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Настоящата програма е разработена на основание Договор № 3/01.02.2018, между 

ОБЩИНА ПЕРНИК, и „СОКОЛОВСКИ
’
С ЕНВИРОНМЕНТ“ ЕООД. 

По силата на договора се изисква да бъде разработена комплексна програма за 

управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ) на територията на община 

Перник.  

Цел на програмата е да бъдат намалени емисиите на замърсители така, че да бъдат 

спазени нормите за качество на атмосферния въздух в съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и 

чл.37 от Наредба №12/15.07.2010 г. 

Наред с комплексната оценка на КАВ, в Програмата за КАВ и Плана за действие 

към нея трябва да бъдат заложени подходящи за местните условия мерки за подобряване 

на качеството на атмосферния въздух. Програмата за КАВ и Планът за действие обхващат 

периода 2017 - 2021 година. 

Изследването на КАВ и разработването на Програмата за неговото управление са 

реализирани от експертен колектив от ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН 

УНИВЕРСИТЕТ – София. 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

АВ  Атмосферен въздух 

АИС  Автоматична измервателна станция 

АПМ Автоматичен пункт за мониторинг 

ВЕИ Възобновяеми енергийни източници 

ВОЦ Временна отоплителна централа 

ГГИ Голяма горивна инсталация 

ГОП Горен оценъчен праг 

ДВ  Държавен вестник 

ДВГ  Двигатели с вътрешно горене 

ДОП  Долен оценъчен праг 

ДО  Допустимо отклонение 

ЕДП  Електро-доменна пещ или пещи 

ЕС  Европейски съюз 

ЗЕЕЕ  Закон за енергетиката и енергийната ефективност 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ЗЧАВ  Закон за чистотата на атмосферния въздух 

ИАОС  Изпълнителна агенция по околна среда 

ИСПА Инструмент ISPA на Европейския съюз 

КАВ  Качество на атмосферния въздух 

ЛМПС  Леки моторни превозни средства 

МОСВ  Министерство на околната среда и водите 

МПС Моторни превозни средства 

НДЕ Норми за допустими емисии 

НСИ  Национален статистически институт 

НСЕМ  Национална система за екологичен мониторинг (на МОСВ) 

НСМОС  Национална система за мониторинг на околната среда 

НИХМ  Национален институт по хидрология и метеорология 

ОВОС 

ОП 

Оценка на въздействието върху околната среда 

Община Перник 

ОУП Общ устройствен план 

ОЦ Отоплителна централа 

ПДК ср.д. Средноденонощна пределно допустима концентрация 
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ПМ  Пункт за мониторинг 

ПАВ Полициклични ароматни въглеводороди 

ПГ  Парогенератор/парогенератори или природен газ 

ПЕЕ  Повишаване на енергийната ефективност 

ПУДООС  Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната 

среда 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

РИОКОЗ  Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 

РОУ  Райони за оценка и управление 

РОУКАВ  Райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

ОЧЗ  Опазване на човешкото здраве 

СГК Средногодишна концентрация 

СГН  Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 

СДК  Средноденонощна концентрация 

СДН Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве 

СЧН Средночасова норма 

СМК  Средномесечни концентрации 

СНИ Собствени непрекъснати измервания 

СПИ Собствени метеорологични измервания 

ТИ  Точкови източници 

ТЕЦ  Топлоелектрическа централа 

ФПЧ10 Фини прахови частици с размер до 10 μm 

ФПЧ2.5 Фини прахови частици с размер до 2.5 μm 

NO2 Азотен диоксид изразени като азотен диоксид 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Към 2017 година редица общини в Република България имат проблеми, свързани 

със замърсяването на атмосферния въздух. Това не само застрашава здравето на 

гражданите, но може да доведе и до налагане на сериозни санкции от страна на 

Европейския съюз за неизпълнение на Европейското законодателство в това направление. 

Една от тези общини е община Перник, за която проблемни замърсители са: фини 

прахови частици с еквивалентен аеродинамичен диаметър до 10 μm (ФПЧ10); фини 

прахови частици с еквивалентен аеродинамичен диаметър до 2.5 μm (ФПЧ2.5); 

полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) и серен диоксид (SO2). 

През 2013 г. е извършено ново райониране на страната, като със Заповед № РД-969 

от 21.12.2013 г. на Министъра на околната среда и водите е утвърден нов списък на 

РОУКАВ, съгласно който община Перник е част от Югозападния РОУКАВ. 

Настоящата Програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 

2017 – 2021 г., наричана за краткост Програма (или Програмата), се отнася до следните 

показатели за качество на атмосферния въздух: 

 средноденонощна концентрация (СДК) и средногодишна концентрация 

(СГК) на ФПЧ10; 

 средно часова концентрация (СЧК) и средноденонощна концентрация на 

SO2; 

 средногодишна концентрация на ПАВ; 

 средногодишна концентрация на ФПЧ2.5. 

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 

транспонирана в законодателството на Република България посредством: 

 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.); 

 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.) (Наредба 

№ 12/2010 г.). 

Реализацията на изследването и изготвянето на Програмата са съобразени с 

Ръководството за разработване на програми за качеството на атмосферния въздух, 

изготвен в резултат от проект „Трансфер на знания относно прилагането на Директива 

2008/50/EО в България: разработване, изпълнение, оценяване и адаптиране на програмите 

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Air_new/Final_broschuere_guideline_airqualityplans_bg.pdf
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за качество на въздуха и мерките, заложени в тях“ и с Инструкцията 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. 

Програмата за качество на атмосферния въздух на община Перник и Планът за 

действие към нея обхващат периода от 2017 г. до 2021 г. Главната им цел е да се 

предприемат адекватни на местните условия и ефикасни мерки за намаляване на емисиите 

и достигане на установените норми за КАВ по отношение на проблемните за общината 

замърсители на въздуха, като 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. 

Постигането на целите на Програмата и Плана за действие предполага решаването 

на следните основни задачи: 

 детайлен анализ на КАВ по данни от мониторинга; 

 пълна инвентаризация на емисиите на замърсители от източници на 

територията на общината, както и от потенциални външни източници на 

замърсяване; 

 комплексна оценка на качеството на въздуха на цялата територия на 

общината посредством дисперсионно моделиране на разпространението на 

замърсителите и изчисляване на концентрациите им в приземния слой на 

атмосферата; 

 оценка на относителния принос на значими индивидуални източници и/или 

на групи източници на замърсители върху КАВ в общината; 

 анализ на факторите и причините за наднормено замърсяване на въздуха; 

 избор на подходящи мерки за намаляване на емисиите и оценка, чрез 

дисперсионно моделиране, на ефекта от прилагането им до постигане на 

задоволително КАВ в общината. 
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1. ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА НАДНОРМЕНОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

Община Перник е разположена в едноименната котловина, която се отличава със 

силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има 

хълмист характер и се отводнява от река Струма и нейния приток река Конска. От север и 

от изток орографската граница на котловината се очертава от южните склонове на Люлин 

и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле (890 m надморска 

височина). 

От запад се ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством невисок 

праг (рида „Усоица“ - 780-810 m надморска височина) и „Голо бърдо“, разсечен от 

Струмския пролом под местността „Кракра“. Благоприятният климат и обширните 

полупланински пасища са създали условия за населяването ѝ още в древни времена. 

Резултатите от археологическите находки през последните години показват, че селищната 

територия на Перник е била обитавана още в праисторическо време от траките. 

 

 

Фигура 1.1 Карта на община Перник 
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Карта на община Перник е представена на фиг. 1.1. Гранични общини включват, 

както следва: 

 на югозапад – община Радомир; 

 на запад – община Ковачевци; 

 на северозапад – община Брезник; 

 на север – община Божурище, Софийска област; 

 на североизток – Столична община, област София; 

 на югоизток – община Самоков, Софийска област. 

