318 

Дизел 
2007 160 239 328 238 303 238 229 193 38 365 63 61 305 86 207 29 5 78 

2010 214 364 413 395 294 213 188 328 55 338 79 107 243 198 173 74 17 295 

Газ 
2007 238 356 425 334 412 316 271 237 54 423 78 99 343 129 258 43 12 102 

2010 218 368 402 390 287 209 182 324 52 341 85 116 258 203 185 83 21 307 

Лекотоварни 

камиони 

и микробуси 

Бензин 
2007 9 105 106 18 97 5 64 52 2 214 24 5 12 5 4 1 7 3 

2010 69 74 22 132 88 62 63 16 32 138 28 24 104 70 1 22 9 118 

Дизел 
2007 4 4 2 6 0 1 4 2 0 5 0 1 4 42 0 0 0 20 

2010 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Тежкотоварн
и камиони и 

автобуси 

Дизел 
2007 15 18 36 34 21 12 8 37 5 11 0 4 10 9 0 0 5 0 

2010 19 25 50 38 10 5 8 50 3 3 0 2 3 23 0 1 4 6 

Газ  
2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2010 0 40 8 4 4 0 2 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо  
 2007 639 1036 1268 930 1199 881 824 739 146 1432 234 263 1007 394 705 107 39 297 

 2010 744 1246 1315 1363 981 708 640 1061 203 1190 283 378 876 710 551 269 77 1048 
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Таблица 5.1.2.4. Емисии на ФПЧ10 от линейни източници  за 1 час – g/h 

 

Пункт за преброяване 

 

2007 2010 

 

Пункт за преброяване  

 

2007 2010 

1 

кв. „Бузлуджа” до бар 

Надежда 

586,34 732,45 

10 

ул. Магистрална с/у 

Победа 

4534,65 

 

3603,28 

2 бул. България до ВиК пункт 
2311,25 2750,56 

11 

ул. Йоновка 7 до 

автомивка 
69,88 84,54 

3 

ул. Васил Левски до Магро 

маркет 
712,48 770,81 

12 

ул. Стоян Коледаров - зад 

Практикер 

149,12 211,91 

4 

ул. Стефан Стамболов, с/у 
старата поща 

484,32 726,41 

13 ул. Краков 
646,75 580,77 

5 ул. Христо Ботев 32 668,77 546,41 14 ул. Иван Вазов ЦДГ 141,54 257,61 

6 ул. Бачо Киро 7 до ПИБ 246,46 204,89 15 ул. Марно поле 21 ДКЦ 484,83 380,89 

7 

ул. Мармарлийска - до 

Аптечно 

619,23 504,18 

16 ул. Освобождение ЦДГ 

78,93 216,34 

8 ул. Никола Габровски 23 

1897,07 2680,05 

17 

ул. Митрополска 
Помощно у-ще 

70,58 101,85 

9 

ул. Симеон Велики 9, над 

МОЛ 

85,77 119,76 

18 ул. Славянска ПМГ 

165,75 608,57 

 

Получената обща емисия на ФПЧ10 от линейни източници, допълнително се 
модифицира за целите на моделирането, което е представено в Приложение 
„Инвентаризация на емисиите - транспорт“. 

Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• еднакво количества прах отложен на пътя за цялата територия 

• невъзможност за оценка на емисията по сезони, поради липса на достатъчен 

брой наблюдения на трафика през годината 

 

5.1.3. Емисии от бита 

Методика за инветнаризация на емисиите на ФПЧ 10 от отоплителни уредби за бита 

през 2007 г. гр. Велико Търново 

За изчисляване на емисиите на прах  от битови източници е използвана най-новата 
методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 
Методиката е публикувана през 2009 година и е разработена за улеснение на държавите 
страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както 

и по отношение на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC 

Directive). 

Методиката се състои от разделите Енергия, Промишлени процеси, Продуктово 

потребление, Земеделие и селско стопанство, Отпадъци и Естествени източници. В 

раздел Енергия се разглеждат различни групи горивни процеси. В група Малки горивни 

източници е разгледано битовото горене, което включва камини, готварски и 
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отоплителни печки, локални отоплителни инсталации и други. 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 ). 

За изчисляването на емисиите от бита са необходими количествата и вида на 
използваните в бита горива. На база получаваната от горивата енергия и съответния 
емисионен фактор, се изчислява емисията на съответния замърсител в атмосферния 
въздух. 

Количествена оценка на използваните горива в бита в гр. Велико Търново 

В гр.Велико Търново като горива в бита се използват дърва, въглища и природен газ.  В 

таблица 5.1.3.1. е представено количеството на използваните горива в бита средно на 
100 домакинства за 2007г и 2010г (НСИ) . Прави впечатление, че през 2010г. се е 
увеличило количеството на твърдите горива като по-значително е нараснал делът на 
въглищата - с около 47%. Ползването на дърва се е повишило с 26%. 

Таблица 5.1.3.1 Количество дърва, въглища и газ, използвани в бита средно на 100 

домакинства за 2007 и 2010 година 

Вид 

гориво 
Мярка Количество 2007г. Количество 2010г. 

Дърва m3 197,463 250,000 

Въглища kg 18 360 27 000 

Газ l 1363,05 1293,28 

 

Данните от НСИ за количествата горива използвани в бита не са в една и съща мерна 
единица. За изчисляване на емисиите на ФПЧ10 е необходимо те да се преизчислят. 

За преизчисляване на дървата от m
3
 в тона се използва средна плътност  750kg/m3. 

Получените резултати са представени в таблица 5.1.3.2. 

Таблица 5.1.3.2. Количество горива използвани в бита средно на 100 домакинства 

за 2007 и 2010 година, преизчислени в тонове 

Вид гориво 

 

Количество 

тона ( газ - 
m3) 2007г. 

 

Количество 

тона ( газ - 
m3) 2010г. 

   Дърва 148,0975 187,5 

   Въглища 18,360 27,000 

   Газ 1,36305 1,29328 

Общият брой домакинства в община Велико Търново за 2007 и 2010г. е 28 065. 

Общият брой домакинства в община Велико Търново, абонати на топлофикациното 

дружество за 2007 и 2010г. е  5923. 

За да се определи приблизително точно броя на домакинствата, които използват дърва, 
въглища в бита е необходимо от общия брой домакинства да се извадят тези, ползващи 
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услугите на топлофикация, броя на газифицираните домакинства и броя на 
домакинствата отопляващи се на ток. Данните са представени в таблица 5.1.3.3. 

Таблица 5.1.3.3. Разпределение на домакинствата според вида на отопление за 2007 

и 2010г. 

ОБЩ БРОЙ ДОМАКИНСТВА : 28,065 

ОБЩ БРОЙ ДОМАКИНСТВА НА ТОК: 11,299 

ОБЩ БРОЙ ДОМАКИНСТВА НА ТЕЦ: 5,923 

ОБЩ БРОЙ ДОМАКИНСТВА НА 

ТВ.Гориво: 9,856 

ОБЩ БРОЙ ДОМАКИНСТВА НА ГАЗ: 987 

 

За да се изчисли количеството ползвани дърва, въглища за 2007 и 2010 година е 
необходимо броя стотици домакинства без ТЕЦ, газификация и ток да се умножи  по 

количествата съответно гориво в тонове, използвано на 100 домакинства, представени в 
таблица 5.1.3.1. По този начин се получава количеството използвани дърва, въглища в 
тонове.  

За да се изчисли количеството използвана газ за 2007 и 2010 година е необходимо броя 
стотици домакинства на газ да се умножи по количеството газ в m3, използвано за 100 

домакинства, представено в таблица 5.1.3.1. Резултатите са представени в Таблица 
5.1.3.4. 

Таблица 5.1.3.4. Количество използвани дърва, въглища в тонове и газ в хил. m3 за 

2007 и 2010 година 

Вид гориво 2007 2010 

Дърва t 14596 18480 

Въглища t 1809 2661 

Газ хил. m3 13 12 

За изчисляване на непреднамерено генерирания прах от отоплителни уредби за бита, е 
необходимо съответното количество използвани горива от таблица 5.1.3.4. да бъде 
умножено по неговата долна топлина на изгаряне таблица 5.1.3.5., а получената енергия 
да се умножи по съответния емисионен фактор (дърва 695 g/GJ, въглища 404 g/GJ и газ 
0,5 g/GJ). 

Таблица 5.1.3.5.  Долни топлини на изгаряне 

Гориво 

Qi^r - Долна топлина на изгаряне 

GJ/Mg 

Qi^r 

сред. 

Qi^r 

мин. Qi^r макс. 

Дърва 9,4 8,5 12,4 
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Броят на домакинствата и използваните енергийни ресурси са представени по квартали 

в таблица 5.1.3.6.  

От статистическите данни се установява, че около 40% от домакинствата използват 
електроенергия за отопление, 20% са с централно топлоснабдяване, 35% - твърди 

горива.  Газифицирани са около 3,5% от домакинствата. 

Таблица 5.1.3.6. Брой домакинства и начин на отопление по квартали 

Начин на 

отопление 
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 Електроенергия 52 181 1450 690 202 567 2175 4736 1246 

ТЕЦ   1132 299   1812 2680  

Дърва и  

Въглища 
297 1025 3190 535 975 1053 984 891 906 

Газ   28 7 11  203 625 113 

 

В табл. 5.1.3.7. са представени резултати от изчисляването на емисиите на ФПЧ10 от 
изгаряне на горива в бита за 2007 г. и 2010г. по квартали. От представените данни се 
установява, че увеличаване на количеството на използваните твърди горива през 2010 г. 
води до повишаване и на емисиите от бита. Най-голямо количество ФПЧ от бита се 
емитират в кв.”Бузлуджа”, който е един от най-населените квартали (5800 

домакинства), а емисиите са  резултат от големия брой домакинства, използващи дърва 
и въглища. Най-малки са емисиите на ФПЧ в кв. „Асенов”, който е слабо заселен (349 

домакинства). В останалите квартали разликите за незначителни. Необходимо е да се 
обърне внимание на централната градска част, където броят на домакинствата е най-

голям – 8932, въпреки това в района не се установяват големи количества ФПЧ, 

емитирани от бита. Причината за това е вида на енергийни източници. В централната 
градска част 53% от домакинствата използват електрическа енергия, 20% са на ТЕЦ, 

около 7% - газифицирани и едва 10% използват твърди горива, което се отразява и на 
емисиите на вредни вещества от битовите източници. 

Таблица 5.1.3.7. Емисии на ФПЧ10 от битови източници – t/y 

Квартал 2007 г. 2010 г. Квартал  2007г. 2010 г. 

Асеново 3,11 3,99 Чолаковци 11,04 14,15 

Света гора 10,75 13,77 Кольо 10,32 13,24 

Кафяви въглища 10,913 8,919 12,84 

  MJ/m3 

Газ 34,5 33,3 36,8 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 

  

 
57 

Фичето 

Бузлуджа 33,45 42,87 Централна 

част 

9,34 11,97 

Зона Б 5,61 7,19 Картала 9,50 12,17 

Варуша 10,22 13,10 ОБЩО 103,34 132,45 

 

За целите на моделирането, изчислените емсии от битово горене са разпределени 

равномерно за площта на съответният район, като е взета предвид средната височина на 
застрояване в района. Дефинирани са 9 полигонални площни източника, представени 

на фигура 5.1.3.1., като чрез система от коефициенти е отчетена сезонността на 
емисията. 

 



 

 

 

 

Фигура 5.1.3.1. Полигонални площни източници от изгаряне горива за отопление в бита
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Детайлните изчисления на емисиите на ФПЧ10, в резултат на битово горене, са 
представени в Приложение „Инвентаризация на емисиите – битово горене“. 

Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• невъзможността да бъде определен точния брой домакинства използващи само 

твърди горива за битово отопление; 

• невъзможността да бъдат оценени точните количества изгаряни в даден момент 
изкопаеми горива; 

• невъзможността да бъде отчетена различната височина на изпускане на 
замърсителя за конкретен район; 

• приета е равномерна денонощна емисия. 

 

5.1.4. Емисии от строителство и ремонт 

За изчисляване на емисиите на прах  от строителство и ремонт е използвана най-новата 
методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 
Методиката е публикувана през 2009 година и е разработена за улеснение на държавите 
страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както 

и по отношение на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC 

Directive). 

Методиката се състои от разделите Енергия, Промишлени процеси, Продуктово 

потребление, Земеделие и селско стопанство, Отпадъци и Естествени източници. В 

раздел Енергия се разглеждат различни групи горивни процеси. В група индустриални 

процеси, подгрупа минерална индустрия са разгледани процесите на строителство и 

ремонт и са представени съответните емисионни фактори (SNAP CODE:  040624 ). 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-inventory-guidebook-2009 ). 

За изчисляване на емисиите от строителство и ремонт са използвани данните за общата 
застроена и ремонтирана площ в Община Велико Търново по години. Данните са 
представени на таблица 5.1.4.1. Строителните и ремонтни работи са в по-голям обем в 
гр.В. Търново. 

Таблица 5.1.4.1. Обща застроена и ремонтирана площ и емисии на ФПЧ по години 

Населено място/район 

Обща 

застроена и 

ремонтирана 

площ (m
2
) за 

2007 г. 

Емисии на 

ФПЧ 

t/y 

Обща 

застроена и 

ремонтирана 

площ (m
2
) за 

2010 г. 

Емисии на 

ФПЧ 

t/y 

гр. Велико Търново 125432 6,75 15957 0,86 

Др. населени места в 
Общината 45726 2,76 9353 0,50 

От данните в таблицата се вижда, че строителните и ремонтни дейности през 2010 г.  
рязко са намалели, в резултат на икономическата криза, което се отразява и на 
количеството на емитираните ФПЧ. След излизане от кризата е възможно отново да се 
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активизират тези дейности и независимо, че относителният дял на емисиите на прах от 
строителството да е малък е необходимо да се предприемат превантивни мерки. 

За целите на моделирането, изчислената емсия на ФПЧ10 от строителство и ремонт е 
разпределена равномерно за площта на целият град. Дефиниран е 1 полигонален 

площен източник, като е отчетено че строително ремонтите дейности се извършват 
през светлата част на денонощието. 

Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• невъзможността да бъде определен точният обем стротелни и ремонтни 

дейностти по отделните квартали; 

• невъзможността да бъдат оценени строителните и ремонтни дейностти по време 
на извършване в годината; 

• невъзможността да бъде отчетена различната височина на изпускане на 
замърсителя. 

5.1.5. Емисии от земеделие и животновъдство 

Земеделието и животновъдството са източници на емисии както на парникови газове 
така и на ФПЧ10. 

За изчисляване на емисиите на прах  от земеделие и животновъдство е използвана най-

новата методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по 

Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 
Методиката е публикувана през 2009 година и е разработена за улеснение на държавите 
страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както 

и по отношение на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC 

Directive). 

Методиката се състои от разделите Енергия, Промишлени процеси, Продуктово 

потребление, Земеделие и селско стопанство, Отпадъци и Естествени източници. В 

раздел Енергия се разглеждат различни групи горивни процеси. В група Земеделие и 

Животновъдство, са представени съответните емисионни фактори (SNAP CODE: 

Земеделие - (1001001, 1001002, 1001003, 1001004, 1001005, 1001006),  SNAP CODE:  

Животновъдство – ( 100901, 100902, 100903, 100904, 100905, 100906, 100907, 100908, 

100909, 100910, 100912)). (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-emission-

inventory-guidebook-2009 ). 

За изчисляване на емисиите от земеделие и животновъдство в общината са използвани 

данни, съответно за общата обработваема площ и вид и брой на отглежданите животни 

по населени места  за година. В таблица 5.1.5.1. са представени данни за 
обработваемите площи и отглеждани животни в населените места на общината. От 
статистическата информация не се установява промяна в площта на обработваемите 
земи в общината през периода 2007г. -2010г. От животните към 2010 г.нараства броя на 
промишлено отглежданите кокошки и бройлери. Броят на едрия и дребен рогат 
добитък, свободно отглеждани птици е сравнително малък и тенденцията към 2010 г. е 
към намаляване. 
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Таблица 5.1.5.1. Обработваеми площи и отглеждани животни в общината 

Населено 

място 

 

Обща 

площ 

на 
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гр. В. 

Търново 61.21 

              

с. Беляковец 494.70 122 117 580 580 380 315 12 10 0 0 750 650 50хил. 84хил. 

с. Леденик 845.94 140 134 65 50 420 350 12 12 15хил. 20хил. 750 700 0 0 

с. Шемшево 190.60 125 115 75 50 410 330 17 14 0 0 790 750 0 0 

с. Шереметя 80.79 20 0 60 40 410 340 10 10 0 0 720 670 0 0 

 

В таблица 5.1.5.2. са представени изчислените емисии на ФПЧ от земеделие и 

животновъдство в населените места в общината. От данните в таблицата се вижда, че 
емисиите в резултат на обработване на земите  са значително по-високи от 
животновъдството - 2-3 пъти. За самия град В.Търново емисиите от земеделие са 
незначителни, едва около 3,6 %. 

Таблица 5.1.5.2. Емисии на ФПЧ от земеделие и животновъдство 

Населено място 
Емисии от обраб. 

земи, t/y 

Емисии от 

животновъдство-

2007, t/y 

Емисии от 

животновъдство-

2010, t/y 

гр. Велико Търново 0,477 - - 

с. Беляковец 3,858 3,100 4,836 

с. Леденик 6,598 0,477 0,518 

с. Шемшево 1,486 0,227 0,191 

с. Шереметя 0,630 0,177 0,142 

 13,049 3,981 5,687 

 

За целите на моделирането, изчислените емсии от земеделие и животновъдство са 
разпределени равномерно за съответните площни източници. Дефинирани са 7 

полигонални площни източника, представени на фигура 5.1.5.1., като чрез система от 
коефициенти е отчетена сезонността на емисията. 

 



 

 

 

 

Фигура 1.5.5.1. Площни източници на ФПЧ10 от Земеделие и Депониране на отпадъци



 
63 

 

Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• не са известни периодите през годината, в които отделните стопанства 
отглеждат животни и птици на закрито; 

Детайлните изчисления на емисиите на ФПЧ10, в резултат на земеделие и 

животновъдство, са представени в Приложение „Инвентаризация на емисиите – 

земеделие и животновъдство“. 

 

5.1.6. Емисии от депа, кариери, насипища и др. 

Емисията (g/s) е изчислена на базата на количествата депониран отпадък за съответната 
година  чрез емисионен фактор за ФПЧ10 от насипища за откривка със стойност 0,0068 

kg/t, който е взет от Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors (http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ ) . Емисията за всеки от източниците е 

преизчислена в g/s.m2 , отчитайки площта на съответния източник.  Депата са 
представени на фигура 1.5.5.1. 