 

Главно населено място в общината е град Перник, карта на който е представена на 

фиг. 1.2. Градът е административен център според административното делене на страната. 

Според НСИ към 15.03. 2015 година градът наброява около 74000 жители. 

 

 

Фигура 1.2 Сателитна снимка на град Перник 

 

През последните 5 години на територията на община Перник са действали общо 

три пункта за мониторинг, като едновременно са действали два. АИС „Перник-Шахтьор“ 

(код 035587110) е транспортен и градски фонов. Той действа до 01.11.2015 година. След 

това е преместен на нова площадка „Перник-център” (код 035587110). Изместването на 

АИС „Шахтьор“ може да се определи като закриване на пункта и създаване на нов пункт 

за мониторинг със същата апаратура и същите функции. Предвид разположението му 

(отдалечен от кръстовище „Шахтьор“) той може да се определи като градски фонов пункт.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%89%D0%B5_(%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82
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В пункта „Шахтьор“, а впоследствие „Перник-център” се измерват нивата на фини 

прахови частици (фракция до 10 μm) и три газови замърсителя на въздуха - NO2, SO2 и CO. 

Пункт „Църква“ (код 035587106) е разположен в квартал „Църква“. В него се 

прилага ръчен пробонабор (Р) и лабораторен гравиметричен анализ на съдържанието на 

фини прахови частици. Газови замърсители в този пункт не се измерват, а нивата на 

олово, кадмий и полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), изразени като 

бензо(а)пирен, се определят по съдържанието на фини прахови частици във въздуха.  

Координатите и контролираните замърсители в отделните пунктове за мониторинг 

са представени в Таблица 1.1. Символът (*), с който са маркирани определени клетки в 

таблицата, означава измерване на нивото на замърсителя в съответния пункт за 

мониторинг. 

 

Таблица 1.1 Пунктове за мониторинг на въздуха за периода 2013 – 2017 година 

Пункт за 

мониторинг 

Координати 
Контролирани замърсители 

(decimal degrees) 

с. ш. и. д. РМ2.5 РМ10 SO2 NO2 Pb CO Cd ПАВ 

„Църква” (Р)  42.5783 23.1140 * *   *  * * 

„Шахтьор” (АИС) 42.6100 23.0370  * * *  *   

„Перник-център” 42.6103 23.0321  * * *  *   

 

 

Фигура 1.3 Разположение на АИС „Перник-Шахтьор“ и „Перник-център” 
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Взаимното разположение на старата и новата площадка на пункт „Шахтьор” е 

представено на фиг. 1.3. Разстоянието между тях е около 400 m. Очаква се, ефектът от 

преместването да се изрази преди всичко в определено намаляване на въздействието на 

автомобилния транспорт върху КАВ. 

Разположението на пункт „Църква“ може да се види на фиг. 1.4. 

 

 

Фигура 1.4 Разположение на пункт „Църква“ 

2. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Тип на района, площ и население  

Общата площ на общината възлиза на 484.213 km
2
. Около 51.5% (249 km

2
) от нея са 

земеделски земи. Приблизително 25% се падат на горските площи. Значим е и 

относителният дял на териториите, от които се добиват полезни изкопаеми – около 11.7%. 

В общината са разположени 24 селища, които заемат около 9.6 % от нейната 

територия. Населението на общината възлиза на около 92634 души. В Таблица 2.1 са 

дадени данни относно броя на жителите, броя на домакинствата и броя на жилищата в 
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населените места на община Перник. Тези данни са твърде полезни за определяне на 

емисиите на замърсители на въздуха, обусловени от начина на отопление. 

В общината са характерни както селското стопанство, така и индустрията. В 

източната част на град Перник е разположена значителна по размери индустриална зона в 

която се намира „Стомана Индъстри“ АД. В града действат и енергийни предприятия като 

ТЕЦ „Република“. 

 

Таблица 2.1 Население, домакинства и жилища в община Перник 

№ 
Населено 

място 

Брой 

жители 

Брой 

домакинства 

Брой 

жилища 

1 гр. Перник 74000 31258 37044 

2 гр. Батановци 2638 1001 1205 

3 с. Драгичево 2100 788 1219 

4 с. Дивотино 2069 917 1644 

5 с. Студена 2046 870 1468 

6 с. Кладница 1305 534 1058 

7 с. Ярджиловци 1262 511 808 

8 с. Рударци 1128 415 1621 

9 с. Мещица 1042 407 666 

10 с. Люлин 1009 414 802 

11 с. Големо Бучино 671 305 525 

12 с. Кралев дол 659 287 521 

13 с. Богданов дол 633 276 457 

14 с. Расник 468 229 637 

15 с. Черна гора 377 185 287 

16 с. Витановци 324 158 310 

17 с. Боснек  213 119 577 

18 с. Селищен дол 164 82 224 

19 с. Вискяр 134 75 213 

20 с. Лесковец 128 67 142 

21 с. Зидарци 124 65 122 

21 с. Радуй 66 44 329 

23 с. Чуйпетлово  46 27 106 

24 с. Планиница 28 19 156 

Всичко 92634 39053 52141 

 

Релеф на земната повърхност 

Перник е разположен на двата бряга на река Струма, в едноименната котловина 

между планините Витоша, Люлин и Голо бърдо. Релефът на котловината е разнообразен. 

Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с 

растителност. 

Град Перник се характеризира с надморска височина 700 – 750 m. Близка до тази е 

и надморската височина около гр. Батановци и в северозападната част на общината. За 
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разлика от това, Витоша и Голо бърдо обграждат общината от изток и юг със стръмни 

склонове, достигащи надморска височина над 1100 m. 

Релефът на областта оказва съществено влияние върху скоростното поле във 

въздушния басейн, разпространението на замърсителите, а оттук и върху техните нива в 

приземния слой на атмосферата. Предвид казаното, сложният релеф на земната 

повърхност в изследваната област не позволява приложение на математични модели като 

PLUME, например, които не отчитат релефа на терена. 

Скалните формирования на геоложката основа са главните доставчици на 

материали, от изветряването на които са получени продуктите, образуващи днешната 

почвена покривка на района. Тя се отличава с голямо разнообразие на почвените видове и 

техните основни характеристики. Преобладават излужените канелени горски почви и 

смолници. Равнинната част на Пернишката котловина е покрита с плодородна смолница, 

по поречието на река Струма има алувиални наслойки. В периферията на котловината са 

образувани обширни пролувиални шлейфове. Мощността на хумусния хоризонт варира от 

10 до 40 см. С изключение на смолниците, останалите почви притежават благоприятни 

физически свойства - рохкав строеж, висока порьозност и добра аерация. 

Климатични данни 

В климатично отношение община Перник попада в умереноконтиненталната 

климатична област. Климатичните условия се определят от сравнително голямата средна 

надморска височина. За качеството на атмосферния въздух от голямо значение са 

следните климатични фактори: слънчево греене и сумарна слънчева радиация; 

температура на въздуха; влажност; валежи; посока и скорост на вятъра; тихо време и др. 

Всички тези фактори оказват влияние върху разсейването и преноса на емитираните 

вредни вещества във въздушния басейн. 

Температура на въздуха 

Данни, характеризиращи изменението на температурата на въздуха в община 

Перник (Климатичния справочник за България, том 3), са представени в Таблица 2.2 – 

Таблица 2.4 и Фигура 2.1 – Фигура 2.3. Двойките таблица – фигура се отнасят за средно 

месечните стойности на температурата, абсолютната максимална и абсолютната 

минимална температура за отделните месеци. 