При определяне на емисиите са взети под внимание две депа - за неопасни битови 

отпадъци в землището на с. Шереметя и за земни маси и строителни отпадъци в 
землището на с. Леденик.  В таблица 5.1.6.1 са представени данни за количеството на 
депонираните отпадъци и изчислените емисии на ФПЧ от тях. 

Таблица 5.1.6.1. Депонирани отпадъци и емисии на ФПЧ 

Депо Година  Количество на 

депонираните 
отпадъци -  t/y 

Емисии от ФПЧ -  

t/y 

с.Шереметя 2007 661 037 4,495 

2010 766 037 5,209 

с.Леденик 2007 434 817 2,957 

2010 510 217 3,469 

 

Неопределеността при изчисленията произтича от: 

• не е известен делът на запръстената повърхност на депата; 

• не е известен гранулометричният състав на депонираните отпадъци; 

• не е известен броят и видът на използваната извънпътна техника 

Детайлните изчисления на емисиите на ФПЧ10, в резултат на дейността на депата, са 
представени в Приложение „Инвентаризация на емисиите – депа, кариери и насипища “. 

5.2. Информация за замърсяването от други райони 

  

Замърсяването от други райони влияе върху нивото на регионалния фон, който в случая 
е от съществено значение. 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 

  

 
64 

Принос на фон към наднормените нива на ФПЧ10 не е отчитан. В Република България 
единственият фонов пункт за мониторинг е разположен на вр. Рожен. Отдалечеността 
му от гр. Велико Търново прави използването на данни от него нереалистично. Релефът 
на страната (планините Родопи, Средна гора и Стара планина), както и релефът на 
изследваната област обуславят формирането на локални фонови нива за които 

отсъстват данни. 

В района около Велико Търново няма крупни източници на емисии, преносът на които 

може да окаже влияние върху качеството на въздуха и конкретно върху концентрациите 
на ФПЧ10. 

Процентното съотношение на емисиите от различните източници е представено в 
следващата таблица. Като несъществени са означени емисиите от източниците, чието 

участие е под 3% (съгласно указанията към формулярите, включени в работния 
документ на службите на Комисията и базирани на Решение 2004/224/EО). 

Таблица 5.2.1. Участие на  отделните източници на емисии на ФПЧ10 на 

територията на гр. Велико Търново 

№ Източник на емисия Годишна емисия  на ФПЧ10 

2007 г. 2010 г. 

тон % тон % 

1 Транспорт 42,04 12,6 50,39 21,5 

2 Промишленост и  енергетика 160,29 47,6 22,95 9,8 

3 Селско стопанство 17,02 5,1 18,72 8,0 

4 Комунално–битово отопление 103,34 30,7 132,45 56,6 

5. Строителство и ремонт несъществе
на 

- несъществе
на 

- 

6. Депа, насипища несъществе
на 

- 8,66 3,7 

7 Природни източници несъществе
на 

- несъществе
на 

- 

8 Трансгранични несъществе
на 

- несъществе
на 

- 

9 Други несъществе
на 

- несъществе
на 

- 

 Общо 336,88 100 234,03 100 
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Относителният принос на отделните групи източници на замърсяване с ФПЧ10 за 
точките с максимални стойности на средноденонощната и средногодишната 
концентрация на ФПЧ10 и РИОСВ, за 2007г. и 2010г. са  представени на фиг. №№ 5.2.1 

– 5.2.8. На представените фигури ясно се вижда, че основен принос при формиране на 
максималната средноденонощна концентрация в рецептора с максимална стойност 
имат битовите източници, а за максималната годишна концентрация – транспорта. 
Максималните средноденонощни и средногодишни концентрации в рецепторна точка 
РИОСВ се формират основно от транспорта, което се обяснява с близостта на пункта до  

пътя София-Варна. 
 

 

Фигура 5.2.1.. Относителен принос на отделните групи източници за рецептора с 
максимална стойност на средноденонощната концентрация на ФПЧ10-2007 г. 
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Фигура 5.2.2. Относителен принос на отделните групи източници за рецептора с 
максимална стойност на средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2007 г. 

 

 

Фигура 5.2.3. Относителен принос на групите източници към максималната 

средноденонощна концентрация на ФПЧ10  в пункта за мониторинг при РИОСВ - 

2007г. 
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Фигура 5.2.4. Относителен принос на отделните групи източници към средно 

годишната концентрация на ФПЧ10 в пункта за мониторинг при РИОСВ за 2007 г. 
 

 

Фигура 5.2.5. Относителен принос на групите източници към максималната 

средноденонощна концентрация на ФПЧ10 в пункта за мониторинг при РИОСВ за 

2010 г. 
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Фигура 5.2.6. Относителен принос на отделните групи източници към 

средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункта за мониторинг при РИОСВ за 

2010 г. 
 

 

 

Фигура 5.2.7. Относителен принос на отделните групи източници за рецептора с 
максимална стойност на средноденонощната концентрация на ФПЧ10 за 2010 г. 
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Фигура 2.5.8. Относителен принос на отделните групи източници за рецептора с 
максимална стойност на средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2010 г. 
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6. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 

6.1. Характеристика на източниците на емисии и влиянието им върху 

КАВ  

За оценка на влиянието, което оказват отделните източници  върху КАВ на територията 
на гр. Велико Търново, е извършено дисперсионно моделиране на емисиите на ФПЧ10 за 
2007 г. и 2010 г.  

Силно изразеният релеф на областта в района на В. Търново изисква безусловно да 
бъде използван математичен модел, който отчита топографията на района. Ето защо, за 
дисперсионно моделиране на разпространението на замърсителите  е използвана 
система от  модели на Американската агенция за опазване на околната среда (US EPA). 

Тя включва три основни модела:  AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) – 

предпочитаният (и препоръчван) дисперсионен модел на EPA, AERMAP – 

предпроцесорен модел за обработка на географски височинни данни и AERMET – за 
подготовка и обработка на необходимите метеорологични данни. Необходимите 
топографски данни са получени от Trinity Consultants Dallas, Texas. 

От промишлените източници в община Велико Търново, само два от организираните 
източници на замърсяване на въздуха имат височина над 15 m. Освен това, най-

високият, стометров комин (ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ АД), има нулева емисия на ФПЧ10. 

Всички останали източници (бит, транспорт, строителство, земеделие, животновъдство, 

кариери депа) се характеризират с малка височина на изпускане на замърсителя. По 

тази причина не може да се очакват големи разстояния на разпространение. 

Изборът на област на изследване с твърде големи размери би довело до намаляване на 
прецизността при математичното моделиране, без това да повиши информативността 
на получените резултати.  

Предвид горните съображения, е избрана област на изследване, с размери 20000 на 
20000 m. За по-детайлно моделиране на разпространението на замърсителя, е 
дефинирана вътрешна, по-фина мрежа на рецепторите. Фината мрежа има общ център с 
областта на изследване. Параметрите на двете мрежи са дадени в табл. 6.1.1., а областта 
на изследване е показана на Фигура 6.1.1. 

Таблица 6.1.1.  Параметри на изследваната област 

 Параметър Мярка Стойност 

Г
ру
ба

 

м
ре
ж
а 

размер по направление X (запад-изток) m 20000 

размер по направление Y (юг-север) m 20000 

Разстояние между рецепторите m 1000 

Ф
ин
а 

м
ре
ж
а 

размер по направление X (запад-изток) m 10000 

размер по направление Y (юг-север) m 10000 

Разстояние между рецепторите m 200 

 Височина на рецепторите m 2 

 

Най-пълна картина за степента на замърсяване на въздуха, в определена област, може 
да се получи, ако се вземе предвид изменението на метеорологичните условия за всеки 
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час от избрания период на математично моделиране. За тази цел се използват 
валидирани от Trinity Consultants Dallas Texas данни, във вид на почасов 
метеорологичен файл.  

 

Фигура 6.1.1. Карта на изследваната област 

 

От представените данни за източниците и количеството емитирани фини прахови 

частици се установява, че най-голямо влияние върху качеството на въздуха в района на 
Велико Търново окaзват пътният транспорт и битовото отопление, следват 
промишлените (точкове) източници, строителство, депа, кариери и насипища, и 

земеделските дейности. Чрез извършеното дисперсионно моделиране на замърсяването 

на въздуха в гр. В.Търново с фини прахови частици през 2007 и 2010 може да се 
установи дела на отделните източници на емисии (табл. 6.1.1').   

Таблица 6.1.1'. Относителен дял на отделните източници при формиране на 

максималните средно денонощни и годишни концентрации - % 

 Година  Промишленост 
(точкови) 

Транспорт  Битови Строителство  Депа  Селско 

стопанство 

  рецептор с координати 386438.64 E и 4769646.19 N 

мах.24ч. 2007 1,0 32,6 64,1 1,8 0,1 0,3 

мах.год 2007 1,2 53,9 41,5 3,0 0,1 0,2 

мах.24ч. 2010 0,1 27,4 72,0 0,1 0,1 0,2 
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мах.год 2010 0,1 58,6 40,8 0,3 0,1 0,1 

  при РИОСВ 

мах.24ч. 2007 1,0 74,8 19,5 4,1 0,1 0,5 

мах.год 2007 1,4 85,7 8,0 4,5 0,2 0,3 

мах.24ч. 2010 0,2 70,8 28,0 0,2 0,3 0,6 

мах.год 2010 0,2 89,5 9,6 0,4 0,2 0,1 

 

От дисперсионното моделиране се установява, че максималната средноденонощна 
концентрация през 2007г. е 283 µg/m

3
, което представлява 566 % от допустимата норма, 

и се получава в рецептор с координати 386438.64 E и 4769646.19 N на 6 ноември.  

Разпределението на максималните 24-часови стойности на концентрацията е 
представено на фиг. 6.1.1'. Контурите на фигурата показват площите, в които 

максималните стойности са в съответния интервал от легендата. Най-външният (лилав) 
контур показва площта, върху която нормата за 24-часов период на осредняване е 
спазена. Практически, на територията на града, максималните стойности по рецептори 

са между 60 и 200 µg/m3. 
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Фиг. 6.1.1'. Разпределение на максималните стойности 

на средноденонощната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
, за 2007 г. 

 

Максималната средногодишна концентрация е 85.5 µg/m
3
, което 214 % от съответната 

норма за опазване на човешкото здраве и се получава в същия рецептор.  

На фиг. 6.1.2. е представено разпределение на средногодишната концентрация на 
ФПЧ10 за отделните точки на изследваната област. На фигурата са начертани контури 

за диапазона от 10 до максимума 85.4 µg/m3.  

При математичното моделиране на разпространението на ФПЧ10 е заложен рецептор, 

отговарящ на пункта за мониторинг при РИОСВ – В.Търново. Максималната стойност 
на средноденонощната концентрация за този рецептор се получава на 25.12.2007 г.  -  
174.5 µg/m

3
 и е близка по стойност до реално измерените през този период(153 µg/m3 -

22.XII  и 142,8 – 27.XII). 

 Максималната средногодишна концентрация в същия рецептор изчислена при 

дисперсионното моделиране е съответно 70,06 µg/m
3
 като превишава реално отчетената 
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стойност – 57,05 µg/m
3
, поради това, че при моделирането не се вземат под внимание 

влиянието на валежите в района. 
 

 

Фиг. 6.1.2. Разпределение на стойностите  

на средногодишната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2007 г. 

 

Максималната стойност на средногодишната концентрация за 2007 г. се получава на 
около 200 m южно от пункта за мониторинг. Средногодишни стойности над ПДК (40 

µg/m
3
) се наблюдават фактически над цялата територия на Велико Търново. Както се 

очаква, предвид розата на вятъра, емитираните фини прахови частици се 
разпространяват предимно в западна посока. 

През 2010 г. максималната средноденонощна концентрация е 311 µg/m
3
 и се получава в 

рецептор с координати 386438.64 E и 4769646.19 N на 20 януари като е 622% от 
допустимата норма. Относителният принос на отделните групи източници на емисии 

към средно денонощната концентрация е представен в табл.6.1.1. 

Разпределението на максималните 24-часови стойности на концентрацията е 
представено на фиг. 6.1.3. Контурите на фигурата показват площите, в които 
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максималните стойности са в съответния интервал от легендата. Най-външните два 
контура (лилав и син) показват площта, върху която нормата за 24-часов период на 
осредняване е спазена. 
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Фиг. 6.1.3. Разпределение на максималните стойности  

на средноденонощната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2010 г. 

 

На фиг. 6.1.4.  е представено разпределение на средногодишната концентрация на 
ФПЧ10 за отделните точки на изследваната област, за 2010 г. Максималната 
средногодишна концентрация е 83.7 µg/m

3
 като се получава в същия рецептор, и 

представлява 209% от съответната норма за опазване на човешкото здраве като е малко 

по-ниска спрямо 2007 г..  

Максималната стойност на средногодишната концентрация се получава на около 200 m 

южно от пункта за мониторинг. Средногодишни стойности над ПДК (40 µg/m3) се 
наблюдават над площите, очертани от жълтия контур. Както се очаква, предвид розата 
на вятъра, емитираните фини прахови частици се разпространяват предимно в западна 
посока. 
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Относителният принос на отделните групи източници на замърсяване с ФПЧ10 за 
точката с максимални стойности на средногодишната концентрация на ФПЧ10 е 
представен  в  таблица 6.1.1. 

 

Фиг. 6.1.4. Разпределение на стойностите  

на средногодишната концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
 за 2010 г. 

Анализът показва, че главните източници на замърсяване на въздуха с ФПЧ10 са 
транспортът и битовото горене. Ролята на транспорта е значително по-голяма по 

отношение на максималните стойности на средногодишната концентрация по 

рецептори. Това се дължи на факта, че емисиите от транспорт действат през цялата 
година, а битовите източници – само през зимните месеци.  

Транспорт 

Основните източници  на емисии на прах и ФПЧ от автотранспорта са следните: 

• горивни процеси в двигателите – поради непълно изгаряне на тежките компоненти в 
горивото се образуват сажди, които се емитират във въздуха. Изгарянето на бензина 
и газовите горива не е съпроводено с отделяне на сажди, тъй като те не съдържат 
тежки въглеводороди. Изгарянето на дизеловото гориво в много случаи води до 

образуване на сажди. Като техническо решение, към изпускателната система на 
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новите дизелови автомобили се монтира филтър за улавяне на частици. У нас няма 
задължително изискване за наличие на такъв филтър. 

• механично триене – това са процесите на триене на автомобилните гуми в пътното 

платно и триене на накладките на спирачната уредба. Относителния дял на тези 

процеси при формиране на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за много малък. 

• вторичен унос – това е основният начин, по който автотранспортът предизвиква 
вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се при предаване на енергия на 
частиците, намиращи се върху пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и 

последващо завихряне на частиците от движещия се автомобил. Ситуацията се 
усложнява при постоянното движение на автомобили в градски условия.  

Основният фактор, който оказва влияние върху вторичния унос е наноса на почва, 
пясък и др. материали, попаднали върху пътното платно по различни начини. Пътният 
нанос е разпределен неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко около 

осевата линия и се увеличава в направление към банкета на пътя или бордюра на 
улицата. При движението си автомобилите непрекъснато разпрашват този нанос във 
въздуха и причиняват замърсяване. 

Пътният нанос може да се образува както при определени метеорологични условия 
като проливни дъждове,  свлачища и др. в резултат, на които се изнасят частици пръст, 
кал, тиня, пясък върху пътното платно, така в резултат на антропогенна дейност. 

Най-честите антропогенни причини са следните: 

• Директно разсипване на различни строително материали върху пътното платно от 
транспортните средства, които ги превозват. Основната причина е неспазване на 
изискванията за транспорт на такъв тип материали. 

• При извършване на изкопни работи на строителни обекти – извозването на 
изкопаната земна маса е свързано с разкалване на прилежащите райони, тъй като 

няма практика за измиване на гумите на автомобилите. Количеството пръст, която 

се изнася по този начин води до увеличаване на пътния нанос. 

• Малки и средни ремонти на сгради – след завършване на ремонтите прилежащите 
тротоари обикновено остават замърсени с различни остатъци от строителни 

материали. 

• Натрупване на нанос до бордюрите – при свличане на земна маса до бордюра. С 

времето тя се уплътнява и разширява и нейното измиване става все по-трудно.  

• Лошо състояние на тротоарите 

• Лошо състояние на територии, определени за зелени площи 

• Паркиране в зелени площи 

Това са само част от възможните пътища за попадане на почва, остатъци от строителни 

материали, разтвори и др. върху пътните платна.  

Както бе отбелязано, емисиите от транспорт са представени като един площен източник 
за слабо натоварените улици в града и група от линейни източници, представящи 

въздействието на трафика по улици с по-интензивно движение и за които е извършено 

преброяване на потоците автомобили21
. 
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Приносът на транспорта в града, като цяло, към средногодишната концентрация на 
ФПЧ10 и към максималните стойности за 24-часов период на осредняване е представен 

съответно на фигури 6.1.5 и 6.1.6. Сравнението на двете фигури показва, че те се 
различават преди всичко по стойностите на концентрацията. За едногодишен период на 
осредняване те са около два пъти по-ниски. Най-високите стойности, както за 24-часов, 
така и за годишен период на осредняване, се получават в близост до кръстовища с 
интензивен трафик. 

 

Фиг. 6.1.5. Разпределение на средногодишните стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от транспорт за 2007 г. 
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Фиг.6.1.6. Разпределение на максималните 24-часови стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от транспорт за 2007 г. 

 

Приносът на транспорта в града, през 2010 г., към средногодишната концентрация на 
ФПЧ10 и към максималните стойности за 24-часов период на осредняване е представен 

съответно на фигури 6.1.7 и 6.1.8. Сравнението на двете фигури показва, че те се 
различават преди всичко по областите на разпространение на замърсителя и по 

стойностите на концентрацията. За едногодишен период на осредняване те са около два 
пъти по-ниски. 

От направения анализ на резултатите от проведеното дисперсионно моделиране на 
разпространението на ФПЧ10 се установява, че делът на транспорта при формиране на 
максималните средно денонощни концентрации е  32,6% през 2007г. и намалява до 

27,4% през 2010 г. Същевременно приносът на пътния транспорт за формиране на 
максималните годишни концентрации е значително по-голям - 53,9 % - 2007 г. като 

през 2010 г. се увеличава до 58,6%. Това е резултат от увеличаване на автомобилния 
парк, пробега за година и интензивността на движение. 
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Фиг. 6.1.7. Разпределение на средногодишните стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от транспорт за 2010 г. 
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Фиг. 6.1.8  Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m3, обусловени от транспорт за 2010 г. 

 

Интерес представлява приносът на линейните източници на ФПЧ10, т.е. улиците и 

булевардите със сравнително интензивно движение на МПС и за които е направено 

преброяване на преминаващите, за определен период от време, автомобили21
. 

На фиг. 6.1.9. и фиг. 6.1.10. е представено разпределението на средногодишните 
стойности на концентрацията на ФПЧ10, емитирани от линейните източници, съответно 

за 2007г. и 2010 г. Разпределението на максималните 24-часови стойности от същите 
източници на замърсяване е идентично  на годишното, като концентрациите, 
съответстващи на отделните изолинии са около два пъти по-високи. 
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Фиг. 6.1.9. Разпределение на средногодишните стойности на концентрацията на 

ФПЧ10, µg/m3, обусловени от линейните източници, за 2007 г. 
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Фиг. 6.1.10. Разпределение на средногодишните стойности на концентрацията на 

ФПЧ10, µg/m3, обусловени от линейните източници, за 2010 г. 

Резултатите от дисперсното моделиране показват, че най-високите стойности, както за 
24-часов, така и за годишен период на осредняване, се получават в близост до 

кръстовища с интензивен трафик. По-тази причина и относителният дял на транспорта 
във формирането на максималните средноденонощни и годишни концентрации е най-

голям. Такъв е случаят с района около РИОСВ. От табл. 6.1.1 се установява че над 70% 

от максималните  24-часови и  над 85% от годишните концентрации се формират от 
емисиите от транспорта. 

Най-съществен принос в неорганизираните емисии от транспорта има  уноса на прах от 
пътните платна. С измиването на улиците, без да бъде ограничено натрупването на нов 
нанос върху тях не може да бъде постигнато трайно намаляване на емисиите на 
ФПЧ10.В тази връзка мерките за намаляване на транспортното замърсяване на 
общината следва да бъдат насочени към предотвратяване или ограничаване на 
възможността за попадне на нанос върху пътните платна  

Битово отопление 

От статистическата информация за битовите енергийни източници се установява, че по-

голяма част от домакинствата използват електрическа енергия. На второ място са тези, 
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които се отопляват с твърди горива (дърва и въглища). През 2010 г. се констатира 
увеличаване на количеството на използваните твърди горива. През годините 
количества горива са променлива величина и зависят от температурата и 

продължителността на задържане на ниски температури.  

Замърсяването на въздуха от битово горене е представено  на фиг. 6.1.11.. Начертаните 
контури покриват диапазона от 10 µg/m

3
 до максимума. На фигурата се вижда приносът 

на отделните квартали. Максималната 24-часова стойност на концентрацията, 
„осигурена” от битовите източници през 2007 г., възлиза на 197.5 µg/m

3
. Най-високи са 

максималните 24-часови стойности на ФПЧ10 в кв. „Бузлуджа”.   

 

Фиг. 6.1.11. Разпределение на максималните 24-часови стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от битовото горене за 2007 г. 

 

На фиг. 6.1.12. е дадено разпределението на стойностите на средногодишната 
концентрация на ФПЧ10, от битово горене. И тук, както и при фиг. 6.1.11, се забелязва 
приносът на отделните квартали, но  стойностите на концентрацията са около пет пъти 

по-ниски. Това се дължи на периодичността на действие на този източник. 
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Фиг. 6.1.12. Разпределение на средногодишните стойности на концентрацията на 

ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от битово горене за 2007 г. 

 

 

През 2010 г. максималната 24-часова концентрацията, „осигурена” от битовите 
източници, възлиза на 245 µg/m

3
. Начертаните контури на фиг. 6.1.13. покриват 

диапазона от 10 µg/m
3
 до максимума. На фигурата се вижда приносът на отделните 

квартали. Най-високи са максималните 24-часови стойности в кв. „Бузлуджа”. В 

сравнение с 2007 година, се отбелязва повишение на максималната 24-часова стойност 
от 197 на 245 µg/m

3
, което може да се дължи на отказа на част от домакинствата от 

централно отопление и преминаването им на отопление с твърдо гориво. 

Предвид преобладаващият източен вятър, може да се каже, че във формирането на 24-

часовите стойности на концентрацията на ФПЧ10 над кв. „Бузлуджа”, принос имат и 

жилищните зони, разположени източно от квартала. 
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Фиг. 6.1.13. Разпределение на максималните стойности на средноденонощната 

концентрация на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от битовото горене, за 2010 г. 

 

На фиг. 6.1.14. е дадено разпределението на стойностите на средногодишната 
концентрация на ФПЧ10, от битово горене за 2010 г.. Както и при фиг. 6.1.13., се 
забелязва приносът на отделните квартали, но стойностите на концентрацията са 
значително по-ниски поради сезонността на действие на този източник. 
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Фиг. 6.1.14. Разпределение на средногодишните стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от битово горене за 2010 г. 

 

Анализът на резултатите от дисперсионното моделиране показват, че приносът на 
ФПЧ10 от битови източници при формиране на максималните годишни концентрации 

през 2007 г. е  41,5%.  През 2010 г. се установява слабо намаляване на максималните 
годишни концентрации на ФПЧ10 като приносът на бита е с 0,7% по-малък ( табл. 

6.1.1).  

Причина за това е изграждане на газови отоплителни инсталации, както и прилагане на 
мерки за енергийна ефективност като топлоизолация. Освен това новото жилищно 

строителство е топлоизолирано и емисиите като цяло са по-ниски при отопление, 
независимо от вида на отоплителната система. Въпреки  това битовото отопление на 
твърдо гориво остава един от основните източници на емисии на ФПЧ10. 

От дисперсионното моделиране се установява, че за някои райони битовите източници 

имат значителен дял при формиране на максималните средноденонощни концентрации 

като през 2007 г. техният принос е 61,4% и нараства до 72% през 2010 г. За други 

райони като РИОСВ например, приносът на бита във формиране на максималните 24 –

часови концентрации е значително по-малък – 19,5%  през 2007 г. и нараства до 28% 

през 2008 г. 
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Промишлени (точкови) източници 

Данните за промишлените източници, показват значително намаляване на емисиите 
през 2010 г., спрямо 2007 г., което се отразява и на концентрациите ФПЧ10. 

Дисперсионното моделиране показва (фиг.6.1.15.), че през 2007г. , от промишлените 
източници най-голям принос за формиране на максималните 24-часови концентрации, 

между 10 и 15.3 µg/m
3
, осигурява асфалтовата база в с. Шереметя. 

 

Фиг. 6.1.15. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от организирани източници за 

2007г. 

 

Фигура 6.1.16. е представен  приноса на организираните източници при формиране на 
максималните стойности на концентрацията на ФПЧ10 за 24-часов период на 
осредняване през 2010 г.  Както се вижда, най-голям, но значително намален спрямо 

2007 г. принос, осигурява асфалтовата база в с. Шереметя. Сама по себе си, асфалтовата 
база не влияе съществено върху качеството на въздуха над Велико Търново, защото е 
на достатъчно голямо разстояние от града и има нисък комин. Тя не е опасна и за 
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въздуха в с. Шереметя поради липса на други, значими източници на фини прахови 

частици в близост до нея. 

 

Фигура 6.1.16. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от организирани източници за 

2010г. 

 

От анализът на резултатите от дисперсионното моделиране се установява, че приносът 
на точковите източници при формиране на  максималните средноденонощни 

концентрации в района на гр.В.Търново през 2007 г. е около 1 %, като  през 2010 г. 
намалява на 0,1 % (табл. 6.1.1). Същата тенденция се установява и за максималните 
средногодишни концентрация. 

Причина за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от точкови източници през 2010 г. е, че 
всички значими източници на емисии в атмосферния въздух, свързани с горивни 

процеси са преминали на природен газ. Значителна част от неподвижните източници на 
емисии са преминали на газ (предимно в сферата на образованието и здравеопазването), 

а за една част от обектите в образованието е изпълнено топлоизолиране и саниране 
водещо до намаляване енергопотреблението, а съответно и на емисиите. 
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Строителство  

През последните години нараства ролята на градската среда със своите 
инфраструктурни обекти като източник на емисии. Използването на лесно 

разпрашващи се материали при изпълнение на строителни дейности създава 
потенциални условия за прахови емисии (с локален характер и малък териториален 

обхват).  В градски условия проблемът с праховите емисии се мултиплицира, тъй като 

праховите частици се отлагат в съседство, а при движението на МПС или от вятъра се 
разпространяват чрез вторичен унос. Изпълнението  на голям брой обекти в 
неизолирани градски условия и без прилагане на добри практики, при липса на 
териториално и технологично буфериране от функциите на града, също води в 
последствие до замърсяване на въздуха, основно с прахови емисии и до разпиляване на 
прахообразуващи материали, изнасянето им извън строителната площадка, 
причинявайки вторичен унос. Връзката на нови строителни обекти към градската 
инфраструктура е причина за нарушаване на съществуващи настилки, изнасяне на 
прахообразни материали по платната на улиците и запрашване на въздуха. Ремонтните 
строителни дейности, реконструкции и разширения на съществуващата жилищна база, 
както и новото строителство в съществуващото градско застрояване са свързани със 
събаряне, демонтаж и разглобяване на стари конструкции – и също са източник на 
значителни прахови емисии и причина за отлагането им на близки разстояния, 
впоследствие източник за вторичен унос. 

Освен посоченото по-горе влияние на източниците на емисии и свързаните с това 
проблеми се констатира, че: 

- мащабното строителство в рамките на града, уплътнява съществуващото 

строителство, създавайки условия за лошо вентилиране на жилищните, търговските и 

административните райони в централната градска част; 

- съществува практика за приемане на обектите без да е изпълнено заложеното по 

проект озеленяване и благоустрояване на прилежащите площи, а при реализираното 

такова не се полагат необходимите грижи за поддържането му; 

- се извършват значителни по размер строителни дейности във връзка с ремонта и 

рехабилитацията на съществуващите инфраструктурни мрежи   

- непосредствено със строителната дейност е свързана подготовката, производството и 

транспорта на строителни материали, изпълнявани също в рамките на градската среда; 

- товаро-разтоварните работи и изнасянето на прахообразуващи материали с 
автомобилните гуми при напускане на производствените и строителните площадки са 
значими източници на прахови емисии и вторичен унос. 

Информацията относно застроените и ремонтираните площи е дадена като обща 
стойност. Няма разпределение на тези дейности по квартали. По тази причина, 
емисиите от ремонт и строителство са зададени за цялата площ на град Велико 

Търново. 

На фигура 6.1.17. е представено Разпределение на максималните 24-часови стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от строителни и ремонтни дейности за 

2007 г. 
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Фиг. 6.1.17. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от строителни и ремонтни 

дейности за 2007 г. 

Разпределението на максималните стойности на средноденонощната концентрация на 
ФПЧ10, от строителство и ремонт през 2007 г. е в диапазона  от 1 до  9.5 µg/m

3
. 

Приносът на тези дейности в максималните 24-часови концентрации е 1,8% ,като през 
2010 г. намалява до 0,1% (фиг. 6.1.18).  

Логично е, при равномерното разпределение на емисиите от строителни и ремонтни 

дейности, да се получи и равномерно разпределение на максималните стойности на 
концентрациите, но тук трябва да се има предвид и силно изразеният релеф. С това се 
обяснява фактът, че в определени зони от града максималните 24-часови концентрации 

са по-високи.  
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Фиг. 6.1.18. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от строителни и ремонтни 

дейности за 2010 г. 

 

Приносът на строителството по отношение замърсяването на въздуха с ФПЧ в района 
на гр. В.Търново, през 2007 г., се нарежда на четвърто място с 3% като рязкото 

намаляване на емисиите през 2010 г. се отразява на максималните годишни 

концентрации формирани от този сектор и съответно делът му намалява до 0,3%.  

Причината за намаляване на дела на строителството във формиране на максималните 
годишни и 24-часови концентрации  навярно е икономическата криза, довела до рязък 
спад при строителството в населените места. Независимо от това е необходимо да се  
предприемат определени мерки, за да ограничаване на емисиите, тъй като след 

излизане от кризата секторът отново ще се развива интензивно. 

Депа, кариери, насипища 

Емисиите от депа, кариери и насипища имат сравнително малък дял във формиране на 
максималните годишни и средноденонощни концентрации на ФПЧ10 - (0,1%), тъй като 

тези източници са отдалечени от града и имат локален характер като не се наблюдава 
разлика между 2007г. и 2010г.  
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На фиг. 6.1.19 е представено разпределението на максималните 24-часови стойности на 
концентрацията на ФПЧ10, обусловени от депа за 2007 г..  

 

Фиг. 6.1.19. Разпределение на максималните 24-часови стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от депа за 2007 г. 

 Картината на разпределението на максималните 24-часови концентрации през 2010 г. е 
идентична на тази през 2007г.( фиг. 6.1.20) 
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Фиг.6.1.20. Разпределение на максималните 24-часови стойности 

на концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
, обусловени от депа за 2010 г. 

По-голям е приносът на депата при формиране на максималните годишни 

концентрации на ФПЧ в района на РИОСВ – 0,2 %.  

Селско стопанство 

По съществени прахови емисии има в резултат на обработването на земята в сравнение 
с животновъдството. Обработваемата земя в района на града е малко, поради което се 
отчитат и малки количества прахови емисии.  

На фиг. 6.1.21. е представено разпределението на максималните 24-часови стойности на 
концентрацията на ФПЧ10, обусловени от земеделие и животновъдство за 2007 г..  
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Фиг. 6.1.21. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m3, обусловени от земеделие и животновъдство за 

2007 г. 

 

Дейностите, свързани със земеделие имат принос в максималните средноденонощни 

стойности на  ФПЧ10 до 14 µg/m3.  

На фиг. 6.1.22. е представено разпределение на максималните 24-часови стойности на 
концентрацията на ФПЧ10, обусловени от земеделие и животновъдство за 2010 г. Както 

се вижда от представените фигури, не се установява значима разлика през двете 
години, за които е направено дисперсионното моделиране. 
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Фиг. 6.1.22. Разпределение на максималните 24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m3, обусловени от земеделие и животновъдство за 

2010 г. 

 

 

Селското стопанство има малък дял върху формирането на максималните годишни и 

24-часови концентрации на ФПЧ10 в града, съответно 0,2% и 0,3%. 

Предвид разположението на основните земеделски масиви, както и преобладаващия 
източен вятър, може да се каже, че земеделските дейности не оказват значимо влияние 
върху качеството на атмосферния въздух във Велико Търново и околните селища. 

На основание приложение 8 от Наредба 12 от 15.07.2010г. за норми за серен диоксид, 

азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон  в 
атмосферния въздух за изискванията за качеството на данните за оценка на КАВ, са 
поставени следните ограничения относно неопределеност при дисперсионно 

моделиране: 

• За средноденонощни стойности  на ФПЧ10– неопределена към настоящият 
момент 

• За средногодишни стойности на ФПЧ10 – 50%. 
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Неопределеността при моделиране се определя като максимално отклонение от 
измерените и изчислените нива на концентрации за 90 % от отделните пунктове за 
мониторинг за разглеждания период спрямо установените норми за нивата на 
съответните замърсители (или целевата норма за озона), без да се взема предвид 

синхронизирането на събитията. Неопределеността при моделиране трябва да бъде 
интерпретирана като приложима в района за съответната норма за нивата на даден 

замърсител (или целева норма при озона). Постоянните измервания, които трябва да 
бъдат подбрани за сравнение с резултатите от моделирането, трябва да бъдат 
представителни за мащабите, обхванати от модела. Неопределеността при обективната 
оценка се определя като максимално отклонение от измерените и изчислените нива на 
концентрации за разглеждания период спрямо установените норми за нивата на 
съответните замърсители (или целевата норма при озона), без да се взема предвид 

синхронизирането на събитията. 

В таблица 6.1.2. са предствени изчисленията за тези неопределености, като за 
среднодневните стойности е използван 90,4тият перцентил, съответно за 2007 и 2010г. 

 

Таблица 6.1.2. Изчислени неопределености за 2007 и 2010г. 

2007 година 

Вид на 
пункта 

Средно 

годишна 
концентрац
ия 

Неопределен
ост 
средногодиш
на 
концентрация 

24 часови 

измервани
я годишно 

90,4 

перцентил 

Неопределеност 
средноденонощн
а концентрация 

Превишения 
на 
среднодневни
те 
концентраци
и 

  µg/m3 % Брой    % Брой 

РИОСВ ВТ 57.05 

22.80 

297 93.71 

13.11 

152 

Моделиране 70.06 365 106.00 251 

2010 година 

Вид на 
пункта 

Средно 

годишна 
концентрац
ия 

Неопределен
ост 
средногодиш
на 
концентрация 

24 часови 

измервани
я годишно 

90,4 

перцентил 

Неопределеност 
средноденонощн
а концентрация 

Превишения 
на 
среднодневни
те 
концентраци
и 

  µg/m3 % Брой    % Брой 

РИОСВ ВТ 49.69 

38.65 

  93 

1.72 

93 

Моделиране 68.90 365.00 95 246 

 

От представените в таблица 6.1.2. данни, ясно се вижда, че извършената оценка на 

КАВ чрез дисперсионно моделиране отговаря на нормативните изисквания и 

може да се използва за прогнозиране на бъдещи нива на ФПЧ10. 
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6.2. Подробно описание на факторите, причина за нарушеното КАВ 

Въпреки, че отчетените данни от имисионни замервания, показват известно 

подобряване на качеството на атмосферния въздух,  все още се отчитат наднормени 

стойности по отношение на показателя фини прахови частици (ФПЧ10), който се явява 
и основен замърсител на атмосферния въздух в района.  

Според изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010г. праговата стойност на СДН за 
показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 
календарна година. Анализът на данните показва, че през разглеждания период,  дните 
с превишение на СДН на ФПЧ10 остават значително над допустимия брой за една 
календарна година. Замърсяването е главно от горивни процеси при изгарянето на 
твърди горива, използвани за отопление от населението. Регистрираните превишения и 

съвпадението на най-високите среднодневни концентрации с активния отоплителен 

сезон е ясно доказателство за това. Ясно се очертава сезонна зависимост в 
разпределението на СДК надхвърлящи ПС на СДН от 50µg/m3. Основната част от 
превишаванията са регистрирани през зимните месеци, по време на отоплителния сезон 

и при наличие на характерни климатични и метеорологични условия благоприятстващи 

задържането на замърсители като: висока влажност и слаби ветрове, ниска облачност и 

инверсии, създаващи предпоставка за интензивно атмосферно замърсяване.  