Таблица 2.2 Средна месечна и годишна температура на въздуха, °С 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 

Стойност -2.0 0.2 3.7 9.7 14.2 17.5 19.6 19.2 15.4 10.2 5.6 0.5 9.5 
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Таблица 2.3 Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха, °С 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 

Стойност 15.2 19.0 29.0 29.0 33.0 34.7 38.1 37.5 34.5 32.2 23.2 17.4 38.1 

 

Таблица 2.4 Месечна и годишна абсолютна минимална температура на въздуха, °С 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 

Стойност -26.8 -26.5 -21.5 -6.4 -3.6 1.7 3.5 3.5 -3.0 -4.9 -14.6 -18.7 -26.8 

 

 
Фигура 2.1 Средна месечна и годишна температура на въздуха, °С 
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Фигура 2.2 Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха, °С 

 
Фигура 2.3 Месечна и годишна абсолютна минимална температура на въздуха, °С 

 

Относителна влажност 

Средномесечните стойности и средногодишната относителна влажност на въздуха 

на община Перник са представени в Таблица 2.5 и на Фигура 2.4. 

 

Таблица 2.5 Средна месечна и годишна относителна влажност ( % ) 

Месец 
І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год. 

Стойност 82 79 71 65 65 62 63 59 67 74 79 83 71 

 

 

 
Фигура 2.4 Средна месечна и средна годишна относителна влажност ( % ) 
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Като явление, мъглата представлява състояние на въздуха в приземния слой, при 

което видимостта е под 1 km. Мъглата се образува при кондензацията на водни пари във 

-26.8 -26.5

-21.5

-6.4

-3.6

1.7
3.5 3.5

-3
-4.9

-14.6

-18.7

-26.8

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год.

82
79

71

65 65
62 63

59

67

74
79

83

71

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ Год.



-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 

Проект  № BG16M1OP002-5.002-0002-СО1 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на 

oбщина Перник 2017-2021”,финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Кохезионен фонд                 21 

въздуха, вследствие понижаване на неговата температура. Температурата, при която се 

образува мъгла, зависи от относителната влажност на въздуха. Наличието на мъгла води 

до повишаване на степента на замърсяване на въздуха. 

Намалената видимост е резултат от кондензацията на водните пари и замърсяване 

на въздуха с прах, сажди и оксиди от изгарянето на течни и твърди горива и други горими 

продукти. Разсейването на мъглите се обуславя от повишаването на температурата през 

деня, усилването на турбулентността на въздуха, появата на вятър, разрушаването на 

температурната инверсия. Средният брой на дните с мъгла в община Перник по месеци е 

представен в Таблица 2.6 и на Фигура 2.5. 

 

 

 

 
Таблица 2.6 Среден брой дни с мъгла по месеци 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ 

Ср. брой 5.1 2.5 1.6 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 1.2 4.7 5.5 6.9 

 

 
Фигура 2.5 Среден брой дни с мъгла по месеци 

Валежи  

Валежите влияят в значителна степен върху опазването на чистотата на 

атмосферния въздух. Умокрянето на земната повърхност препятства уноса на прахови 

частици. От друга страна обаче, абсорбцията на кисели газове, емитирани в атмосферния 

въздух, води до замърсяване на повърхностните, подземните и питейните води, предвид 

киселинните дъждове. 
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 Улавянето на прахови частици от дъждовните капки и снежинките водят до 

замърсяване на почвите, в много от случаите с тежки метали. Средномесечната и 

сезонната сума на валежите в община Перник са представени в Таблица 2.7 и Фигура 2.6. 

 

Таблица 2.7 Средномесечна и сезонна сума на валежите, mm 

Месец І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ 

Валеж 43 57 37 53 71 77 48 39 43 52 56 48 

Сезон зима пролет лято есен 

Валеж 128 162 165 152 

 

 
Фигура 2.6 Средномесечна сума на валежите, mm 

Вятър 

Вятърът е фактор, който има изключително голямо влияние върху качеството на 

въздуха. От една страна вятърът вентилира областта, в която се емитират замърсители и 

така подобрява качеството на атмосферния въздух, но от друга вятърът може да пренесе 

замърсители на големи разстояния и така да причини замърсяване на въздуха в области, 

които са разположени далече от източниците на замърсяване. 

Основните характеристики на вятъра са скоростта и посоката му. Висока скорост 

на вятъра обуславя висока степен на разреждане на емитираните замърсители 

(понижаване на концентрацията им във въздуха). Обратно, ниска скорост или отсъствие 

на вятър предполага натрупване на големи количества на замърсители в атмосферата и 

повишаване на концентрацията им във времето. 

Посоките (особено на преобладаващите ветрове) определят зоните около 

източниците на замърсители, които ще бъдат замърсени в най-голяма степен. Честотата на 

вятъра по посоки и тихо време е представена в Таблица 2.8. Розата на вятъра за община 

Перник, представяща честотата на вятъра по посоки, е показана на Фигура 2.7. 
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Таблица 2.8 Честота на вятъра по посока, % и тихо 

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

N 34.5 31.4 33 23.5 25.7 26.9 29.1 27.8 27.1 20.6 22.7 25.2 27.3 

NE 8.3 11.4 16.4 14.3 15.8 14.4 18.5 16.5 17.2 19.6 7.9 8.3 14.1 

E 5.7 3.7 4.7 5.5 6.3 4.5 4.5 4.8 8.1 7.1 5.3 4.9 5.5 

SE 9.5 5.8 4.5 15.6 5.2 4.1 4 3.8 4.8 5.7 10.7 5.7 5.7 

S 16.6 23.5 18 11.7 16 11.6 8.7 8.6 11.1 20.1 28.9 33.1 18 

SW 2.9 7.5 6.3 3.2 6.6 5.2 4.1 3.9 2.8 7.9 7.9 6.3 6.1 

W 2.1 2.1 2.3 10.1 3.7 4.7 4.6 5.1 5.3 2.9 1.8 2.2 3.3 

NW 20.4 14.6 14.8 16.1 20.7 28.6 26.5 29.5 23.6 16.1 14.8 14.3 20 

Тихо 66.4 59.5 59.3 59.9 61.6 63.9 64.5 69.1 70.6 71.5 69.6 68.3 65.4 

 

 
Фигура 2.7 Община Перник - Честота на вятъра по посока, % 

В обобщение, от климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на 

въздуха е зимният сезон, когато процентът на тихото време е най-голям и мъглите са 

обичайно явление. Освен това, сезонът се характеризира със сравнително слаба слънчева 

радиация (слаба вертикална турбулентност на атмосферата) и образуване на температурни 

инверсии. Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни 

източници в приземния слой на атмосферата.  

3. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 

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

въздух (Обн. ДВ, бр. 45/1996 г.; посл. изм. ДВ, бр. 85/2017 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. 53/2018 г.)(ЗООС). 

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

които контролират изпълнението им. Кметът на общината е компетентният 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 
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Наредба № 12), а компетентният 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. 

Със Заповед № 1683/22.10.2018 г. на кмета на община Перник е назначен 

постоянно действащ Програмен съвет. В състава му са включени представители на 

общинската администрация от направления „Икономическа политика и евроинтеграция“, 

„Инвестиции, екология и озеленяване“, „Европейски и национални оперативни програми“, 

както и представители на Областна администрация Перник. Отговорностите на 

Програмния съвет са свързани с разработване на програмата, координация по изпълнение 

на дейностите, отчетност по изпълнението на мерките, заложени в плана за действие към 

Програмата. В програмния съвет са включени представители и на РИОСВ-Перник, РЗИ-

Перник, Екологично сдружение „За Земята“ и екипа изготвил програмата. 

Отговорен орган за разработването и изпълнението на настоящата Програма и 

Плана за действие към нея е община Перник: 

Кмет на община Перник: 

тел.: 076 60 29 33 

факс: 076 60 38 90;  

интернет страница: http://pernik.bg/kmet   

Зам. Кмет: „Икономическа политика и евроинтеграция“: 

тел.: 076 68 42 35; 

E-mail: d.zahariev@pernik.bg 

Адрес: гр. Перник, пл.“Св.Иван Рилски“ №1  

Отговорен орган по контрола на спазването на изискванията на нормативната 

уредба по околна среда, в т.ч. контрола на качеството на въздуха в община Перник, е 

РИОСВ- Перник: 

Директор РИОСВ-Перник: 

тел.: 076 670 203; 

E-mail: riosv-pernik@riosv-pernik.com  

Настоящата програма е разработена от „Соколовски‘с Енвиронмент“ ЕООД, 

гр.София, район Младост, кв. Горубляне, ул. Пролет 27. 

Тел: 0885307992,  

E-mail: manager@sokolovskisenvironment.com  

 

http://pernik.bg/kmet
mailto:d.zahariev@pernik.bg
mailto:riosv-pernik@riosv-pernik.com
mailto:manager@sokolovskisenvironment.com
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4. ХАРАКТЕР И ОЦЕНКА НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

4.1. Замърсяване на въздуха с фини прахови частици 

Замърсяването на въздуха с фини прахови частици е проблем за община Перник от 

доста време. През 2011 година в Общината е разработена Програма за намаляване на 

нивата на фини прахови частици и серен диоксид SO2 и достигане на установените норми 

за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2011-2014 г. В нея обаче, по 

отношение на фините прахови частици, е засегнат само проблемът с ФПЧ10. Към 

настоящия момент обект на контрол представлява и фракцията ФПЧ2.5, за която е 

определена средногодишна норма (СГН) за КАВ от 25 μg/
 
m

 3
, но за 2020 година тази 

норма се понижава до 20 μg/m
3
. 

4.1.1. Замърсяване на въздуха с ФПЧ10 

В община Перник, през последните 5 години (2013 -2017), измерване на нивата на 

ФПЧ10 се осъществява в два пункта. Както бе вече отбелязано, до 01.11.2015 година 

работи АИС „Шахтьор“, която след това е изместена на друга площадка – „Перник-

център”, запазвайки изцяло функциите на АИС „Шахтьор“. Вторият пункт е с ръчен 

пробонабор – пункт „Църква“. 

По принцип, преместването на АИС от позиция „Шахтьор“ в позиция „Перник-

център” създава проблеми, свързани с оценката на КАВ за 2015 година, тъй като в нито 

една от позициите не се удовлетворява изискването на нормативната уредба относно 

качеството на данните (Приложение 8 на Наредба 12 на МОСВ от 15.07.2010 за норми за 

серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бнзен, въглероден оксид и 

озон в атмосферния въздух). 

Според наредбата, при непрекъснати измервания наличните данни трябва да бъдат 

минимум 90 %. Повече от ясно е, че такава възможност няма за нито една от двете 

позиции. Това, на свой ред означава, че не може КАВ за централната част на гр. Перник да 

бъде оценено за 5 последователни години. По тази причина е направен анализ дали е 

допустимо обединяване на данни от позиции „Шахтьор“ и „Перник-център”, което строго 

погледнато, не е коректно. Обстоятелствата, които следва да бъдат анализирани и 

отчетени, за да бъде даден отговор на горния въпрос, са: 

 от обхванатите в изследването замърсители евентуално обединение на 

данни би засегнало само два замърсителя - ФПЧ10 и SO2; 

 разположението на  пункт за мониторинг „Шахтьор“, действал до 

01.11.2015, отговаря на типа транспортно ориентиран; 
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 в съответствие с Наредба № 7 от 03.05.1999, за оценка и управление на 

качеството на атмосферния въздух, обн. в ДВ брой 45 от 14.05.1999 година, 

обхватът на пункт „Шахтьор“ е 10 – 15 m; 

 това ще рече, че данни от АИС „Шахтьор“ не могат да „допълнят“ данните 

от АИС „Перник-център”, още повече защото измерените в АИС“Перник-

център” стойности са пет пъти по-малко; 

 преместването на АИС от кръстовище „Шахтьор“ в позиция „Перник-

център” автоматически го определя като градски фонов, т.е. с обхват 

(Наредба 7) от 100 m до 2 km; 

 тъй като разстоянието между позиции „Шахтьор“ и „Перник-център” 

(Раздел 1) е около 380 -400 m, следва да се приеме, че измерените в АИС 

„Перник-център” данни, са валидни и за позиция „Шахтьор“, най-малкото 

относно оценката на въздействието на големите източници на замърсяване 

на въздуха с фини прахови частици – сектори битово горене и вятърна 

ерозия от рудници, кариери и открити складове; 

 наистина, в новата позиция въздействието на автомобилния транспорт 

върху КАВ е било занижено, но само за двата месеца в края на 2015 година; 

 в същото време, вероятността въздействието на битовото горене и 

вятърната ерозия (големи емисии и големи площи на източниците) да се 

различава съществено в двете позиции е твърде малка поради малкото 

разстояние между тях. 

От казаното по-горе може да се направи изводът, че съчетаването на данните от 

АИС „Шахтьор“ и АИС „Перник-център” за 2015 година и използването им за оценка на 

КАВ в АИС „Шахтьор“ за 2015 година не води до съществено изкривяване на 

информацията. 

На фиг. 4.1 са представени стойностите на средногодишната концентрация на 

ФПЧ10 в пункт „Шахтьор“ за 2013 и 2014 година, в пункт „Перник-център” за 2016 и 2017 

година и в пункт „Шахтьор“ за 2015 година, след комбиниране на данните от двата 

пункта. От фигурата може да се види, че за 2016 и 2017 година, в пункт „Перник-център” 

изискванията на нормативната уредба по отношение на СГК на ФПЧ10 са удовлетворени. 
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Фигура 4.1 СГК на ФПЧ10 в пункт „Шахтьор“ и пункт „Перник-център”, μg/m

3
, 

за периода 2013 – 2017 година 

 

 
Фигура 4.2 СГК на ФПЧ10 в пункт „Църква“, μg/m

3
, за периода 2013 – 2017 година 

 

 След 2015 година измерените в пункт „Църква“ стойности на СГК на ФПЧ10 (фиг. 

4.2) са твърде близки до тези, измерени в центъра на града. И тук за 2016 и 2017 година 

изискванията на нормативната уредба по отношение на СГК на ФПЧ10 са удовлетворени. 

 Вторият нормиран показател за КАВ по отношение на ФПЧ10 е средноденонощната 

концентрация. Средноденонощната норма е 50 μg/m
3
. Според нормативната уредба тази 

норма може да бъде превишавана, но не повече от 35 пъти в една календарна година. 

Казано с други думи, 90.4 % от стойностите на СДК на ФПЧ10 трябва да бъдат по-ниски 

или равни на 50 μg/m
3
. Тази проверка се осъществява посредством екстракция на 90.4

-тия
 

перцентил на подредените по големина средноденонощни стойности на концентрацията. 

Стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 в пункт „Шахтьор“ за периода 2013 - 

2015 и в пункт „Перник-център” за 2016 и 2017 година са представени на фиг. 4.3.  
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Фигура 4.3 Стойности на 90.4

-тия
 перцентил на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, 

в пунктове „Шахтьор“ (2013-2015) и „Перник-център” (2016-2017) година 

Фактът, че стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 са по-високи от 

нормата 50 μg/m
3
 означава, че са регистрирани повече от 35 превишения на тази норма за 

всяка от годините 2013 – 2017, както се вижда от Фигура 4.4. Информация относно 

стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10 и броя на превишенията на СДН за 

ФПЧ10 за пункт „Църква“ са представени на Фигура 4.5 и Фигура 4.6. 