Към замърсяване на въздуха от битовото отопление се наслагват и емисиите на ФПЧ10 

от автомобилния транспорт предвид факта, че пункта за мониторинг е разположен в 
непосредствена близост до Пътен възел Качица, през който преминава целия 
транспортен трафик, ориентиран в направления София – Варна. 

През периода април, май –август 2009 и 2010 г. се наблюдават по-ниски стойности на 
ФПЧ10, като се регистрират единични завишени стойности. Може да се предположи, че 
това се дължи на транспорта и на строително-ремонтни работи по сградния фонд и 

инфраструктурни обекти. Не е за подценяване факта, че строежът на Пътен възел 

Качица, който е в близост до пункта за мониторинг, започна през 2008 г. и приключи 

м.май 2010 г. 

Като цяло анализът показва низходяща тенденция в замърсяването на атмосферния 
въздух с ФПЧ10 през 2010 г. спрямо предходните години. Но независимо от това, 
отклоненията от нормата са значителни и резултатите показват, че не е достигната 
необходимата степен на редуциране на този замърсител. 

За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието “потенциал на 
замърсяване на въздуха”( Rutllant, J. & Garreaud, R., 1995)

25
. Той е функция от 

метеорологичните и топографски параметри, които обуславят преноса и разсейването 

на замърсителите. Под потенциал на замърсяване се разбира честотата на случаите на 
тихо време и скорост 1.0 m/s и се изразява в проценти. Съгласно данните за честотата 
на вятъра по скорости (фиг. 6.2.1) районът на Велико Търново се характеризира със 
средно- висок потенциал на замърсяване, тъй като в 73% от дните в годината, вятърът е 
със средната скорост между 0 и 1 m/s. В 23 % дните са със скорост на вятъра между 2 и 

5 m/s и само в 3,5 % от случаите скорост е по-голяма от 5 m/s. 
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Фиг.6.2.1. Честота на скоростта на вятъра при различни градации 

 

Случаи на затишие или с вятър със скорост по-ниска или равна на 1 m/s се случват 

средно в 266 дни от годината. Периодът юли-октомври се характеризира с висок 

потенциал на замърсяване, което е свързано с по-големия процент на случаи на 
затишие (79.4-77.7%) свързано с преобладаването на антициклонална обстановка и 

задържането на турбулентния обмен в приземния въздух на изследвания район. 

Следователно, през студената част на годината районът на Велико Търново се 
характеризира със средно-висок, а през периода юли-октомври – с висок потенциал на 
замърсяване поради преобладаването на тихо време и на ветрове със скорост под 1 m/s.  

В резултат от проведената характеристика можем да обобщим, че климатичните 
условия на гр.Велико Търново са типични за Средната част на Дунавската равнина и се 
характеризират с продължително безветрие, ниски температури и висока влажност на 
въздуха през есенно-зимния период, които обуславят слаба самопречиствателна 
способност и създават предпоставки  за трайно задържане на замърсяването на 
въздуха. 

За проучване влиянието на метеорологичните условия върху замърсяването са 
разгледани измерените в района на град Велико Търново данни за скоростта на вятъра 
и степента на облачност в дните със замърсяване с фини прахови частици над 

допустимите норми(табл. №№ 6.2.1 – 6.2.8) през периода 2007-2010 година. При 

анализа на данните за замърсяване с фини прахови частици се установи, че през 2007 и 

2008 г. броят на дните със замърсяване съставляват съответно 44%-53% от годината, а 
през 2009 и 2010 г. този процент пада на 28%-26%. През 2007 година в 83% от случаите 
замърсяването надвишава от един до два пъти допустимите норми, а през 2010 този 

процент пада на 72%, в останалите години процентът е около 77%. През 2008 г в 192 

дни от годината се наблюдава наднормено замърсяване, като в 35% от случаите 
концентрациите са два-три пъти над нормата, в два от случаите замърсителите са над 

четири пъти по-високи от допустимите граници. По-големите надвишения с 2-4 пъти 

над нормата са регистрирани през периода декември-февруари.  
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За проучване въздействието на вятъра върху замърсяването в отделните години в дните 
с наднормено замърсяване са проследени скоростите му при различни градации 0-1m/s; 

2-5m/s;>5m/s (фиг. №№ 6.2.2 – 6.2.5). На посочените фигури ясно се вижда, че в 
случаите на замърсяване преобладават синоптични ситуации с тихо време (0-1m/s), 

особено силно изразено през студената част от годината. През 2007 и 2008 г. такива 
ситуации са наблюдавани почти във всички месеци. 
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Фиг. 6.2.2. Брой дни със скорост на вятъра по градации през 2007 г. 
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Фиг.6.2.3. Брой дни със скорост на вятъра по градации през 2008 г. 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 

  

 
101 

2009

0

2

4

6

8

10

12

14

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

Месеци

Б
р
о
й
 д
н
и

0-1 m/s 2-5  m/s >5  m/s

 

Фиг. 6.2.4. Брой дни със скорост на вятъра по градации през 2009 г. 
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Фиг. 6.2.5. Брой дни със скорост на вятъра по градации през 2010 г. 

Месечното разпределението на облачността в случаите на наднормено замърсяване в 
отделните години е представено на фиг. №№ 6.2.6. – 6.2.9. Разгледани са случаите с 
ясно (0-2 бала) и облачно (3-10 бала) време. 
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Фиг. 6.2.6. Брой дни със ясно и облачно време през 2007 г. 
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Фиг. 6.2.7. Брой дни със ясно и облачно време през 2008 г. 
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Фиг. 6.2.8. Брой дни със ясно и облачно време през 2009 г. 
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Фиг.6.2.9. Брой дни със ясно и облачно време през 2010 г. 

От посочените по-горе фигури може ясно да се забележи, че във всички случаи на 
замърсяване преобладава облачно време, което затруднява изнасянето на 
замърсителите извън пределите на приземния слой. С най-голям брой облачни дни се 
характеризира 2008 г. 

За разглежданите години са изчислени честотите на скоростта на вятъра по градации и 

на случаите с ясно и облачно време (фиг. 6.2.10 и 6.2.11). 
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Фиг. 6.2.10.. Честота на скоростта на вятъра по градации 
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Фиг. 6.2.11. Честота на облачността в случаи на ясно и облачно време 

От посочените фигури може да се забележи, че в над 70% от случаите на разглежданите 
години в района на Велико Търново преобладава тихо и облачно време. През 2007 и 

2008 година по отношение на вятъра в района са се създали условия за висок потенциал 

на замърсяване, като допълнително за задържането и повишаването на замърсяването е 
допринесла и високата степен на облачност. В останалите две години условията се 
характеризират със средно-висок потенциал на замърсяване, но за сметка на това имаме 
нарастване на честотата на облачното време. 
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Таблица 6.2.1. Скорост на вятъра в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2007 

Я
ну
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

Ф
ев
ру
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

М
ар
т 

V
 (

m
/s

) 

А
пр
ил

 

V
 (

m
/s

) 

М
ай

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ни

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ли

 

V
 (

m
/s

) 

А
вг
ус
т 

V
 (

m
/s

) 

С
еп
те
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

О
кт
ом
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Н
ое
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Д
ек
ем
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

4 1 1 6 1 1 2 1 7 2 1 1 4 1,7 8 2,7 15 0,7 2 0,3 7 0,7 2 

ти
хо 

5 

ти
хо 2 3,3 2 

ти
хо 3 1 16 0,7 2 0,7 5 2,7 9 0,3 17 0,3 3 0,3 13 1,3 3 1,3 

8 1 5 1 5 0,3 4 1 28 1,3 4 0,7 6 1,7 11 0,7 18 0,3 4 0,7 20 

ти
хо 6 

ти
хо 

9 2 6 0,7 6 0,7 5 1   6 1,7 23 0,7 16 0,7 21 

ти
хо 5 0,7 21 

ти
хо 7 

ти
хо 

10 

ти
хо 7 1 7 1 6 1   7 1,3 24 0,7 18 0,3 24 0,3 10 1,3 22 

ти
хо 8 

ти
хо 

11 1,3 8 1 8 0,7 10 2   8 0,7 25 2 20 0,7 25 0,7 11 0,7 23 

ти
хо 10 

ти
хо 

12 2,3 9 1 9 0,7 13 1   11 1   21 1 26 5,3 15 0,7 24 0,3 11 

ти
хо 

15 2,7 12 1 11 0,3 17 1   12 0,7   22 0,3 28 1 16 0,3 28 2 12 

ти
хо 

16 0,3 15 

ти
хо 13 0,7 18 1   13 0,7   23 0,7 29 0,2 17 3,7 29 0,7 17 0,7 

17 1,3 16 1 14 1 19 5   18 1   24 2   18 1,3 30 

ти
хо 19 0,7 

18 1,3 19 1,7 15 0,7 20 1   19 2   30 1,3   19 0,9   20 

ти
хо 

19 7 20 0,7 16 1 21 1   20 1   31 1   24 0,7   21 0,7 

22 2,7 21 1 17 2,3 22 7   22 1,7       25 1,3   22 0,7 

23 2 22 1,7 19 4,3 23 1   23 2       26 1,3   27 

ти
хо 

31 2,3 23 2,7 20 6 24 1   25 0,3       27 0,7   28 

ти
хо 

  26 3,3 25 1 25 1   26 1,3       30 0,7     

  27 1,7 26 1,3 26 1   27 1,7       31 1,3     

  28 1,3 29 1,3 27 1   28 3             

          29 2,7             

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.2. Скорост на вятъра в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2008 

Я
ну
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

Ф
ев
ру
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

М
ар
т 

V
 (

m
/s

) 

А
пр
ил

 

V
 (

m
/s

) 

М
ай

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ни

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ли

 

V
 (

m
/s

) 

А
вг
ус
т 

V
 (

m
/s

) 

С
еп
те
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

О
кт
ом
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Н
ое
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Д
ек
ем
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

4 0,3 1 0,3 1 1,7 1 

ти
хо 1 0,7 4 1 1 0,7 1 0,7 4 0,7 1 0,7 2 0,7 1 0,7 

5 3,7 2 

ти
хо 4 1,3 2 1 12 0,7 9 0,3 2 1,3 4 0,7 5 0,7 2 0,7 3 0,3 2 0,3 

7 0,3 4 1 5 1,3 3 1,3 13 0,3 10 0,7 4 1,3 5 0,3 8 0,3 3 1,3 4 0,7 5 0,7 

8 

ти
хо 5 0,3 6 1 4 1 14 0,7 11 0,3 8 1 6 2 9 0,7 7 1,3 5 0,7 6 1 

9 0,7 6 0,3 7 1 7 3 15 0,3 12 1 15 2,7 13 

ти
хо 10 0,3 8 0,7 6 1,7 9 3,3 

10 

ти
хо 12 1,3 9 0,3 8 1,3 16 1 17 1 18 0,3 14 0,7 11 0,3 9 0,7 11 1,3 10 0,3 

11 

ти
хо 13 0,7 10 0,3 9 0,7 17 0,7 18 0,7 29 0,3 15 0,7 12 0,7 10 0,7 12 

ти
хо 11 1,7 

13 

ти
хо 14 1,3 11 1,7 11 

ти
хо 18 0,3 19 2,3 30 0,7 16 0,7 13 0,3 11 2 13 0,7 12 2,7 

14 0,3 15 3,3 12 0,3 12 3 19 3 20 1 31 1,3 18 1 24 0,3 13 0,7 14 1 16 0,7 

15 0,3 18 1,3 14 2,7 16 7 20 2 23 0,7   20 0,3 29 1,3 14 0,3 16 0,7 17 1,7 

16 

ти
хо 20 0,7 15 4 18 0,7 21 0,7 24 0,3   21 0,7 30 0,3 15 1,3 17 3,3 22 1,3 

17 

ти
хо 21 0,3 21 2 20 1 22 1,3 25 1,3   22 0,3   16 

ти
хо 19 0,7 30 1,3 

18 1,3 22 1 22 1 21 2 23 1,3 26 1,3   24 1,3   17 2,3 20 2,7   

19 

ти
хо 24 1 24 3,3 22 1,3 26 0,7 27 0,3   25 1   20 

ти
хо 21 1,7   

21 

ти
хо 25 

ти
хо 26 5 23 1 27 1,3 30 0,7   27 1,3   21 0,3 27 1,3   

22 

ти
хо 26 1,3 28 

ти
хо 29 1 28 2,7     28 0,7   22 0,7 28 2   

24 

ти
хо 27 0,7 31 1 30 0,3 30 0,7     29 1,3   27 0,3 30 1,3   

25 1 28 2           30 1,3   28 2,7     

30 1 29 1,7               29 2     

31 0,3                 30 2     

                  31 0,3     

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.3. Скорост на вятъра в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2009 

Я
ну
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

Ф
ев
ру
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

М
ар
т 

V
 (

m
/s

) 

А
пр
ил

 

V
 (

m
/s

) 

М
ай

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ни

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ли

 

V
 (

m
/s

) 

А
вг
ус
т 

V
 (

m
/s

) 

С
еп
те
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

О
кт
ом
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Н
ое
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Д
ек
ем
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

5 1,3 2 1 6 4 5 1 1 1   24 1   4 1 1 2 13 1 2 3,3 

6 0,3 3 1 9 2 6 1 12 1       11 0 2 0 16 1,3 7 

ти
хо 

7 2,7 4 2,3 13 3 7 1 15 2       14 1 7 1 17 0,7 8 0,7 

8 1,7 5 1 16 3 8 1         15 0 8 0 18 

ти
хо 13 0,7 

9 0,3 6 1 23 5 9          16 1 9 1 19 

ти
хо 14 0,7 

10 0,3 8 4,7 24 0 10 0         23 0 23 2 20 0,7 17 1 

11 1,3 10 1,3 25 4 11 1         24 1 27 0 21 0,3 18 1 

12 0,7 11 0,3 26 1 13 3         25 1   23 

ти
хо 19 2,7 

13 0,3 13 1,7 27 1 24 1         29 1   24 1 21 

ти
хо 

14 4,3 17 1 28 2 29 1         30 2   25 0,7 22 0,7 

15 1,3 18 2 30 0 30 1             26 0,3 23 0,7 

16 2 21 0,7 31 3               27 0,3   

18 

ти
хо 23 

ти
хо                 29 0,7   

19 2 24 2                 30 3,3   

23 6 25 1,3                     

27 3,3 26 0,7                     

  27 1                     

  28 2,7                     

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.4. Скорост на вятъра в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2010 

Я
ну
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

Ф
ев
ру
ар
и 

V
 (

m
/s

) 

М
ар
т 

V
 (

m
/s

) 

А
пр
ил

 

V
 (

m
/s

) 

М
ай

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ни

 

V
 (

m
/s

) 

Ю
ли

 

V
 (

m
/s

) 

А
вг
ус
т 

V
 (

m
/s

) 

С
еп
те
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

О
кт
ом
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Н
ое
м
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

Д
ек
ем
вр
и 

V
 (

m
/s

) 

3 4,3                       

4 3 2 1 1 1 9 1 4 1 4 0 13 1 2 1 7 1 11 

ти
хо 1 0,3   

5 1,3 3 0 3 1       14 2 3 1 9 1 12 0,7 2 0,7   

6 3 4 1 4 1       16 1 4 1 13 1 13 0,7 3 1   

7 1 5 1 12 1       23 0 5 1 14 0 22 

ти
хо 4 

ти
хо   

8 

10,

3 8 1 15 7         6 2 15 0 25 2,3 5 0,7   

11 3,3 9 1 16 2         12 1 16 0 29 0,3 10 5   

12 1,7 10 2 17 4         13 1 17 0   11 3,3   

13 1,3 11 1 18 1         16 2     12 0,7   

14 1,7 12 1 19 2         17 2     15 0,7   

15 0,7 14 1 20 1               16 0,7   

20 2,3 15 2 22 2               18 1,3   

21 1 16 0 24 0               19 0,3   

22 2,3 17 1 25 2               25 1   

23 1 18 1 29 1               26 0,7   

25 

ти
хо 20 2                 27 0,7   

26 1,7 23 2                     

27 1,7 24 1                     

28 0,7                       

29 0,7                       

31 2,7                       

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.5. Облачност (бал) в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2007 

Я
ну
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ф
ев
ру
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ар
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
пр
ил

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ай

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ни

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ли

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
вг
ус
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

С
еп
те
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

О
кт
ом
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Н
ое
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Д
ек
ем
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

4 5 1 5 1 7 2 5 7 10 1 5 4 3 8 4 15 4 2 1 7 5 2 3 

5 6 2 8 2 9 3 6 16 2 2 3 5 4 9 3 17 0 3 2 13 1 3 6 

8 6 5 4 5 4 4 5 28 6 4 4 6 3 11 4 18 2 4 3 20 8 6 10 

9 3 6 1 6 6 5 9   6 9 23 1 16 2 21 7 5 5 21 0 7 7 

10 2 7 2 7 6 6 0   7 5 24 1 18 1 24 0 10 9 22 6 8 1 

11 1 8 5 8 2 10 1   8 5 25 5 20 2 25 1 11 8 23 8 10 8 

12 6 9 7 9 9 13 4   11 4   21 2 26 5 15 1 24 8 11 7 

15 3 12 5 11 6 17 3   12 6   22 1 28 0 16 0 28 2 12 9 

16 2 15 6 13 8 18 5   13 8   23 1 29 1 17 0 29 2 17 10 

17 3 16 6 14 4 19 6   18 2   24 1   18 4 30 7 19 7 

18 5 19 8 15 4 20 0   19 3   30 1   19 8   20 5 

19 8 20 1 16 6 21 4   20 4   31 3   24 5   21 1 

22 3 21 5 17 1 22 1   22 4       25 8   22 0 

23 7 22 4 19 1 23 3   23 2       26 9   27 10 

31 6 23 10 20 6 24 3   25 3       27 10   28 10 

  26 4 25 9 25 2   26 2       30 5     

  27 9 26 5 26 2   27 4       31 8     

  28 7 29 6 27 3   28 2             

          29 4             

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.6. Облачност (бал) в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2008 

Я
ну
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ф
ев
ру
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ар
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
пр
ил

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ай

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ни

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ли

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
вг
ус
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

С
еп
те
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

О
кт
ом
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Н
ое
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Д
ек
ем
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

4 7 1 1 1 7 1 10 1 7 4 1 1 6 1 3 4 1 1 3 2 6 1 1 

5 8 2 0 4 0 2 10 12 3 9 8 2 5 4 2 5 3 2 3 3 8 2 4 

7 10 4 9 5 10 3 9 13 2 10 5 4 7 5 1 8 0 3 4 4 10 5 2 

8 8 5 10 6 10 4 8 14 6 11 3 8 3 6 3 9 7 7 8 5 10 6 9 

9 9 6 10 7 7 7 5 15 3 12 5 15 7 13 2 10 3 8 4 6 5 9 5 

10 10 12 10 9 5 8 3 16 3 17 2 18 2 14 1 11 1 9 4 11 5 10 2 

11 9 13 5 10 4 9 7 17 6 18 9 29 4 15 0 12 3 10 5 12 9 11 7 

13 6 14 5 11 8 11 10 18 5 19 6 30 2 16 0 13 7 11 5 13 7 12 8 

14 8 15 9 12 5 12 10 19 4 20 7 31 1 18 4 24 7 13 2 14 10 16 8 

15 10 18 3 14 4 16 6 20 6 23 1   20 0 29 7 14 2 16 6 17 9 

16 9 20 1 15 4 18 3 21 6 24 1   21 1 30 1 15 6 17 9 22 9 

17 9 21 1 21 7 20 8 22 8 25 4   22 1   16 2 19 9 30 10 

18 9 22 3 22 4 21 10 23 5 26 3   24 4   17 4 20 3   

19 10 24 3 24 8 22 10 26 5 27 2   25 2   20 0 21 8   

21 6 25 0 26 5 23 7 27 0 30 3   27 4   21 1 27 2   

22 6 26 2 28 9 29 5 28 8     28 0   22 2 28 1   

24 5 27 8 31 9 30 5 30 5     29 3   27 4 30 9   

25 4 28 5           30 3   28 2     

30 0 29 4               29 6     

31 4                 30 6     

                  31 2     

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.7. Облачност (бал) в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2009 

Я
ну
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ф
ев
ру
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ар
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
пр
ил

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ай

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ни

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ли

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
вг
ус
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

С
еп
те
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

О
кт
ом
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Н
ое
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Д
ек
ем
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

5 8 2 4 6 8 5 3 1 8   24 0   4 1 1 3 13 3 2 9 

6 10 3 10 9 3 6 5 12 5       11 7 2 8 16 9 7 10 

7 5 4 7 13 7 7 8 15 5       14 6 7 2 17 7 8 10 

8 10 5 4 16 5 8 6         15 3 8 0 18 10 13 9 

9 1 6 3 23 6 9 6         16 3 9 0 19 5 14 8 

10 0 8 5 24 6 10 4         23 1 23 5 20 3 17 10 

11 2 10 8 25 9 11 4         24 2 27 10 21 0 18 10 

12 0 11 9 26 6 13 10         25 2   23 0 19 7 

13 5 13 7 27 2 24 1         29 2   24 4 21 1 

14 10 17 3 28 1 29 8         30 4   25 4 22 9 

15 5 18 8 30 6 30 6             26 3 23 8 

16 9 21 9 31 8               27 6   

18 5 23 7                 29 2   

19 8 24 3                 30 6   

23 7 25 10                     

27 6 26 6                     

  27 8                     

  28 7                     

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 
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Таблица 6.2.8. Облачност (бал) в дни с наднормени концентрации на ФПЧ10 през 2010 

Я
ну
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ф
ев
ру
ар
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ар
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
пр
ил

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

М
ай

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ни

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Ю
ли

 

N
u

b
 (
ба
л)

 

А
вг
ус
т 

N
u

b
 (
ба
л)

 

С
еп
те
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

О
кт
ом
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

Н
ое
м
вр
и 

N
u

b
 (
ба
л)

 

3 10                     

4 6 2 10 1 8 9 6 4 3 4 7 13 4 2 5 7 2 11 4 1 1 

5 9 3 1 3 9       14 4 3 1 9 3 12 9 2 9 

6 5 4 5 4 10       16 5 4 4 13 3 13 9 3 9 

7 7 5 1 12 9       23 3 5 6 14 4 22 1 4 4 

8 8 8 10 15 5         6 1 15 2 25 7 5 1 

11 4 9 4 16 5         12 0 16 1 29 3 10 7 

12 8 10 9 17 6         13 2 17 3   11 7 

13 10 11 10 18 6         16 0     12 4 

14 10 12 7 19 2         17 6     15 1 

15 3 14 10 20 3               16 6 

20 10 15 9 22 8               18 6 

21 9 16 7 24 10               19 7 

22 10 17 10 25 5               25 4 

23 10 18 10 29 7               26 8 

25 1 20 8                 27 9 

26 4 23 5                   

27 8 24 7                   

28 9                     

29 6                     

31 9                     

 

В заключение можем да подчертаем, че климатичните условия в района на Велико 

Търново са съществен фактор осигуряващ условия за формиране качеството на 
атмосферния въздух. Високите температури, валежите и вятърът с умерена скорост 
спомагат за бързото и ефективно разсейване на вредните вещества в атмосферата и 

получаване на сравнително ниски нива на вредни вещества в приземния атмосферен 

слой. Ниските температури, ниската облачност, слабият вятър, тихото време, мъглите и 

инверсиите задържат емисиите на вредни вещества дълго време в приземния 
атмосферен слой. Тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни 

източници в приземния въздушен слой и обуславят повишаване нивото на замърсяване 
в района на града. 
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6.3. Възможни мерки за подобряване на КАВ 

Възможните мерки, който могат да бъдат предприети се основават на анализа на КАВ 

за 2007 – 2010 г. по налични данни, анализа на резултатите от моделирането на КАВ и 

анализа на резултатите от изпълнението на плана за действие към програма за 
управление КАВ на територията на Община Велико Търново за периода 2003 – 2010 г. 

Мерките имат комплексен характер и повечето от тях не могат да бъдат 
кратковременни. Ориентирани са към групите източници, с най-голям принос на 
замърсяване с ФПЧ10. 

Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление 

Тази мярка изисква да се предприемат действия, които ще доведат до намаляване на 
консумацията на дърва и въглища за горене от населението. Тя е особено важна поради 

това, че ако не се изпълни, превишаването на установените норми през отоплителния 
сезон е много вероятно (изпълнението само на останалите мерки не може да доведе до 

трайно понижаване на концентрациите на ФПЧ10). В тази връзка са необходими мерки 

в национален, регионален и местен мащаб: 

• Да се въведат стимули за използващите за отопление природен газ или 

електричество.  

• Усъвършенстване на съществуващата система за контрол на изразходените 
от населението твърди горива с цел да се обхванат всички групи от 
населението и всички доставчици. 

• Да се стимулира по всички възможни начини населението и фирмите за 
топлоизолация на сградите, с което косвено да се намали консумацията на 
горива.  

• Да се проведе широка разяснителна кампания, в това число и чрез средствата 
за масова информация, за подробно информиране на населението с 
проблемите за замърсяването на въздуха с ФПЧ10, влиянието им върху 
здравето на хората и връзката между замърсяването и домашните печки с 
твърдо гориво. 

 

Намаляване на емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Тази мярка изисква да се предприемат действия, които да намалят образуването на  
нанос върху пътните платна на транспортната мрежа в гр. Велико Търново. 

Основните мероприятия следва да са насочени към прилагането на всички възможни 

действия, с които се предотвратява внасянето на нанос върху пътните платна  

В тази връзка е необходимо: 

• Да се осигурят достатъчен брой паркоместа за домуване на автомобилите в 
жилищните комплекси за да се предотврати паркирането върху зелени 

площи (увеличаване на паркоместата за сметка на нерегламентираните 
паркинги); 

• Благоустрояване на зелените площи, в това число допълнително затревяване 
и поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането 

върху тях и да не позволяват на дъждовната вода да смива почва върху 
пътните платна и паркингите. 
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• Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 

• Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 

• Периодично почистване (ръчно или машинно) на непрекъснато натрупващия 
се пътен нанос на границата между пътното платно и бордюрите; 

• Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено 

улиците, по които се движи обществения транспорт; 

• Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по 

някаква причина се е натрупал значителен пътен нанос; 

• Благоустрояване с предимство на междублокови пространства, които по 

различни причини са непрекъснат източник за пътен нанос. 

• Общината да изисква от всички изпълнители на значителни обществени 

поръчки за подмяна и ремонт на канализационни мрежи, улици и др. 

специална програма от мерки за недопускане на замърсяване на 
прилежащите площи и територии с кал и други замърсявания, водещи до 

увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване. 

• Към всички строителни обекти, извършващи разнообразни изкопни работи, 

община Велико Търново да изисква от изпълнителите създаването на 
временни пунктове за измиване на автомобилните гуми. 

• Предаването на всеки строителен обект да се предхожда от щателно 

измиване (ръчно и машинно) на строителната площадка и прилежащите 
площи (ако са замърсени от него); 

На таблица 6.3.1. е показано изменението на максималната средногодишна 
концентрация на ФПЧ10 след реализиране на мерките. 

Таблица 6.3.1. Изменение на максималните стойности на средногодишната 

концентрация на ФПЧ10 

Групи източници 2007 г. 2010 г. След реализация на 
мерките 

Битово горене 35.49 34.10 15.98 

Транспорт 64.54 64.91 10.00 

 

Както се вижда от таблица 6.3.1., реализирането на набелязаните мерки ще доведе до 

значително намаляване на средногодишната и максималната средноденонощна 
концентрация на ФПЧ10, като рязко ще намали и риска за здравето на хората. 
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7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ ПРИЕТИ В 

ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ КАВ ЗА ПЕРИОДА  2003-2010 

 

7.1. Изпълнение на приетите в Програмата за управление на КАВ на 

гр. Велико Търново, 2003-2010 г. мерки  

През изминалия период на действие на Програма за управление КАВ на територията на 
Община Велико Търново за периода от 2003 г.  до 2010 г., на територията на община 
Велико Търново се е работило за намаляване на емисиите от: 

•промишлените предприятия; 

•отоплението в бита и обществено-административните звена; 

•транспорта. 

Промишлеността има най-значимо участие в емисионните потоци, отделени на 
територията на общината, поради което особено внимание е обърнато за привеждане на 
основните производствени предприятия в съответствие с изискванията на нормативната 
база по околна среда. В следващата таблица е представен отчет по изпълнението на 
тези мерки. Постигнатият ефект от изпълнението е значим – емисиите на общ 

суспендиран прах и серен диоксид и азотни оксиди са намалени, в резултат на което 

нивата им в АВ са в нормативни граници. В края на периода всички предприятия, вкл. и 

нови производства и малки фирми са преминали на гориво природен газ. Всичко това 
се е отразило положително и върху размера на вторичните емисии. 

В резултат от изпълнението на тези мерки, Община Велико Търново е включена в 
РОУКАВ като зона с превишение само на нормите за ФПЧ10, съгласно Заповед № 

580/17.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите. 

В таблица 7.1.1 е представено изпълнението на приетите в Програмата за управление на 
атмосферния въздух на гр. Велико Търново, 2003-2010 и постигнатия ефект от 
осъществените действия. 

 

 

 



 

Таблица 7.1.1. Изпълнение на мерките залегнали в Програмата за управление КАВ на гр. Велико Търново, 2003-2010 г. 

код Мярка/дейност Изпълнение  Срок за 

изпълнение 

Ефект  

А. Ограничаване на емисиите от битовото отопление   

VT-old-t-01 Реализиране на 
проект 
Газификация на 
гр. Велико 

Търново и 

промишлените 
предприятията; 

 

Реализацията на проекта за газификация на гр. В. Търново започва през 2004 г., като са 
изпълнени  следните дейности: 

• Изграждане на отклонение от „Северен магистрален газопровод” при с. П. Сеновец 

до с. Леденик с дължина 30 km.  

• Изградена автоматична газоразпределителна станция (АГРС) при с. Леденик 

• Изграден „Захранващ газопровод” от АГРС до Отоплителна централа гр. В. Търново. 

• Изграден І етап на Градска газоразпределителна мрежа ГРМ с дължина 13 740 m  

• Преминали на природен газ ДЯ „Слънце”, ДЯ „Мечо пух”, ЦДГ „Слънце”, ЦДГ 

„Здравец” 

През 2005 г. е започва реализацията на ІІ етап на проекта за газификация, като са 
изпълнение следните дейности: 

• Изградена Градска ГРМ - ІІ етап - пръстен от ГРМ с φ 200 mm, свързващ изградената 
през 2004 г. мрежа с новоизградената през 2005 г. с дължина 23 764 m 

• Присъединени към ГРМ – 25 броя обществено-административни и промишлени 

консуматори 

• Въведени в експлоатация за работа с природен газ котелни и др. инсталации  

- ПМГ „Васил Друмев”, ОУ „Патриарх Евтимий”, ЦДГ „Соня”, Велико Търновски 

университет – V корпус, 

- Интерхотел Велико Търново, Хотел „Етър”, „Сити Новел” ООД („Орбита”), Градска 
поликлиника, Областно пътно управление, „Престиж 96” ООД и др. 

• Присъединени към газификацията „битови потребители” – 250 домакинства. 

През 2006 г. е започнало изпълнението на  ІІІ етап от проекта за  газификация на гр. В. 

Търново, като общата дължина на реализираните газопроводи и газопроводни отклонения 
е 9304.18 m.  

• Газифицирани са голяма част от административните сгради:  

Начало 2004 г. 

Край 2010 г., 
като 

изпълнението 

дейностите по 

проекта 
продължават и 

след изтичане 
срока на 
Програмата 
2003 г.-2010 г. 

 

 

 

Поетапно са снижени 

емисиите на серни 

оксиди, прах и бензен.  

 

 

Не се отчитат 
превишения на нормите 
за тези замърсители. 

 

 

Замърсяването на 
атмосферния въздух с 
ФПЧ10 от локалните 
отоплителни инсталации 

на училищата и детските 
заведения практически е 
преустановено. 

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико 

Търново за периода 2011-2014 г. 

  

 

- Здравна каса –  В. Търново, Рехабилитационен блок на МОБАЛ “д-р Ст. Черкезов”, 

РДНСК –  В. Търново,  

• Газифицирани учебни заведения:  

- Факултет по изобразително изкуство към ВТУ “св.св. Кирил и Методий”, ОУ 

“Димитър Благоев”, ОУ “Петко Р. Славейков”, ЦДГ “Евгения Кисимова” и ДЯ 

“Щастливо детство”.  

• Газифицирани са част от кварталите “К. Фичето” и “Картала”, както и Централна 
градска част. 

През 2007 г. продължава изпълнението на ІІІ етап от проекта за газификация, като общата 
дължина на реализираните газопроводи и газопроводни отклонения е 4338.72 m. 

• През 2007 г. са газифицирани следните административни сгради: “Областен 

диспансер за психични заболявания със стационар Велико Търново” ЕООД, Община 
Велико Търново, както и учебните заведения: Американски колеж “Аркус” АД, 

плувен басейн към СОУ “Емилиян Станев”, спортна зала към ПГЕ “А.С. Попов”. 

През 2008 г. е изградена газоразпределителна мрежа с дължина 8867 m.  

• обществено-административни потребители: „Метро”, „Меркадо”, „Начев”, КАТ, 

РДВР, Народна библиотека „ П. Р. Славейков”, Спортна зала – ПГ по електроника „А. 

С. Попов”, „Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – 

Велико Търново” ЕООД;  

• битови потрeбители – 117 жилища.  

• Разширена е газоразпределителната мрежа в кв. „Картала”, кв. „Зона В”, Западен 

пътен възел – стар път за с. Леденик, кв. „Бузлуджа”, ул. „Иван Вазов”, ул. 

„Въстаническа” и ул. „Чумерна”.  

През 2009 г. общата дължина на новоизградената газоразпределителна мрежа, включваща 
разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения е 2050 m.  

• Изградени са разширения на газоразпределителната мрежа по улиците: „Йоновка”, 

„Филип Тотю”, „Пандели Кисимов”, „Читалищна”, „България”, „Симеон Велики” и 

„Димитър Буйнозов”.  

• Битови потребители -  216 броя домакинства   

• 7 броя промишлени и обществено-административни сгради в т.ч. училищата СОУ 
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„Бачо Киро”, СОУ „Емилиан Станев” и ХГ „Св. Св. Кирил и Методий” са се 
включили към газопроводната мрежа и са преминали на природен газ. 

През 2010 г. общата дължина на новоизградената газоразпределителна мрежа, включваща 
разпределителни газопроводи и газопроводни отклонения е 4890 м. 

• Битови потребители – 400 броя домакинства 

• 11 броя промишлени и обществено-административни сгради: ВТУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, Инспекторат по образование, шоурум Рено – Нисан, Център по 

стоматология и дентална медицина, Била, и детските заведения: „Дом за деца Пеню и 

Мария Велкови”, ЦДГ „Райна Княгиня”, ЦДГ „Иванка Ботева”, ДЯ „Пролет”, ЦДГ в 
кв. „Слънчев дом”. 

VT-old-i-01 Провеждане на 
информационни 

кампании 

В периода на реализация на І-ви и ІІ-ри етап от проекта за газификация (2004, 2005 г.) са 
провеждани информационни кампании сред населението  за замяна на използваните 
въглища в битовото отопление и преминаването на по-висококачествени въглища или 

природен газ.  

Начало 2004 г. 

Край 2010 г. 

Към 2010 г. 983 броя 
домакинства са 
преминали на отопление 
с природен газ и 5800 

домакинства са абонати 

на „Топлофикация ВТ” 

АД, гр. В. Търново. 

VT-old-t-02 Повишаване на 
енергийната 
ефективност на 
жилищата и 

сградите 

През последните пет - шест години в Община Велико Търново се осъществиха много 

енергоефективни мероприятия, които освен че доведоха до съществени икономии на 
средства за енергийно обезпечаване на структурите, спомогнаха и за подновяване както на 
материално техническата база и на енергийното оборудване, така и на сградния фонд. 

Много важна мярка беше решението на Общината при газификация на котелни инсталации 

да се подменя цялото оборудване на котелното помещение. Само тази мярка доведе до 30% 

икономии на нафта при подобряване на топлинния комфорт. Допълнително с 
газификацията се постигна и повече от два пъти намаляване на разходите за отопление и 

топла вода. Газификацията в Общината спомогна и за подобряване и на екологичния 
комфорт чрез намаляване на изхвърляните вредни емисии в атмосферата. 

Към настоящия момент са газифицирани всички училища, които са се отоплявали на 
нафта, с изключение на СОУ „Вл. Комаров”.   

Подменени са дограмите на почти всички учебни заведения, чрез което се постигна 
допълнително около 30% икономия на енергия за отопление. Подменени са и осветителни 

тела с енергоспестяващи, с което не само се намали разхода на електроенергия, но и се 
подобри осветеността, особено в класните стаи, където това е особено важно. 

Начало 2006 г. 

Край 2010 г. 
като 

дейностите по 

повишаване на 
енергийнатъа 
ефективност 
продължават и 

след изтичане 
срока на 
Програмата 
2003 г.-2010 г. 