От казаното дотук може да се направи извод, че по отношение на средногодишната 

концентрация на ФПЧ10 след 2015 година изискванията на нормативната уредба са 

удовлетворени и в двата действащи пункта за мониторинг на територията на община 

Перник. 

 

 
Фигура 4.4 Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в пунктове „Шахтьор“ (2013-2015) 

и „Перник-център” (2016-2017) година  
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Фигура 4.5 Стойности на 90.4

-тия
 перцентил на СДК на ФПЧ10 , μg/m

3
, 

в пункт „Църква“ за периода 2013 -2017 година 

 

 
Фигура 4.6 Брой превишения на СДН за ФПЧ10 в пункт „Църква“ 

за периода 2013 -2017 година 

 

Не е така обаче, по отношение на средноденонощната концентрация на ФПЧ10. 

Както в пункт „Перник-център”, така и в пункт „Църква“, броят на превишенията на СДН 

за ФПЧ10 е по-голям от допустимия. При това, превишенията в много случаи са 

значителни - от два до пет пъти нормата 50 μg/m
3
, както може да се види на фигури 4.7 – 

4.10. Високите стойности на СДК на ФПЧ10 са характерни за зимните месеци на годината. 

Това означава, че причина за висока степен на замърсяване през зимните месеци е 

битовото горене. 

След комбиниране на данните от пункт „Шахтьор“ и пункт „Перник-център” 

общият брой превишения на СДН за ФПЧ10 през 2015 година (фигура 4.4) е 102. От тях 63 

се падат на пункт „Шахтьор“, а останалите 39 – на пункт „Перник-център”. За сравнение, 
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през месеците ноември и декември 2014 година броят на превишенията на СДН за ФПЧ10 

в пункт „Шахтьор“ е твърде близък - 34.  

Макар и малко, нарастването на броя превишения на СДН в централната част на 

Перник през 2015 година, въпреки изместването на АИС от кръстовище „Шахтьор“, 

вероятно се определя от засилено въздействие на битовото горене за отопление. 

 

 
Фигура 4.7 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, в пункт „Перник-център” за 2016 година 

 

 
Фигура 4.8 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, в пункт „Перник-център” за 2017 година 
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Фигура 4.9 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, в пункт „Църква“ за 2016 година 

 

 
Фигура 4.10 Стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, в пункт „Църква“ за 2017 година 

 

4.1.2. Замърсяване на въздуха с ФПЧ2.5 

В община Перник нивата на ФПЧ2.5 се измерват в пункт „Църква“. За този 

замърсител е определена само средногодишна норма. За 2015 година тя възлиза на 25 

μg/m
3
, като нормативната уредба предвижда за 2020 година тази норма да бъде понижена 

до 20 μg/m
3
. Стойности на СГК на ФПЧ2.5, в пункт „Църква“ за периода 2013 - 2017 година 

са представени на Фигура 4.11. На нея правят впечатление следните факти: 

 близки стойности на СГК на ФПЧ2.5 за 2013 и 2014 година; 

 рязко повишение на СГК за 2015 година; 

 значително понижение на СГК спрямо 2015 година с 27.3 и 50.2 %, съответно 

за 2016 и 2017 година. 
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Предвид това, че средногодишната концентрация на определен замърсител по 

принцип е най-стабилната оценка за КАВ, отбелязаните резки изменения изискват 

допълнителен анализ. В Таблица 4.1 са представени данни относно средногодишната 

норма и СГК на ФПЧ2.5, както и броят на измерените средноденонощни стойности, на 

базата на които е определена СГК на ФПЧ2.5. Нейното изменение е илюстрирано на 

Фигура 4.11. 

 

Таблица 4.1 Данни от мониторинга на нивата на ФПЧ2.5, в пункт „Църква“ 

Година Брой измервания на СДК СГК, μg/m
3
 СГН, μg/m

3
 

2013 362 31.26 26 

2014 357 29.45 26 

2015 178 35.77 25 

2016 175 26.00 25 

2017 242 17.96 25 

 

 
Фигура 4.11 Стойности на СГК на ФПЧ2.5 в пункт „Църква“, μg/m,

3
 за 2013-2017 година 
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Фигура 4.12 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, в пункт „Църква“, през 2013 г. 

 

 

 
Фигура 4.13 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, в пункт „Църква“, през 2014 г. 
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Фигура 4.14 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, в пункт „Църква“, през 2015 г. 

 

 
Фигура 4.15 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, в пункт „Църква“, през 2016 г. 

 

 
Фигура 4.16 Измерени стойности на СДК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, в пункт „Църква“, през 2017 година 
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 По отношение на стойностите на СДК на ФПЧ2.5, измерени в пункт „Църква“, най 

пълни и по тази причина най-надеждни са данните за 2013 и 2014 година, съответно 362 и 

357 броя. Не е случайност и това, че за двете години стойностите на СГК на ФПЧ2.5, са 

твърде близки помежду си. 

 За останалите три години, 2015, 2016 и 2017, броят на измерените 

средноденонощни стойности намалява значително. Освен това, измерените през периода 

2015 – 2017 година стойности не са равномерно разпределени в рамките на календарната 

година. Нормалните стойности на концентрацията на ФПЧ2.5 са сравнително ниски през 

летните и значително по-високи през зимните месеци на годината. Ето защо, отсъствието 

на измервания от единия или от другия период крие риск от изкривяване на 

информацията. 

 В крайна сметка може да се заключи, че фините прахови частици остават 

проблемен замърсител за община Перник, както по отношение на фракцията ФПЧ10, 

така и по отношение на фракция ФПЧ2.5. И в двата пункта за мониторинг са 

установени превишения на СДК на ФПЧ10, чийто брой е по-голям от допустимия за една 

календарна година. Няма основание да се приеме с достатъчна степен на достоверност, че 

към 2020 година стойностите на СГК на ФПЧ2.5 ще бъдат в рамките на 20 μg/m
3
. 

4.2. Замърсяване на въздуха с азотен диоксид 

По отношение на азотните оксиди, изразени като азотен диоксид, са определени 

две норми за КАВ – за средногодишната и за максималната еднократна (1 час) 

концентрация. Тези норми са 40 и 200 μg/m
3
, съответно. 

 

 

Фигура 4.17 Средногодишна концентрация на NO2, μg/m
3
, 

в пунктовете „Шахтьор“ (2013-2015) и „Перник-център”(2016-2017) 

 

32.22 
34.79 

31.62 

19.46 
16.83 

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2013 г. 2014 г. 2015 г.* 2016 г. 2017 г. 

СГК СГН за NO2 



-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 

Проект  № BG16M1OP002-5.002-0002-СО1 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на 

oбщина Перник 2017-2021”,финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Кохезионен фонд                 36 

 
Фигура 4.18 Максимална СЧК на NO2, μg/m

3
, в пункт „Шахтьор“ и пункт „Перник-център” 

 

На територията на община Перник, за периода 2013 – 2017 година азотни оксиди се 

измерват в пункт „Шахтьор“ до 01.11.2015 и в пункт „Перник-център” след тази дата. По 

тази причина на горната диаграма и на следващите такива 2015 година е отбелязана като 

2015
*
. 

Промишлените предприятия – източници на азотни оксиди изхвърлят в 

атмосферата отпадъчни газове чрез сравнително високи изпускащи устройства, с висока 

вертикална скорост и с температура, доста по-висока от тази на околния въздух. 

По тези причини може да се приеме, че азотни оксиди в приземния слой на 

атмосферата се емитират главно от автомобилния транспорт. Ето защо, измерените нива в 

пунктовете „Перник-център” и „Шахтьор“ могат да се приемат като представителни за 

централната част на града. 

 Най-висока средногодишна концентрация на NO2 34.79 μg/m
3
е измерена, през 2014 

година. Тази стойност представлява 87 % от СГН. През 2015, 2016 и 2017 година се 

наблюдава непрекъснат спад на СГК на NO2, като за 2017 година измерената стойност 

представлява 42 % от нормата. 

 Максималната средночасова концентрация (СЧК) на NO2 189.07 μg/m
3
 е измерена в 

пункт „Шахтьор“, на 16.01.2015 в 19 часа, а втората най-висока стойност 174.6 μg/m
3
 – в 

пункт „Перник-център”, на 15.12.2017 година в 11 часа. Всички останали измерени 

стойности за съответните пунктове са по-ниски от отбелязаните.  

Казаното дотук дава основание да се заключи, че по отношение на NO2 

данните от мониторинга не показват превишения на установените норми. 

Следователно NO2 не е проблемен замърсител за община Перник. 
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4.3. Замърсяване на въздуха със серен диоксид 

Нормите за КАВ по отношение на серен диоксид са средночасова (350 μg/m
3
) и 

средноденонощна (125 μg/m
3
). Според нормативната уредба, те могат да бъдат 

превишавани, но лимитиран брой пъти в календарната година, както следва: СЧН – до 24 

пъти; и СДН – до 3 пъти. До 01.11.2015 нивата на серния диоксид се измерват в пункт 

„Шахтьор“, а след тази дата – в пункт „Перник-център”.  

Доколкото замърсяването на въздуха със серен диоксид се дължи основно на 

битовото горене, а не на транспорта, за 2015 година данните от двете локации на АИС са 

комбинирани. От Фигура 4.19 се вижда, че през 2013 и 2014 година е регистрирано едно 

превишение в пункта „Шахтьор“. През 2016 и 2017 година превишенията са били общо 7 

(6 през 2016 и 1 през 2017), регистрирани в пункта „Перник-център”. Общо 24 

превишения са регистрирани през 2015 година – едно в пункт „Шахтьор“ и 23 в пункт 

„Перник-център”.  

 

 
Фигура 4.19 Брой превишения на СЧН за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Перник-център” 

за периода 2013 – 2017 година 

 

Макар и на границата, изискванията на нормативната база (не повече от 24 

превишения на СЧН за SO2 в една календарна година) са удовлетворени, но значителната 

разлика в броя на превишенията в двата пункта „Шахтьор“ и „Перник-център” прави 

впечатление. Веднага възниква въпросът дали това се дължи на преместването на АИС.  

Анализът на измерените данни за СЧК на SO2 показва че в периода от 19 часа на 

05.12.2015 до 1 часа на 07.12.2015 са измерени всичките 23 превишения на СЧН, като 

някои от тях са няколко пъти по-високи от нормата. Измерените през указания период 

данни са представени на Фигура 4.20. Повече от ясно е, че става дума за залпово 

замърсяване на въздуха с инцидентен характер. 
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Фигура 4.20 Измерени стойности на СЧК на SO2, µg/m
3
, 

в периода 19
00

 ч. на 05.12.15 - 1
00

 ч. на 07.12.15 

 

 
Фигура 4.21 Брой превишения на СДН за SO2 в пунктовете „Шахтьор“ и „Перник-център” 

за периода 2013 – 2017 година 

На Фигура 4.21 може да се види броят на превишенията на СДН за SO2 за периода 

от 2013 до 2017 година. Над допустимия брой превишения са регистрирани за 2016 и 2017 

година – 9 и 5, съответно. Най-вероятно това се дължи на повишаване на емисиите от 

битово горене за отопление. Предвид данните от мониторинга на замърсяването на 

въздуха със SO2, може да се каже, че серният диоксид е проблемен замърсител за 

община Перник. 

4.4. Замърсяване на въздуха с въглероден оксид 

За въглеродния оксид е определена пределна стойност за 8 часова усреднена 

концентрация в рамките на едно денонощие. Тази пределна стойност възлиза на 10 mg/m
3
.  

За всяко денонощие, от 1 часá до 24 часá завършва по един 8 часов период, т.е.за 

всяко денонощие се дефинират по 24 такива периоди. 
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Фигура 4.22 Максимални 8 часови средни стойности 

на концентрацията на СО, mg/m
3
, в пунктове „Шахтьор“ и „Перник-център” 

От средните стойности на концентрацията на СО за всеки от 24
-те

 възможни 

осемчасови периоди, се избира максималната стойност и тя именно се сравнява с нормата 

10.0 mg/m
3
. Максималните 8 часови стойности на концентрацията на СО за годините 

2013– 2017 са представени на Фигура 4.22.  

От фигурата се вижда, че максималната 8 часова стойност на концентрацията на 

СО е измерена през 2015 година (74.3 %) от нормата за опазване на човешкото здраве, а 

максимумите за останалите години са по-ниски . Следователно въглеродният оксид не е 

проблемен замърсител за община Перник. 

4.5. Замърсяване на въздуха с олово 

Измерванията за съдържание на олово в атмосферния въздух на община Перник се 

извършват в пункта за мониторинг „Църква“. Нормативната база е определила 

средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 0.5 μg/m
3
. 
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Фигура 4.23 Стойности на СГК на Pb, μg/m

3
, за периода 2013 – 2017 година 

 Стойностите на средногодишната концентрация на олово в атмосферния въздух на 

община Перник (Фигура 4.23), за периода 2013 – 2017 г., са твърде близки и са под 10 % 

от нормата. Следователно замърсителят олово не е проблемен за общината. 

4.6.  Замърсяване на въздуха с кадмий 

По отношение на кадмия нормативната уредба (Наредба 11 от 14 май 2007 г. за 

норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния 

въздух) определя средногодишна норма за опазване на човешкото здраве 5 ng/m
3
. Нивата 

на кадмия във въздуха на община Перник се определят в пункта за мониторинг „Църква“. 

 

 
Фигура 4.24 Стойности на СГК на Cd, ng/m

3
, в пункт „Църква“, за 2013 – 2017 г. 

 

 Броят на средноденонощните стойности на концентрацията на кадмий, използвани 

за определяне на средногодишната концентрация, варира между 166 за 2015 и 188 за 2017 

година. Веднага трябва да се отбележи големият брой нулеви стойности. Данните, от 

пункта са разпределени равномерно в годината. Изчислените стойности за СГК на Cd са 
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представени на Фигура 4.24. При норма от 5 ng/m
3
 СГК варира от 0.0 до около 10 % от 

нормата, което означава, че кадмият не е проблемен замърсител за община Перник. 

4.7. Замърсяване на въздуха с ПАВ (бензо(а)пирен) 

За бензо(а)пирен е определена СГН 1 ng/m
3
. Нивата на ПАВ, изразени като 

бензо(а)пирен, се определят в ПМ „Църква“. Реализирани са средно по едно измерване на 

СДК на 3 дни, равномерно разпределени в годината. По тях се изчислява СГК на ПАВ, 

стойностите на която, за периода 2013-2017 година, са представени на Фигура 4.25. 