Основната цел на 
Програмата за енергийна 
ефективност е 
намаляване енергийната 
интензивност на БВП, 

чрез намаляване 
енергийната 
интензивност във всички 

икономически сектори - 

крайни потребители на 
горива и енергия: 
индустрия, транспорт, 
услуги, бит и селско 

стопанство.  

Реализирането на 
програмата ще доведе 
редица положителни 

процеси, единия от 
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В резултат на приложените мерки за енергийна ефективност през последните години, 

съчетани с подмяна на амортизирани съоръжения са намалени значително разходите за 
енергия и особено важно – разходите за поддръжка на съоръженията. На дневен ред е 
засиленото прилагане на енергоефективни мерки не само за намаляване на разходите, но и 

за повишаването на жизненото равнище и комфорта на потребителите на енергия. В 

синхрон със световната политика мерките водят и до екологични подобрения не на 
последно място. 

Към настоящия момент от всички 16 броя детски градини, 15 са с подменена дограма, а 3 

са санирани. Всички 5 броя  ясли са с подменена дограма, а 1 от яслите е и санирана. 

Училища, социални и административни сгради, които са със сменена дограма са: ПМГ 

„Васил Друмев”, ЕГ „проф. д-р Асен Златаров”, ОУ „Вела Благоева”, ОУ „Бачо Киро”, 

СОУ „Емилиян Станев”, ХГ „св. св. Кирил и Методий”, Дом за деца лишени от родителски 

грижи “Пеньо и Мария Велкови”, Дом за стари хора „Венета Ботева”, Общинска 
администрация, Областна администрация и др. От тях санирани са ОУ „Бачо Киро”, Дом за 
деца лишени от родителски грижи “Пеньо и Мария Велкови” и Дом за стари хора „Венета 
Ботева”.  

които е намаляване 
вредните газови емисии 

и емисиите на парникови 

газове, отделяни в 
атмосферата, водещо до 

подобряване 
параметрите на околната 
среда; 

С подобряване на 
енергийните 
характеристики на 
сградите се консумира 
значително по- малко 

енергия за отопление, 
което индиректно влияе 
върху емисиите във 
въздуха. 

Благодарение на 
извършените мерки по 

енергийна ефективност 
енергопотреблението в 
санираните жилища е 
намаляло с 45%. 

Б. Ограничаване на промишленото замърсяване   

VT-old-t-03 Замяна на 
високосернисти 

горива, 
използвани в 
горивните и 

отоплителни 

инсталации с по-

ниско сернисти 

/вкл. газификация/ 

• Въведени през 2004 г., в експлоатация за работа с природен газ котелни инсталации 

на: 

- „Топлофикация” ЕАД – пуснати два котела на газ, предстои пускането на трети; 

извършена на 90% автоматизация на топлопреносната мрежа; извършена 
рехабилитация на абонатните станции. Изграждане на мощности за ко-генерация, 
които са въведени в експлоатация през 2007 г. 

 - „Болярка ВТ” АД – извършено е преминаване и на двата котела от мазут на пр. газ 
през 2004 г. 

 - фирма „Арбанаси” АД, фирма „Терна”,  

Начало 2004 г. 

Край 2008 г. 

Намалено е 
замърсяването на 
въздуха от 
промишлеността 
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• Газифицирани производствени предприятия и търговски обекти през 2006 г.:  

 - Търговски комплекс “Central Mall”, “Екстрапак” ООД и други по-малки фирми. 

• производствени предприятия, които са преминали на природен газ през 2007 г. са: 
“Кармела 2000” ООД, “Кроношпан - България” ЕООД, “Екоплод БГ” ЕООД, метан 

станция “Ауто БГ” и други по-малки фирми. 

• промишлени потребители преминали на природен газ през 2008 г. са: Западна промишлена 
зона, метан станции „Мултиком” и „Сити инвест”, фирми „Лачита”, „ДИК 2000”, „Нова 
мод”, „Нова текс”, „Битова електроника”, „Несто”, автосервизи „Венци” и „Багира”; 

VT-old-t-04 Въвеждане на 
оптимизиран 

режим на 
почистване и 

поддържане на 
междузаводските 
пътища и 

заводските 
площадки 

Почистване на вътрешнозаводски пътища, покриви, димоходи и др. Начало 2004 г. 

Край 2005 г. 

Намаляване на емисии 

на прах и финни прахови 

частици. 

VT-old-r-01 Контрол на 
емисиите на 
производствените 
предприятия 

Извършва се от РИОСВ Велико Търново по график, който обхваща промишлени 

предприятия, както и други по-малки източници на емисии, съгласно изискванията на 
действащото екологично законодателство в Р България. 

Постоянен Намаляване на емисии 

на прах и финни прахови 

частици. 

В. Ограничаване на емисиите от транспорта   

VT-old-t-05 Изготвяне и 

прилагане на нов 
план за 
организация на 
движението в гр. 

В. Търново 

Рехабилитацията на уличната мрежа и подобряване на регулирането на движението е 
важен фактор за намаляване на разходите на горива, както и вторичния унос на прах.  

Изграждането на пътен възел „Качица”, започна през 2008 г. и завърши през март 2010 г. 
По време на строежа, беше създадена временна организация на движене, като се 
използваше незавършената ул. „Бор”, минаваща източно от сградата на РИОСВ, като пряка 
връзка към ул. „Н. Габровски”. Като цяло обектът представляваше източник на 
замърсяване на въздуха с общ прах.  

Начало 2008 г. Изграждането и 

пускането на 
движението по пътен 

възел „Качица” доведе 
до по-бързо преминаване 
на транзитното движение 
в направление София – 

Варна през гр. В. 

Търново, до значителна 
икономия на горива, а от 
там и до намаления на 
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емисиите вредни газове.  

VT-old-t-06 Извършване на 
текущ ремонт  - 
изкърпване на 
улици и 

периодичен 

основен ремонт – 

асфалтиране, 
преасфалтиране и 

изграждане на 
нови улици.  

 

През 2004 г. в гр. Велико Търново е извършен текущ ремонт, включващ  изкърпване на 
уличната настилка с обща площ  23 670 m

2
; и среден ремонт (преасфалтиране) на улици с 

площ 46 621 m
2
. 

През 2005 г. в гр. Велико Търново е извършен текущ ремонт, включващ  изкърпване на 
уличната настилка с обща площ  93 921.13 m

2
; и среден ремонт (преасфалтиране) на улици 

с площ 89 535.73 m
2
. 

През 2006 г. в гр. Велико Търново е положена 3260 m
2
 нова асфалтова настилка, 

ремонтирани са 32382.10 m
2
 от уличната мрежа в града (в т.ч. изкърпване и асфалтиране).  

В населените места на територията на Общината са ремонтирани 6125 m
2
  улици и 4567 m

2
 

общински пътища. 

През 2007 г. в гр. Велико Търново са ремонтирани 11 977 m
2
 от уличната мрежа в града. 

Преасфалтирани са улиците “Възрожденска”, “Вела Пискова”, “Караминков”, “Цветарска”, 

“Козлодуй”, като общата дължина е 2 125 m.  На територията на Общината са ремонтирани 

и преасфалтирани 23 800 m  общински пътища. 

През 2008 г. са ремонтирани 15 370 m
2
 от уличната мрежа в града. Изградена и 

асфалтирана е ул. „Бяла Бона” в кв. „Чолаковци”. Ремонтирани и преасфалтирани са  ОП – 

VTR 2002 (път ІV-34255 „Пушево – Шемшево”) с дължина 7 km и ОП – GAB 2110 (път IV-

34259 „В. Търново – Шемшево”) с дължина 14 km. 

Стартира изпълнението на проект  „Реконструкция на пътно кръстовище „Качица” гр. В. 

Търново” по ОП „Околна среда” 

През 2009 г. в гр. Велико Търново са ремонтирани 7 052 m
2
 от уличната мрежа. Изкърпени 

са  улиците “Г. Козаров”, “Н. Габровски”, “Мармарлийска”, “Сливница”, улици в кв. 
„Бузлуджа” и „Зона В”, около парк „Марно поле” и др., като общата им дължина около 

30 000 m.   

На територията на Общината са ремонтирани и преасфалтирани 25 300 m  общински 

пътища. 

През 2010 г. в гр. Велико Търново са ремонтирани 14 696 m
2
 от уличната мрежа. 

Изкърпени са улиците „Козлуджа”, „Полтава”, „Г. Бакалов”, „Независимост”, „Кл. 

Охридски” и др. 

През м . март приключи изграждането  и беше пуснато движението по пътен възел 

„Качица”, гр. Велико Търново. Пътния възел е една от основните транспортни връзки, 

Ежегодно, 

Периодично 

Намаляване на 
неорганизираните 
прахови емисии от 
транспортните дейности. 
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осигуряваща преминаването транзитното движение в направление София – Варна през гр. 

В. Търново. 

VT-old-r-02 Ограничаване и 

намаляване 
емисиите от 
обществения 
транспорт 

За ограничаване и намаляване емисиите от обществения транспорт от съществено значение 
е състоянието на автобусния парк. След изтичане на договорите между Община Велико 

Търново и автобусните превозвачи по утвърдена транспортна схема, през 2009 г. Общината 
обяви конкурс за възлагане на обществени превози на пътници по утвърдени линии и 

разписания от квотата на Община В. Търново от републиканска, областна и общинска 
транспортни схеми. 

Автобусите се оценяваха по критерии свързани с опазване на околната среда като  наличие 
на сертификат за ЕВРО ІІІ, ІV и V, наличие на катализатори, газови уредби и др., възраст и 

др. 

При възлагане 
на обществени 

поръчки 

След проведения 
конкурс, може да се 
каже, че автобусния 
парк, превозващ пътници 

в Община В. Търново е 
подменен със 
сравнително нови 

автобуси (30 % от 
автобусите са 
произведени през 2009 и 

2010 г.), които отделят 
по-малко емисии на 
вредни вещества в 
околната среда. 

VT-old-r-03 Осъществяване на 
мерки за 
възможно най-

добро поддържане 
чистотата на 
улиците, 
площадите, 
тротоарите и др. 

обществени 

площи, с цел 

намаляване 
замърсяването на 
атмосферния 
въздух 

Общинска администрация упражнява ежедневен контрол за почистването на улиците, 
тротоарите и другите територии за обществено ползване с цел подобряване качеството на 
услугата предоставяна от Общината. С това се цели да се постигне намаляване 
запрашеността на атмосферния въздух. 

 

Постоянен 

 

Намаляване на 
неорганизираните 
емисии от транспорта 

VT-old-t-07 Ежегодно се извършва  пролетно почистване и измиване на главните улици в града от 
натрупаните прах и инертни материали след зимното поддържане. 

Постоянен 

Г. Други мерки, имащи отношение към КАВ   

VT-old-t-08 Осъществяване 
благоустройствени 

мерки 

През 2004 г. са залесени 300 броя широколистни дървета в местността  “Света гора”, 

завършен е втори етап от парка в ЖК “Картала” на площ от 15 дка. Изграден е 
“Атлантически парк” с площ 4 дка до входа на НВУ “Васил Левски” и др. 

През 2005 г. са засадени 90 бр. широколистни дървета, 304 бр. декоративни храсти в 

Ежегодно 

Постоянен 

Облагородяване и 

намаляване на площите, 
потенциални източници 

на прахови емисии. 
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Легенда: VT – Велико Търново; old – означение  за Програмата (2003 г.-2010 г.), с която е свързана мярката; i-информационна мярка; t 
- техническа мярка; r -  регулаторна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 

парковете и по улиците на гр. Велико Търново. Създадени са 6.560 дка  зелени площи, като 

са проведени залесителни мероприятия в “Атлантически парк” до входа на НВУ “Васил 

Левски”, “Европейски център” – гр. Велико Търново и др. Редовно са поддържани вече 
създадените паркове и озеленени площи на територията на града. По Националната 
кампания “За чиста околна среда” към МОСВ са реализирани два проекта за почистване и 

озеленяване на парковете в с. Ново село и с. Велчево. 

През 2006 г. са засадени 120 броя широколистни дървета в парковете и по улиците на гр. 

Велико Търново. По време на кампанията във връзка със седмицата на гората, съвместно с 
Регионално управление на горите – В. Търново бяха безплатно раздадени на жители на 
Общината близо 3000 иглолистни и широколистни фиданки, които следва да са засадени 

на територията на Общината. 

През 2007 г. са засадени 98 броя широколистни дървета и 1196 броя декоративни храсти  в 
парковете и по улиците на гр. В. Търново. Извършена е подмяна на тревната настилка на 
12 дка озеленени площи в т.ч. паметник „В.Левски”, парк „Н. Габровски”, площад „Майка 
България”, като са изградени нови поливни системи. 

През 2008 г. е извършена  рехабилитация на зелената площ на Западен Пътен Възел и 

зелената площ между ул. „Оборище” и ул. „Магистрална”; като е изградена нова поливна 
система. Извършена е рехабилитация – подмяна на тревната настилка на 14 дка озеленени 

площи. Засадени са 109 броя дървета и 918 броя вечнозелени храсти. 

През 2009 г. са засадени 457 броя дървета и 150 броя вечнозелени храсти в парковете и по 

улиците на гр. Велико Търново. 
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7.2. Наблюдавани ефекти от предприетите мерки, по изпълнение на 

програмата 2003-2010 г. 

С осъществяването на мерките за намаляване замърсяването на атмосферния въздух от 
промишлените предприятия и с преминаването им на природен газ емисиите на вредни 

вещества в атмосферата са максимално ограничени, което не може да се каже за 
битовите източници (984 преминали на газ). Все още остава неразрешен проблема с 
емисиите от битовото отопление през есенно-зимния период. С газифициране на 
административни и обществени сгради също се постига намаляване на емисиите от 
ФПЧ10 в града.   

С изграждането и пускането на движението по пътен възел „Качица” се постигна по-

бързо преминаване на транзитното движение в направление София – Варна през гр. В. 

Търново,  а от там и до намаления на емисиите вредни газове.  

С реализацията на програмата за Енергийна ефективност, чиято основна цел е 
намаляване на енергийното потребление чрез материално осигуряване на сгради – 

подмяна на дограма, саниране, газификация се достигна до по-ниско енергийно 

потребление и съответно до намаляване на вредните газови емисии и емисии на 
парникови газове, отделяни в атмосферата, водещо до подобряване параметрите на 
околната среда. Но газификацията и повишаването на енергийната ефективност на 
обществено-административните сгради не води до чувствително намаление на 
емисиите на ФПЧ10. Особено належащо е газифицирането и санирането на жилищните 
сгради в крайните части на гр. Велико Търново, където се използват твърди горива за 
отопление, понеже ще доведе до намалена консумация на топлинна енергия и 

ограничаване употребата на този вид горива. 

Извършваното миене на улиците не осигурява очаквания ефект, както поради 

невъзможността да се почистват площите под паркираните по улиците автомобили, 

така и поради невъзможността непосредствено да се отвеждат измиващите води, при 

което след изпаряването им прахът остава по уличните платна – ефектът е краткотраен, 

с оросителен характер и не елиминира възможността за вторичен унос. 

Въпреки полаганите усилия, мерките за намаляване на вторичния унос от свободните 
площи, както и от уличните платна и тротоари в рамките на града не се изпълняват 
качествено. По този начин не може да се направи оценка на ефективността им. 

 

 

 

 

 



 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ ЗА ПЕРИОДА 2011-2014 Г. 

8.1. Списък и описание на мерките и график за изпълнението им 

 

код Мярка Срок за 

изпълнени
е 

Ефект  Индикатор 

Отговорник  
Необходими 

средства  

Източник 

на 

финансир
ане 

Мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление 

VT-t-01 Поетапно включване   на нови домакинства, 
към изградената газоразпределителна мрежа. 

 

постоянен Намаляване на 
емисии от 
битово 

отопление 

Брой преминали 

домакинства на 
пр. газ 

домакинства - потребите
л 

VT-t-02 Разширение на газоразпределителната мрежа, 
чрез изграждане на нови газопроводи и 

газопроводни отклонения 

2014 г. Намаляване на 
емисии от 
битово 

отопление 

Дължина на 
изградената мрежа 

Фирма 
оператор на 
мрежата 
„Овергаз 
север” ЕАД 

Съобразно 

проект 
Фирма 
оператор 

на 
мрежата  

VT-r-01 Предприемане на действия за информиране 
на управителните органи на 
топлофицираните жилищни сгради за 
опасността от използването на 
вентилационните системи за отвеждане на 
димни газове от домакинствата, отопляващи 

се с горива; целта е иницииране на 
противопожарен контрол чрез проверки по 

сигнали за нарушения на правилата и 

нормите за пожарна безопасност 

 

2011 г. Намаляване 
емисията на 
ФПЧ10 от 
битово 

отопление - 
прекратяване 
ползването на 
твърди горива за 
отопление и 

спазване на 
нормите за 
техническа и 

противопожарна 
безопасност 

Брой информации 

/писма/ изпратени 

до управителните 
органи; брой 

постъпили 

предложения, 
жалби и сигнали 

на граждани; брой 

съставени актове; 
брой разрешени 

случаи или брой 

преустановено 

нерегламентирано 

използване на 
вентилационните 
системи 

Кмет на 
Община 
Велико 

Търново 

Дирекция 
„ТСУ” 

- - 
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VT-i-01 Организиране на информационна кампания 
сред населението по отношение на 
замърсяване на въздуха с ФПЧ, влиянието им 

върху здравето на хората  и връзката между 
замърсяването  и използваните горива в бита. 

2012 г. Намаляване на 
приноса на 
битовото 

отопление към 

замърсяването с 
ФПЧ 

- Община Велико 

Търново; 

РИОСВ – В. 

Търново; РЗИ – 

В. Търново 

2000 лв. Общински 

бюджет 

VT-i-02 Организиране на информационни кампании 

сред населението за разясняване на 
предимствата при използване на качествени 

горива  – изготвяне и разпространение на 
листовки и брошури. 

2012 г. Намаляване на 
приноса на 
битовото 

отопление към 

замърсяването с 
ФПЧ 

- Община Велико 

Търново; 

РИОСВ – В. 

Търново 

2000 лв. Общински 

бюджет 

VT-i-03 Организиране на информационни кампании 

сред населението за разясняване на правилата 
за енергийна ефективност. 

2012 г. Намаляване на 
приноса на 
битовото 

отопление към 

замърсяването с 
ФПЧ 

- Община Велико 

Търново; 

РИОСВ – В. 