 

 
Фигура 4.25 СГК на ПАВ, ng/m

3
, в пункт „Църква“, за периода 2013 -2017 година 

 

От нея се вижда, че нормативните изискванията по отношение на КАВ не са 

спазени за нито една от годините в периода 2013 – 2017 г. Най-голямо е превишението на 

СГН през 2013 година. Формално погледнато, през 2017 година нормата практически е 

постигната (превишението е само 2 %), но проблемът замърсяване на въздуха с ПАВ не 

е решен. След съществено намаление на степента на замърсяване през 2014 и 2015 година, 

следва ново, значително повишаване на СГК през 2016 година. С други думи не може да 

се приеме, че средногодишната концентрация на ПАВ сигурно и трайно се е установила 

под СГН. От това следва, че ПАВ са проблемни замърсители на въздуха за община 

Перник.  

 В крайна сметка може да се направи изводът, че за постигане на добро качество на 

въздуха в община Перник е необходимо да бъдат приложени допълнителни мерки за 

намаляване на емисиите, а оттук и на приземните концентрации на посочените като 

проблемни замърсители ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2 и ПАВ. 

4.8. Методи, използвани за оценката 

Измерване на съдържанието на обхванатите в изследването замърсители се 

осъществява с прилагане на утвърдени методи (стандарти). Данните, получени от 
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измерванията, се подлагат на верификация според инструкцията на ИАОС (Методики и 

инструкции в областта на атмосферния въздух, 2004, МОСВ). 

Нормите, които се прилагат за оценка на качеството на атмосферния въздух, 

произтичат от Наредба 12 от 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., която транспонира Директива 

2008/50/ЕС за качество на атмосферния въздух и по-чист въздух за Европа в Българското 

законодателство. 

Нормите за КАВ по отношение на тежки метали и полициклични ароматни 

въглеводороди произтичат от Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, 

никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, Обн. в ДВ. бр.42 

от 29 май 2007 г. 

Качеството на атмосферния въздух в определена област зависи от различни 

фактори, но най-важните от тях са емисиите на замърсители и метеорологичните условия. 

Предвид казаното, за успешното управление на КАВ, най-напред трябва да бъде 

направена пълна и точна инвентаризация на емисиите на замърсители. При зададени 

емисии, КАВ се определя преди всичко от метеорологичните условия и релефа на 

изследваната област.  

Най-пълна картина за степента на замърсяване на въздуха в определена област 

може да се получи, ако се отчита изменението на метеорологичните условия за всеки час 

от избрания период на математично моделиране. Съвременните метеорологични станции 

измерват множество метеорологични фактори, които имат пряко или косвено влияние 

върху протичащите в атмосферата процеси, а оттук и върху разсейването на 

замърсителите, т.е. концентрациите им в приземния въздушен слой. 

В настоящото изследване се използват валидирани от Trinity Consultants, Dallas, 

Texas данни във вид на почасов метеорологичен файл. 

За комплексна оценка на разпространението на емисиите от различни типове 

източници на територията на община Перник се използва 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; 
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 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 съществуващи сгради. За целите на 

изследването 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 мрежа от рецептори или чрез изчисляване на отлаганията (сухи, 

мокри или общо сухи и мокри).  

В изчислителните процедури са използвани множество модификации на Гаусовото 

уравнение, включително с отчитане на релефа на терена (равнинен и пресечен) и 

обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на резултатите 

(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, факел или 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. 
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Фигура 4.26 Последователност на работа с модела AERMOD 

 

За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина (автоматизирано, 

посредством AERMAP), височина на източника над земната повърхност, масовата 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). 

 

http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=485
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=487
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=486
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=488
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=493
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=492
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=490
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=489
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=491
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=494
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=495
http://www.breeze-software.com/blank/default.aspx?id=496
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Фигура 4.27 Изследвана област и рецепторни мрежи за дисперсионното моделиране на КАВ 

Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва 

да се добави средният 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 Фигура 4.26. 

За дисперсионното моделиране на разпространението на замърсителите, емитирани 

в община Перник, е избрана област с размери 20 000 m по двете направления запад-изток 

и юг-север. В нея са дефинирани две мрежи от рецептори. Първата (груба) покрива цялата 

изследвана област от 400 km
2
 и се състои от 441 рецептора, разположени на 2 000 m един 

от друг. Втората (фина) покрива територията на гр. Перник. Рецепторите в нея са 

разположени на 500 m един от друг. Рецепторните мрежи са представени на Фигура 4.27. 

 

Освен това са дефинирани и два специални рецептора (тип sensitive), чието 

разположение отговаря на координатите на АИС „Перник-център” и ПМ „Църква”. 



-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 

Проект  № BG16M1OP002-5.002-0002-СО1 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на 

oбщина Перник 2017-2021”,финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Кохезионен фонд                 46 

Изчислените по модела и измерените нива на замърсителите в тези две точки се използват 

за валидиране на математичния модел. 

5. ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

5.1. Източници на замърсяване със серен диоксид 

Основни източници на замърсяване на въздуха със серен диоксид са следните 

сектори: 

 битово горене за отопление; 

 промишленост; 

 автомобилен транспорт. 

5.1.1. Емисии на серен диоксид, обусловени от битово горене за отопление  

За изчисляване на емисията на SO2 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 2016 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 и 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 отоплителни 

печки, локални отоплителни инсталации и други. 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016) 

За изчисляването на емисиите от бита са необходими следните данни: 

• количество топлина, необходима за отопление на едно средностатистическо 

домакинство – изчисляват се загуби през външни стени, прозорци, покривна плоча и 

земна основа при съответните външни и вътрешни температури. 

Изчислена е енергията, която е необходима за отопление на едно домакинство до 

вътрешна температура достигаща 25 °С, при средномесечни температури на въздуха през 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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отоплителния период за 2017 г.
1
: -5.8 °С за януари, 2.9 °С за февруари, 8.8 °С за март, 

10.5 °С за април, 11 °С за октомври, 5.8 °С за ноември, 2.6°С за декември. За отоплението 

на едно домакинство в гр. Перник, през 2017 г. е била необходима общо 18745 kWh 

топлинна енергия или 67.5 GJ – за целия отоплителен период; 

• количествата и вида на използваните в бита горива. На база получаваната от 

горивата енергия и съответния емисионен фактор (таблици 3.6, 3.15 и 3.16 на EMEP/EEA 

air pollutant emission inventory guidebook 2016, NFR код на процеса 1.A.4.b.i - Residential 

plants), се изчислява емисията на съответния замърсител в атмосферния въздух. 

За да се изчислят количествата и вида на използваните в бита горива, първо трябва 

да се отделят домакинствата, които се отопляват чрез централното топлоснабдяване и на 

електрическа енергия. Информация за броя на топлофицираните домакинства (битови 

потребители), е предоставена от „Топлофикация Перник“ АД с писмо изх. № 

2280/07.06.2018 г. Броят на домакинствата използващи електрическа енергия е изчислен 

по информация от „Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на 

високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на 

ефективни районни отоплителни и охладителни системи в Република България“ на 

Министерство на Енергетиката. 

Относно употребените количества твърди горива са използвани статистически 

данни от НСИ. Информация за броя на домакинствата, които се отопляват на газ, е 

предоставена от „Аресгаз“ ЕАД (писмо с изх. № 879/10.07.2018 г.). За изчисляване на 

емисията на SO2 от отоплителни уредби за бита е необходимо съответното количество 

използвани горива да бъде умножено по неговата долна топлина на изгаряне, а получената 

енергия да се умножи по съответния емисионен фактор. 

Неопределеност при изчисленията произтича от: 

• невъзможността да бъде определен точният брой домакинства, използващи 

само твърди горива за битово отопление; 

• невъзможността да бъдат оценени точните количества изгаряни в даден 

момент изкопаеми горива. 