Търново 

2000 лв. Общински 

бюджет 

Мерки за намаляване емисиите от транспорта 

VT-t-03 Текущ и основен ремонт  на пътната настилка 
на най-натоварените транспортни артерии в 
града. Изготвяне на ежегоден план за основен 

ремонт и ежемесечен план за текущ ремонт.* 

постоянен Ограничаване на 
възможността за 
образуване на 
вторичен унос 

Ремонтирана 
площ за година 

Кмет на Община 
Велико Търново 

Дирекция 
„ТСУ”, отдел 

„ТИ” 

В размер на 
предвиденит
е за 
дейността 

Общински 

бюджет 

VT-r-02 Системен контрол и налагане на глоби при 

паркиране в зелени площи.  

постоянен Ограничаване 
възможността за 
изнасяне на 
пръст и кал по 

пътните платна 

Брой издадени 

предписания и 

наложени санкции 

Кмет на Община 
Велико Търново 

Дирекция 
„ТСУ”, отдел 

„ООС”; РПУ – 

гр. В. Търново 

- - 

VT-t-04 Въвеждане на система за текущо и генерално 

почистване (изпълнение на дейността след 

предварителна подготовка по освобождаване 

постоянен 

ежегодно 

Отстраняване на 
отложения прах 

и намаляване на 

Изготвен план-

график; брой 

извъряени 

Кмет на Община 
Велико Търново; 

Дирекция 

В размер на 
предвидените 
по план-сметка 

Общински 

бюджет 
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на района от паркираните по улиците 
автомобили и други обекти и съоръжения) с 
честота, отговаряща на сезонната 
характеристика; Изготвяне на план – график 

за генерално почистване.* 

вторичния унос 
при движение на 
МПС 

почиствания за 
година;дължина 
на обхваната 
улична мрежа 

„ТСУ”, отдел 

„ООС”; фирма 
изпълните на 
дейността 

VT-r-03 Осъществяване на контрол за възстановяване 
на улици и тротоари след прокопаването им 

във връзка с ремонт или изграждане на 
елементи от техническата инфраструктура. 

постоянен Недопускане на 
замърсяване на 
прилежащи 

площи; 

намаляване на 
запрашването и 

вторичния унос 

Брой извършени 

проверки 

Кмет на Община 
Велико Търново; 

Дирекция 
„ТСУ”, отдел 

„ТИ”; Управител 

ВиК и др. 

- - 

VT-t-05 Осъществяване на зимното снегопочистване 
със специализирани препарати за третиране 
на снежната покривка. 

2011 г. Елиминиране на 
условията за 
вторичен унос 

Количества 
употребени пясък 

и сол 

Кмет на Община 
Велико Търново; 

фирма 
изпълнител по 

договора 

В размер на 
предвиденит
е по план-

сметка 

Общинс
ки 

бюджет 

VT-r-04 Транспорт на насипни товари да се извършва 
при задължително използване на подходящи 

покривала 

постоянен Намаляване на 
запрашването 

контрол КАТ - - 

VT-r-05 Изготвяне и прилагане на нов план за 
организация на движението в гр. В. Търново 

2014 г. Намаляване на 
емисиите от 
транспорта 

Нов план Кмет на Община 
Велико Търново; 

КАТ 

- Общински 

бюджет 

Мерки за намаляване емисиите от неорганизирани източници 

VT-t-06 Увеличаване на уличното озеленяване и 

площи с компактна дървесна растителност  
постоянен 

ежегодно 

Промяна в 
условията за 
разсейване на 
прахови емисии 

Брой засадени 

дървета; дължина 
на улици; площи  

Кмет на Община 
Велико Търново; 

Дирекция „ТСУ” 

отдел „ООС” 

В размер на 
предвидените 
за дейността 
през съотв. 
година 

Общински 

бюджет 

VT-t-07 Създаване на нови тревни площи за сметка на 
площи – потенциални източници на прах 

постоянен Ликвидиране на 
източници на 

Площ на 
затревени терени 

Кмет на Община 
Велико Търново 

Дирекция „ТСУ” 

В размер на 
предвидените 
за дейността 

Общински 

бюджет 
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ежегодно прахови емисии отдел „ООС” през съотв. 
година 

VT-r-06 Контрол на строителни обекти, източници на 
неорганизирани прахови емисии, както и 

изнасяне на прах от обслужващите 
транспортни средства на всички строителни 

обекти; 

постоянен Намаляване на 
прахови емисии 

и вторичен унос 

Брой извършени 

проверки; 

създаване на база 
данни от 
извършен контрол 

Кмет на Община 
Велико Търново; 

Дирекция „ТСУ” 

сектор 

„ИПВОЕ”, отдел 

„ООС” 

- - 

VT-r-07 Контрол по предоставяне, поддържане и 

възстановяване на тротоарна площ, 

предоставена за строителни дейности като 
„тротоарно право”, налагаща на ползвателя 
изпълнение на мерки, недопускащи 

разпиляване и изнасяне на прахообразуващи 

материали извън строителната площадка 

постоянен Недопускане на 
разпиляване на 
прахообразуващ
и материали 

извън 

строителните 
обекти 

Брой издадени 

разрешения и 

извършени 

проверки 

Кмет на Община 
Велико Търново 

Дирекция „ТСУ” 

сектор 

„ИПВОЕ”, отдел 

„ООС” 

- - 

VT-t-08 При изграждане и ремонт на пътища и 

тротоари да се поставят бордюри, които да са 
монтирани над нивото на почвата в зелените 
площи, чрез което се предотвратява отмиване 
на почвата върху пътното платно. 

2013 г. Недопускане на 
замърсяване на 
прилежащи 

площи; 

намаляване на 
запрашването и 

вторичния унос 

Дължина на 
ремонтирани 

пътища и тротоари 

и поставени 

бордюри 

Кмет на Община 
Велико Търново 

Дирекция „ТСУ” 

отдел „ТИ” 

В размер на 
предвидените 
за дейността 
през съотв. 
година 

Общински 

бюджет 

        

 

Легенда: VT – Велико Търново;  i-информационна мярка; t - техническа мярка; r -  регулаторна мярка; 1 – номер поред на съответната 
мярка. 

*- Изготвените планове се предоставят своевременно за сведение в РИОСВ 

 

 



Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и 

управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2014 г. 

  

 
129 

8.2. Оценка на очакваното подобрение на КАВ  

За да се достигнат нормативните изисквания относно замърсяването на въздуха с 
ФПЧ10 в община Велико Търново бяха разгледани редица вариантни решения, 
съпроводени с компютърно симулиране на разпространението на замърсителя при 

различни степени на редукция на емисиите от проблемните източници на замърсяване. 

Резултатите от тези изследвания показват, че за да се постигнат нормите за КАВ в 
община Велико Търново е необходимо чрез предложените мерки да осигури: 

1. Намаляване на количествата използвани за отопление твърди горива, с което 

може да се осигури редукция на емисиите на ФПЧ10 от този сектор над 50%. 

2. Редовно и своевременно почистване (включително измиване) на пътната 
настилка на улиците в града за отстраняване на натрупаните количества пясък, 
пръст и други материали – прекурсори на фини прахови частици.  

 

За да се осигури достигане на нормите за ФПЧ10  в района е необходимо значително 

редуциране на емисиите от бита и транспорта, което може да се постигне с 
набелязаните мерки. В таблици 8.2.1. и 8.2.2. са представени прогнозните емисии от 
двата основни сектора, оказващи влияние върху замърсяването с ФПЧ. 

Таблица 8.2.1. Емисии на ФПЧ10 от битови източници – t/y  

Квартал Прогнозни 

2014 г. 
Квартал  Прогнозни 

2014г. 
Асеново 1,99 Чолаковци 7,07 

Света гора 6,88 Кольо Фичето 6,62 

Бузлуджа 21,43 Централна 

част 

5,98 

Зона Б 3,6 Картала 6,08 

Варуша 6,55 ОБЩО 66 

Таблица 8.2.2. Емисии на ФПЧ10 от линейни източници за 1 час – g/h 

№ Пункт за преброяване g/h 

1 кв. „Бузлуджа” до бар Надежда 84,5 

2 бул. България до ВиК пункт 327,79 

3 ул. Васил Левски до Магро маркет 95,61 

4 ул. Стефан Стамболов, с/у старата поща 82,98 

5 ул. Христо Ботев 32 63,56 

6 ул. Бачо Киро 7 до ПИБ 24,36 

7 ул. Мармарлийска - до Аптечно 57,92 
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8 ул. Никола Габровски 23 330,21 

9 ул. Симеон Велики 9, над МОЛ 12,81 

10 ул. Магистрална с/у Победа 403,85 

11 ул. Йоновка 7 до автомивка 9,45 

12 ул. Стоян Коледаров - зад Практикер 24,64 

13 ул. Краков 64,07 

14 ул. Иван Вазов ЦДГ 29,12 

15 ул. Марно поле 21 ДКЦ 49,94 

16 ул. Освобождение ЦДГ 24,26 

17 ул. Митрополска Помощно у-ще 10,31 

18 ул. Славянска ПМГ 68,29 

 

Ефектът от реализацията на предложените мерки е оценен посредством математично 

моделиране и компютърно симулиране на разпространението на ФПЧ10 с използване на 
модела AERMOD. 

За сравнение, в таблици 8.2.3. и 8.2.4. са дадени максималните стойности на 
средногодишната и 24-часовата концентрация на ФПЧ10 за всички източници и по 

групи, за 2007 г., 2010 г. и за периода след реализация на предложените мерки за 
рецептора с най-висока концентрация (Приложение – Дисперсионно моделиране).  

Таблица 8.2.3. Изменение на максималните стойности на средногодишната 
концентрация на ФПЧ10 - µg/m

3
 

 

Източници 2007 2010 След 

реализация 

на мерките 

Всички източници 85,45 83,68 15,98 

Битово горене 35,49 34,10 9,02 

Промишлени(точкови) 5,80 1,42 1,42 

Депа, кариери, хвостохранилища, сгуроотвали 3,03 2,55 2,55 

Транспорт 64,54 64,91 10,00 

Земеделие и животновъдство 3,68 1,59 1,59 

Строителство и ремонт 4,24 0,36 0,36 
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Таблица 8.2.4. Изменение на максималните стойности на 24-часовата 
концентрация на ФПЧ10- µg/m

3
 

Източници 2007 2010 След 

реализация 

на мерките 

Всички източници 282,98 311,37 51,41 

Битово горене 197,46 245,24 37,65 

Промишлени(точкови) 15,34 4,31 4,31 

Депа, кариери, хвостохранилища, сгуроотвали 6,57 6,60 6,60 

Транспорт 138,94 143,53 22,43 

Земеделие и животновъдство 13,99 15,52 15,52 

Строителство и ремонт 9,50 0,84 0,84 

 

От табл. 8.2.3. и фиг.8.2.1. се вижда, че с реализиране на предложените мерки 

средногодишната концентрация на ФПЧ10 в района на общината ще се намали до 

максимум 16 µg/m
3
, което представлява 40 % от ПДК. Намалението се дължи на 

значителното понижаване на степента на въздействие на посочените по-горе сектори 

(автомобилен транспорт и битово горене), които са основните източници на 
замърсяване на въздуха в общината с ФПЧ10. 
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Фиг. 8.2.1. Разпределение на средногодишната концентрация на ФПЧ10, µg/m3,след 

реализация на предложените мерки 

По отношение на концентрацията на ФПЧ10, при 24-часов период на осредняване, 
(табл. 8.2.2. и фиг.8.2.2) се постига намаляване на абсолютния максимум до 51.4 µg/m

3
. 

Тази стойност превишава ПДК с 1.4 µg/m
3
 (2.8 %). При такава стойност на превишение 

за абсолютния максимум, вероятността ПДК за 24 часов период на осредняване да бъде 
превишена повече от 35 пъти през годината е твърде ниска. Разпределението на 
средногодишната концентрация на ФПЧ10 обхваща твърде малка област, южно от 
пункта за мониторинг на РИОСВ, нейните стойности варират между 11 и 14 µg/m

3
, т.е. 

от 27.5 до 35 % от ПДК (Приложение). 
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Фиг. 8.2.2. Разпределение на максималните24-часови стойности на 

концентрацията на ФПЧ10, µg/m
3
,след реализация на предложените мерки 

Разпределението на максималните, за отделните точки от областта, стойности на 
средноденонощната концентрация на ФПЧ10, показва че абсолютният максимум на 24-

часовата концентрация (51.4 µg/m
3
) се получава за дата 26.01.2010 г. Ясно е, че в случая 

се проявява влиянието на сектора битово горене.  

И след реализацията на предложените мерки секторите битово горене и автомобилен 

транспорт остават най-съществените източници на замърсяване на въздуха в общината 
по отношение на фини прахови частици. Само по себе си битовото горене може да 
обуслови средноденонощна концентрация на ФПЧ10 до 37.6 µg/m

3
. Тази максимална 

стойност може да се наблюдава в северните части на кв. „Бузлуджа”. В сравнително 

малка област, около точката на максимума, се получават стойности между 25 и 30 

µg/m
3
.  

Максималната 24-часова концентрация на ФПЧ10, обусловена от самостоятелното 

въздействие на автомобилния транспорт се получава на около 1000 m северно от 
точката на максимума обусловена от битовото горене, в близост до кръстовището 

между трасета с интензивен трафик. 
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От казаното  може да се заключи, че реализацията на предложените мерки до края на 
2014 г., ще осигури необходимата степен на намаляване на емисиите на фини прахови 

частици, до нива, при които се постигат установените норми за качество на 
атмосферния въздух в община Велико Търново. 
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9. Допълнителна информация по т.2 и т.3 oт раздел II на Приложение 
№15,на Наредба №12 

Директиви 

поставени от 

законодателството 

на ЕС 

Национално 

законодателство 

съответстващо на 

европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 

70/220/ЕИО на 
Съвета от 20 март 
1970 г. за 
сближаване на 
законодателствата 
на дъ ржавите 
членки относно 

мерките, които 

трябва да бъдат 
предприети срещу 

замърсяването на 
въздуха от газовете 
на двигателите на 
моторните 
превозни средства 

Наредба № 32 от 

05.08.19998 г. за 

периодичните 
прегледи за 

проверки на 

техническата 

изправност на 

пътните превозни 
средства /МПС/ 

(обн. ДВ, бр. 74/1999 

г.). Наредбата е 
издадена на 
основание чл. 147 и 

148 от Закона за 

движението по 

пътищата. 

Наредба № 73  за 
одобряване типа на 
нови МПС по 

отношение на 
замърсяването на 
въздуха от емисии 

от двигателите (обн. 

ДВ бр. 51/2006 г.) 

В Приложение № 12 към чл. 8, ал. 5 от Наредба № 32 са 
посочени максимално допустими стойности на въглероден 

оксид и максимално допустими стойности на коефициента 
на поглъщане на светлината (димност) в отработените 
газове от МПС. В приложение № 12 за двигатели от 
определен тип, се прави препратка към граничните 
стойности за вредни емисии, посочени в последващите 
изменения на Директива 2005/55/ЕО или на Директива 
70/220/ЕИО.  

Компетентни органи за контрол по прилагането на Закона за 
движение по пътищата са Министъра на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията чрез 
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и 

определените от Министъра на вътрешните работи служби. 

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

Измерване на емисиите от МПС се прави в рамките на 
годишния технически преглед. Контролните органи не 
разполагат с мобилни системи за контрол на емисиите на 
вредни вещества (замърсители) в отработени газове от 
двигатели с вътрешно горене. 

Директива 

94/63/ЕС за 
ограничаване на 
емисиите от ЛОС 

при съхранение и 

превоз на бензини 

между терминали и 

бензиностанции 

Наредба №16 за 
ограничаване на 
емисиите от летливи 

органични 

съединения при 

съхранение и превоз 
на бензини (Обн. 

ДВ. бр.75 от 24 

Август 1999г., изм. 

ДВ. бр.9 от 29 

Януари 2008г.). 

РИОСВ извършват периодични инспекции към контрол на 
изискванията на Директива 94/63/ЕО, в т. ч. оценка на 
емисиите на ЛОС на съответните оператори в съответствие 
с одобрената за целта Методика за определяне на емисиите 
на летливи органични (ЛОС) при съхранение, товарене и 

разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед №РД-

1238/01.10.2003г. на МОСВ) 

Прилагането на задължителните изисквания, определени в 
Наредба 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на 
ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 
бензини, е с краен срок до 31 декември 2009г.  

На територията на гр. Велико Търново има 22 броя 
бензиностанции, като целия им брой на територията на 
Общината е 29. 

Дейността на всички обекти – бензиностанции, е приведена 
в съответствие с изискванията на Директива 94/63/ЕО. 

Всички бензиностанции са оборудвани с щуцери за връщане 
на бензиновите пари в автоцистерните при зареждане. 
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Директива 
2008/1/ЕО за 
комплексно 

предотвратяване и 

контрол на 
замърсяването 

Закон за опазване на 
околната среда (изм. 

ДВ. бр.61 от 6 

Август 2010г.); 

 

Наредба за 
условията и реда за 
издаване на 
комплексни 

разрешителни (Обн. 

ДВ. бр.80 от 9 

Октомври 2009г., 
попр. ДВ. бр.97 от 8 

Декември 2009г.) 

 

Методики за 
прилагане на най-

добри налични 

техники; 

Целта на Директивата е постигане комплексното 

предотвратяване и контрол върху замърсяването, като 

резултат от производствената дейност. Чрез този акт се 
въвеждат конкретни мерки, насочени към 

предотвратяването и ограничаването на емисиите в 
компонентите на околната среда (въздух, води и почви), 

както и мерки по отношение факторите на въздействие 
върху околната среда. 

 

Инсталациите попадащи в обхвата на Директива 2008/1/ЕО 

на територията на Община Велико Търново: 

“ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. Велико Търново с код в 
EPRTR база данни - 04000005 

Директива 

97/68/ЕО относно 

мерките за 
ограничаване 
емисиите на 
газообразни и 

прахообразни 

замърсители от 
двигатели с 
вътрешно горене, 
инсталирани в 
извънпътна 
подвижна техника 

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

ДВ. бр.28 от 6 

Април 2004г., изм. 

ДВ. бр.89 от 3 

Ноември 2006г., изм. 

ДВ. бр.48 от 26 Юни 

2009г.) 

Прилагането на изискванията на Директива 97/68/ЕС 

относно извършването на одобрение на типа на двигатели с 
вътрешно горене за извън-пътни машини, издаване на 
сертификати за одобрение на тип и контролът за 
съответствие на двигателите с одобрения тип се извършва 
от органи в структурата на Министерство на земеделието и 

горите (Контролно-техническата инспекция и центровете за 
изпитване на земеделска, горска техника и резервни части). 

 

За ефективното и своевременно прилагането изискванията 
на Директивата се извършват периодични проверки за 
установяване съответствие на одобрените типове двигатели. 

Директива 

98/70/ЕО относно 

качеството на 
бензиновите и 

дизеловите горива; 

 

Директива 

1999/32/ЕО 

относно 

намаляването на 
съдържанието на 
сяра в определени 

течни горива; 

 

Директива 
2005/33/ЕО за 
изменение на 

Наредба за 
изискванията за 
качеството на 
течните горива, 
условията, реда и 

начина за техния 
контрол (Обн. ДВ. 

бр.66 от 25 Юли 

2003г., изм. ДВ. 

бр.93 от 24 Ноември 

2009г.); 

 

Национална 
програма за 
прекратяване 
производството и 

употребата на 
оловни бензини към 

Основни мерки и технически стъпки за постигане на 
съответствие с европейските директиви са: 

 Съгласуване и приемане на Наредба за качествата 
на горивата; 

 Въвеждане като национални стандарти (БДС) на EN 

метод 24260 (1987), ISO 4259 (1992); 

 Разработване на необходимите инструкции и 

указания за контрол на установените норми, вкл. за 
прилагане на ISO 4259; 

  

 

Контролът на качеството на течните горива се извършва от 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 

(ДАМТН) чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на 
течните горива" (ГД "ККТГ") за установяване спазването на 
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Директива 
1999/32/ЕО по 

отношение 
съдържанието на 
сяра в корабните 
горива; 

 

2003 година; изискванията за качество на течните горива, пуснати на 
пазара, и да се предотврати разпространението и 

използването им, когато не отговарят на тези изисквания. 

 

Р България намалява от осем на пет години искания 
преходен период за употреба на течни тежки (котелни) 

горива с максимално съдържание на сяра от 1 % (маса). В 

този смисъл пълно съответствие с изискванията на 
Директива 1999/32/ЕС (в т.ч. с разпоредбите на чл.3, ал.1) 

ще бъде постигнато към 31.12.2011 г. 

 

На национално ниво, намаляването на съдържанието на 
оловни аерозоли в атмосферния въздух се дължи на 
изпълнението на Националната програма за постепенно 

прекратяване на производството и употребата на оловни 

бензини в Р България (приета с Решение №173/27.04.1998г. 
на МС), съгласно която от 01.01.2004г. в страната е 
забранена употребата и производството на оловни бензини. 

Директива 
1999/13/ЕО за 
ограничаване на 
емисиите на 
летливи органични 

съединения, 
дължащи се на 
употребата на 
органични 

разтворители в 
определени 

дейности и 

инсталации 

Наредба № 7 от 21 

октомври 2003 г. за 
норми за допустими 

емисии на летливи 

органични 

съединения, 
изпускани в 
околната среда, 
главно в 
атмосферния въздух 

в резултат на 
употребата на 
разтворители в 
определени 

инсталации.( Обн. 

ДВ. бр.96 от 31 

Октомври 2003г., 
изм. ДВ. бр.40 от 28 

Май 2010г) 

ИАОС поддържа база данни за резултатите от прилагането 

на Наредба №7 и публичен регистър с информация за броя, 
характеристиките, местонахождението и настоящото ниво 

на съответствие на съществуващите инсталации, попадащи 

в обхвата на Директивата. 

 

На територията на Община Велико Търново няма  
инсталации попадащи в обхвата на Директива 1999/13/ЕО: 

 

 

Директива 

2004/42/ЕО на 

относно 

намаляването на 
емисиите от 
летливи органични 

съединения, които 

се дължат на 
използването на 
органични 

разтворители в 
някои лакове и бои 

и в продукти за 
пребоядисване на 
превозните 
средства 

Наредба за 
ограничаване 
емисиите на летливи 

органични 

съединения при 

употребата на 
органични 

разтворители в 
определени бои, 

лакове и 

авторепаратурни 

продукти (Обн. ДВ. 

бр.20 от 6 Март 
2007г., изм. ДВ. 

бр.25 от 30 Март 
2010г.) 

МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по околна 
среда (ИАОС) разработва програма за мониторинг с цел 

оценка на съответствието с изискванията на Наредбата, 
(респективно Директивата) по отношение спазването на 
максимално допустимото съдържание на ЛОС, съгласно 

Приложение №2, изискванията за етикетирането по чл. 5 и 

допусканите изключения за употреба на продукти по чл. 6 и 

чл. 8; 

 

Инспекции и проверки на място на регионално и местно 

равнище се извършват от Регионалните инспекции по 

околна среда и водите (РИОСВ); 

 

Контролирането на прилагането на изискванията на 
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Директивата в случаите на нарушения се извършва от 
РИОСВ. 

Директива 
2000/76/ЕО на 
Европейския 
парламент и на 
Съвета от 4 

декември 2000 г. 
относно изгарянето 

на отпадъците 

Наредба № 6 за 
условията и 

изискванията за 
изграждането и 

експлоатацията на 
инсталации за 
изгаряне и 

инсталации за 
съвместно изгаряне 
на отпадъци (Обн. 

ДВ. бр.78 от 7 

Септември 2004г., 
попр. ДВ. бр.98 от 5 

Ноември 2004г.) 

На територията на община Велико Търново няма 
инсталации попадащи в обхвата на директивата. 

Директива 

2001/80/ЕО за 
ограничаване на 
емисиите на 
определени 

замърсители във 
въздуха, изпускани 

от големи горивни 

инсталации 

Наредба № 10 от 
6.10.2003 г. за норми 

за допустими 

емисии 

(концентрации в 
отпадъчни газове) на 
серен диоксид, 

азотни оксиди и общ 

прах, изпускани в 
атмосферния въздух 

от големи горивни 

инсталации (Обн. 

ДВ. бр.93 от 21 

Октомври 2003г., 
изм. ДВ. бр.19 от 8 

Март 2011г.); 

 

Наредба № 1 от 
27.06.2005 г. за 
норми за допустими 

емисии на вредни 

вещества 
(замърсители), 

изпускани в 
атмосферата от 
обекти и дейности с 
неподвижни 

източници на 
емисии (Обн. ДВ. 

бр.64 от 5 Август 
2005г.); 

 

Наредба № 6 за реда 
и начина за 
измерване на 
емисиите от вредни 

вещества, изпускани 

Директива 2001/80/ЕО се прилага към горивни инсталации с 
номинална входяща термична мощност равна на или по-

голяма от 50 MWth, независимо от вида на използваното 

гориво (твърдо, течно или газообразно), проектирани за 
производство на енергия. 

 

Сроковете за прилагане на изискванията на Директивата, са 
както следва: 

За действащи големи горивни инсталации - постигане на 
съответствие с нормата за допустими емисии преди 

01.01.2008 г.; 

За нови инсталации, въведени в експлоатация след 

27.11.2003г. Директивата се прилага изцяло (от датата на 
въвеждането им в експлоатация) 

 

Операторът на дадена съществуваща инсталация поеме с 
писмена декларация до компетентните органи (подадена не 
по-късно от 30.06.2004 г.) задължението да не експлоатира 
инсталацията повече от 20 000 работни часа между 

01.01.2008 г. и 31.12.2015 г. 

 

Операторът на дадена инсталация с номинална топлинна 
мощност по-голяма от 400 MWth поеме задължението 

съответната инсталация да не работи повече от 2000 

работни часа на година (между 01.01.2008 г. и 31.12.2015 г.) 
и повече от 1500 работни часа годишно след 01.01.2016 г. 
при НДЕ на серен диоксид от 800 мг/м3. 

 

За Община Велико Търново такава инсталация е на 
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ВТ” АД, гр. В. Търново 
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в атмосферния 
въздух от обекти с 
неподвижни 

източници (Обн. ДВ. 

бр.31 от 6 Април 

1999г., изм. ДВ. 

бр.52 от 27 Юни 

2000г., изм. ДВ. 

бр.93 от 21 

Октомври 2003г.); 

 

Методика на МОСВ 

за изчисляване на 
емисии по 

балансови методи 

(аналогична на 
методиката 
CORINAIR) 

Въз основа на 
приетата от 
Народното събрание 
Национална 
стратегия за 
развитие на 
енергетиката и 

енергийната 
ефективност за 
периода до 2010 

година със средства 
на НФООС, е 
разработен 

Национален план за 
изпълнение 
задълженията на Р 

България по 

международните 
екологични 

споразумения 

Директива 

2001/81/ЕО на 
относно 

националните 
тавани за емисии 

на някои 

атмосферни 

замърсители 

Национална 
програма за 
намаляване на 
общите годишни 

емисии на серен 

диоксид, азотни 

оксиди, летливи 

органични 

съединения и 

амоняк в 
атмосферния въздух 

която е приета от 
МС на 05.04.2007 г. 

Директива 2001/81/ЕС регламентира изискванията към 

всяка страна – членка за достигане на определени 

национални тавани на емисиите на четири основни 

замърсители серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), 

неметанови летливи органични съединения (NMVOC) и 

амоняк NH3) до 2010 г., като за базова година за оценка 
изменението на емисии на вредни вещества е определена 
1990 г. През 2007 г. МС приема Националната програма за 
ограничаване на общите годишни национални емисии на 
серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични 

съединения и амоняк, която предвижда допълнително 

намаляване на нивата на емисии на изброените замърсители. 

Предвижда се то да бъде постигнато в резултат на 
прилагането на мерки за привеждане на големите горивни 

инсталации в съответствие с нормативните изисквания. 
Ангажиментите по националната програма са включени в 
клаузите на Договора за присъединяване на страната към 
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ЕС. 

Директива 

2005/55/ЕО 

относно мерките, 
които трябва да се 
предприемат срещу 

емисиите на 
газообразни и 

механични 

замърсители от 
дизелови 

двигатели, 

използвани в 
превозните 
средства, и 

емисиите на 
газообразни 

замърсители от 
бензинови 

двигатели, 

зареждани с гориво 

от природен газ 
или втечнен нефтен 

газ, използвани в 
превозните 
средства 

Наредба № 78 за 
одобряване типа на 
двигатели със 
запалване чрез 
сгъстяване по 

отношение на 
емисиите 
замърсяващи газове 
и частици; двигатели 

с принудително 

запалване, работещи 

с гориво "природен 

газ" или "втечнен 

нефтен газ", по 

отношение на 
емисиите 
замърсяващи газове; 
нови моторни 

превозни средства, 
оборудвани с тези 

двигатели (Обн. ДВ. 

бр.1 от 5 Януари 

2007г., изм. ДВ. бр.3 

от 13 Януари 2009г.)  

Наредбата се издава на основание чл. 138, ал. 4 от Закона за 
движението по пътищата (ЗДП). За неспазване изискванията 
на Директивата, ЗДП предвижда глоба на физически лица в 
размер 2500 лв, както и санкция в размер 5000 лв на 
юридически лица. 

Директива 

2006/32/ЕО 

относно 

ефективността при 

крайното 

потребление на 
енергия и 

осъществяване на 
енергийни услуги 

Закон за 
енергийната 
ефективност (Обн. 

ДВ. бр.98 от 14 

Ноември 2008г, изм. 

ДВ. бр.97 от 10 

Декември 2010г). 

Изпълнен е първия от трите национални плана за действие 
по енергийна ефективност, разработен въз основа на 
Директива 2006/32/ЕО за енергийна ефективност при 

крайното потребление и енергийните услуги на Европейския 
парламент и Съветът на Европейския съюз. Периодът за 
отчитане постигането на индикативната цел по Директивата 
е 2008 – 2016 г. Основната цел е всички страни членки да 
постигнат спестяване на горива и енергии, до деветата 
година от прилагането на Директивата, в размер на 9 % от 
осреднената стойност на крайното енергийно потребление 
за периода 2001-2005г.  

През юни 2009 г. бе изготвен отчетът за изпълнението на 
ПНПДЕЕ в съответствие с изискванията на чл.5, ал.3, т.5 от 
Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ) и проследява 
изпълнението на дейностите и мерките през 2008 г. , на база 
предоставената в Агенцията по енергийна ефективност 
информация за изпълнените мерки и дейности от 
организациите, имащи конкретни задължения за изпълнение 
на ПНПДЕЕ, описани в приложения 1 и 2 в Плана за 
действие.  

Направен е преглед на състоянието на енергийната 
ефективност през 2007 г., за която има официални данни от 
Националния статистически институт. След това са 
отчетени изпълнените мерки и дейности от Плана за 
действие през 2007 и 2008 г., разделени са мерки по видове 
горива и енергии и видове мерки за постигане на 
националната цел за енергийни спестявания. 
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Обобщено представяне на реализираните и предвидени мерки за намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух по групи, обсъждани на местно, регионално 

или национално ниво 

 

Код  Мерки (изпълнени, прилагани, 

предстоящи) 

Година на изпълнение 

3.1. Mерки за ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез 
снабдяването на горивни източници с термична мощност от 0,5 до 50 MW 

(включително на биомаса) с оборудване за намаляване на емисиите на вредни 

вещества или чрез тяхната подмяна 

VT-old-t-01 Реализиране на проект Газификация на гр. Велико 

Търново и промишлените предприятията 

 

2004 г., 2005 г., 2006 г., 
2007 г., 2008 г., 2009 г., 
2010 г. 

VT-old-t-03 Замяна на високосернисти горива, използвани в 
горивните и отоплителни инсталации с по-ниско 

сернисти /вкл. газификация/ 

2004 г., 2006 г., 2007 г., 
2008 г., 

VT-t-01 Поетапно включване   на нови домакинства, 
към изградената газоразпределителна 
мрежа. 

 

постоянен 

VT-t-02 Разширение на газоразпределителната 
мрежа, чрез изграждане на нови 

газопроводи и газопроводни отклонения 

2014 г. 

3.2.Ограничаване на емисиите от превозни средства чрез последващо монтиране 
на оборудване за намаляване на емисиите 

Не  Към момента единственият икономически 

стимул за ограничаване на емисиите от 
превозните средства (не снабдени 

първоначално с каталитични 

неутрализатори) чрез последващо 

монтиране на оборудване за намаляване на 
емисиите се изразява в 50% -но намаление 
на размера на дължимия годишен данък за 
съответното превозно средство 

 

3.3.Възлагане на обществени поръчки от публичния сектор съгласно наръчника за 

обществените поръчки в областта на опазването на околната среда, за 

пътнотранспортни средства, горива и горивни инсталации за ограничаване на 

емисиите, включително закупуване на: нови превозни средства, вкл. превозни 

средства с ниски нива на емисии; транспортни услуги, използващи по-малко 

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

VT-old-r-02 Ограничаване и намаляване емисиите от обществения 
транспорт : през 2009 г. Общината обяви конкурс за 
възлагане на обществени превози на пътници по 

утвърдени линии и разписания от квотата на Община 
В. Търново от републиканска, областна и общинска 
транспортни схеми. 

Автобусите се оценяваха по критерии свързани с 
опазване на околната среда като  наличие на 
сертификат за ЕВРО ІІІ, ІV и V, наличие на 
катализатори, газови уредби и др., възраст и др. 

2009 г. 

VT-old-t-01 Реализиране на проект Газификация на гр. Велико 

Търново и промишлените предприятията 

 

2004 г., 2005 г., 2006 г., 
2007 г., 2008 г., 2009 г., 
2010 г. 

3.4.Мерки за ограничаване на емисиите от подвижни източници чрез организация 

и регулиране на движението на превозните средства (включително такси за 

избягване на задръстванията, диференцирани такси за паркиране или други 

икономически стимули; установяване на зони с ниски нива на емисии) 

VT-old-t-05 Изготвяне и прилагане на нов план за организация на 
движението в гр. В. Търново 

2008 г., 2009 г., 2010 г.  

VT-r-05 Изготвяне и прилагане на нов план за 
организация на движението в гр. В. Търново 

2014 г. 

VT-t-03 Текущ и основен ремонт  на пътната 
настилка на най-натоварените транспортни 

артерии в града. 

постоянен 

VT-t-06 Увеличаване на уличното озеленяване и 

площи с компактна дървесна растителност  
2004 г. – 2010 г. 

2011 г. – 2014 г. 

VT-t-04 Въвеждане на система за текущо и 

генерално почистване (изпълнение на 
дейността след предварителна подготовка 
по освобождаване на района от паркираните 
по улиците автомобили и други обекти и 

съоръжения) с честота, отговаряща на 
сезонната характеристика; 

ежегодно 

VT-old-r-07 Осъществяване на мерки за възможно най-добро 

поддържане чистотата на улиците, площадите, 
тротоарите и др. обществени площи, с цел 

намаляване замърсяването на атмосферния въздух 

ежегодно 

3.5.Мерки за насърчаване преминаването към по-малко замърсяващи превозни 

средства 

не   

3.6.Гарантиране употребата на нискоемисионни горива в неподвижни и 

подвижните източници 
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VT-old-t-01 Реализиране на проект Газификация на гр. Велико 

Търново и промишлените предприятията 

 

2004 г., 2005 г., 2006 г., 
2007 г., 2008 г., 2009 г., 
2010 г. 

VT-t-01 Поетапно включване   на нови домакинства, 
към изградената газоразпределителна 
мрежа. 

 

постоянен 

VT-t-02 Разширение на газоразпределителната 
мрежа, чрез изграждане на нови 

газопроводи и газопроводни отклонения 

2014 г. 

3.7.Мерки за ограничаване замърсяването на атмосферния въздух чрез издаването 

на разрешителни съгласно Директива 2008/1/ЕО, чрез програмата за прилагане на 

Директива 2001/80/ЕО и чрез използване на икономически инструменти, като 

данъци, такси или търговия с квоти за емисии 

 

   

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

населението 

VT-i-01 Организиране на информационна кампания 
сред населението по отношение на 
замърсяване на въздуха с ФПЧ, влиянието 

им върху здравето на хората  и връзката 
между замърсяването  и използваните 
горива в бита. 

2012 г. 

   

 

Легенда: VT – Велико Търново;  i-информационна мярка; t - техническа мярка; r -  

регулаторна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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Списък на приложенията 

 

1. Дисперсионно моделиране на замърсяването на атмосферния въздух с финни 

прахови частици ФПЧ10, във връзка с разработването на програма за намаляване на 
емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на КАВ 

в Община Велико Търново; ( Приложение 1) 

 

2. Заповед на Кмета на Общината за сформиране на програмен съвет; (файл rd22-1766) 

 

3. Снимков материал към т. 6.1 – транспорт (файл snimkov material.docx) 

 

4. Таблица за изчислена неопределеност за оценка и достоверност на модела.(файл 

неопределеност) 

 

5. Инвентаризация на емисиите (Приложение 2) 

 

 