Емисиите на серен диоксид от битово горене за отопление, са дефинирани като 

площни източници и са представени в Таблица 5.1. Тук трябва да се отбележи, че някои 

твърде малки по площ зони от град Перник, а така също и някои отдалечени села, чието 

                                                 

 

1
https://www.stringmeteo.com/synop/temp_month.php?rep_1113=1&year=2013&month=9&dst=&dend=&ord=ime

&submit=%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%96%D0%98#sel  

https://www.stringmeteo.com/synop/temp_month.php?rep_1113=1&year=2013&month=9&dst=&dend=&ord=ime&submit=%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%96%D0%98#sel
https://www.stringmeteo.com/synop/temp_month.php?rep_1113=1&year=2013&month=9&dst=&dend=&ord=ime&submit=%D0%9F%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%96%D0%98#sel
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въздействие върху замърсяването на въздуха има локален характер, не са включени в 

изследването. 

Таблица 5.1 Площни източници на SO2 от битово горене за отопление 

Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на SO2 

 
брой брой брой t/y 

гр. Перник 73638 30653 8974 392.164 

Перник Център 

 

57 0 0.000 

кв. „Бела вода“ 518 414 18.092 

кв. „Драгановец“ 146 117 5.113 

кв. „Твърди ливади“ 3456 253 11.056 

кв. „Куциян“ 52 42 1.835 

кв. „Могиличе“ 207 166 7.254 

кв. „Бели брег“ 124 99 4.326 

кв. „Димова махала“ 1690 224 9.789 

кв. „Монте Карло“ 1038 76 3.321 

кв. „Стара Тева“ 237 190 8.303 

„Ингилийска махала“ 39 31 1.355 

кв. „Караманица“ 14 11 0.481 

кв. „Кристал“ 58 46 2.010 

кв. „Каменина“ 659 527 23.030 

кв. „Ралица“ 488 390 17.043 

кв. „Цалева круша“ 70 56 2.447 

кв. „Тева“ 2940 223 9.745 

„Чекръкчийска махала“ 19 15 0.655 

кв. „Изток“ и кв. „Мошино“ 3841 389 17.003 

кв. „Ладовица“ 5460 398 17.392 

кв. „Църква“ 2127 1702 74.377 

кв. „Христо Смирненски“ 328 262 11.449 

кв. „Хумни дол“ 698 18 0.787 

кв. „Хр. Ботев“ 52 42 1.835 

„Байкушева махала“ 390 312 13.634 

кв. „Красно село“ 491 393 17.174 

кв. „Васил Левски“ 84 67 2.928 

кв. „Клепало“ 405 324 14.159 

кв. „Селото“ 1647 1318 57.596 

кв. „Рено“ 2456 179 7.822 

кв. „Табана“,  115 92 4.020 

„Кошаревска махала“  35 28 1.224 

кв. „Калкас“ 557 446 19.490 

кв. „Варош“ 129 103 4.501 

гр. Батановци 2105 1001 801 35.003 

„Мацова махала“  26 21 0.918 

с. Драгичево 2100 788 630 27.531 

с. Дивотино 2069 917 734 32.075 

с. Студена 2046 870 696 30.415 

с. Ярджиловци 1262 511 409 17.873 
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Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на SO2 

 
брой брой брой t/y 

с. Рударци 1128 415 332 14.508 

с. Мещица 1042 407 326 14.246 

с. Люлин 1009 414 331 14.465 

с. Големо Бучино 671 305 244 10.663 

с. Кралев дол 659 287 230 10.051 

с. Богданов дол 633 276 221 9.658 

с. Черна гора 377 185 148 6.468 

с. Витановци 324 158 126 5.506 

с. Зидарци 124 65 52 2.272 

Общо 89187 37252 14254 622.897 

 

5.1.2. Емисии на серен диоксид, обусловени от промишлени източници 

По компонент „въздух”, РИОСВ - Перник контролира обекти, значими емитери на 

вредни вещества в атмосферния въздух. Контрол се упражнява и върху: 

 бензиностанции и газостанции;  

 фирми за химическо чистене;  

 фирми, които произвеждат, употребяват и съхраняват опасни химични вещества 

и препарати; 

 инсталации, в които се употребяват органични разтворители;  

 оператори, които притежават стационарни хладилни и климатични инсталации, 

попадащи в обхвата на екологичното законодателство;  

 обекти с неподвижни източници на емисии в атмосферния въздух.  

За 2017 година, съгласно предоставена информация (писмо с изх. № 08-00-

104/14.05.2018 г.) от РИОСВ - Перник за извършване на контролни измервания на 

емисиите от неподвижни източници, е проведен емисионен контрол на следните обекти: 

„Айфорос България“ ЕАД, гр. Перник; „Пелета“ ООД, гр. Перник; „Мебел 2006“ ООД, гр. 

Перник; „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник; „Трелеборг Сийлинг Солюшънс 

Перник“ ЕООД, гр. Перник; „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник.  

Контрол на неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух, се извършва чрез представените от собствениците и ползватели на 

обекти резултати от собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати 

измервания (СНИ). 

Операторите на територията на РИОСВ – Перник, с монтирани системи за 

непрекъснати измервания (СНИ), представят месечни доклади за извършените собствени 
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непрекъснати измервания. Обекти с монтирани системи за непрекъснати измервания 

(СНИ), разположени на територията на РИОСВ – Перник, са: 

 „Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник; 

 „Стомана Индъстри“ АД, гр. Перник. 

На територията на гр. Перник е разположена една голяма горивна инсталация - 

„Топлофикация Перник“ АД, гр. Перник. 

За 2017 г. са обработени данните от СПИ и СНИ и на тяхна база са изчислени 

емисии на прахови частици (t/y и g/s). Допълнително са включени и източници, които са 

действащи, но поради извършването на СПИ веднъж на две календарни години, за 2017 г. 

не е извършван контрол. Това са: 

 „Колхида метал“ АД; 

 „Козмос текстил“ ЕООД; 

 асфалтова база (АБ) Калкас към „Асфалтинг“ ЕООД‘; 

Емисиите от тези източници в t/y и g/s са изчислени чрез използването на 

съответните НДЕ. 

Конкретно за замърсителя SO2, промишлените източници на замърсяване, 

обхванати в настоящото изследване, са: ТЕЦ "Република", „Стомана Индъстри“ АД, 

„Козмос текстил“ ЕООД, АБ „Калкас“ към „Асфалтинг“ ЕООД. 

Промишлените източници на замърсяване със серен диоксид са дадени в Таблица 

5.2. В нея са използвани следните означения: 

 E – емисия на замърсителя; 

 H – геометрична височина на изпускащото устройство; 

 T – температура на отпадъчните газове; 

 V – вертикална скорост на отпадъчните газове; 

 D – диаметър на върха на изпускащото устройство. 

 

Таблица 5.2 Емисии на SO2 от промишлени източници  

Източник Предприятие 
UTM-координати, m E H T V D 

Изток Север t/y m  C m/s m 

K2 ТЕЦ "Република" 670547 4719294 403.626* 80 48 4.65 5.00 

K1 
„Стомана Индъстри“ AД 

672505 4717503 10.241 55 59 6.92 4.50 

K11 672534 4717403 28.901 44 29 11.87 5.50 

K1 
„КБЛ 15 ООД 

672572 4718545 1.155 20 158 7.80 0.63 

K2 672574 4718555 0.435 20 312 7.83 0.45 

AБ Калкас „Асфалтинг“ ЕООД 668681 4716151 29.598 12 68 8.59 0.80 

* Данните са от измерените концентрации на замърсителя чрез СНИ 
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5.1.3. Емисии на серен диоксид, обусловени от автомобилен транспорт 

Транспортът е основният постоянен източник на емисии на територията на община 

Перник. При моделирането на емисиите от транспорта са заложени данни за площни и 

линейни източници. Линейните източници представят основни пътни артерии с 

интензивен трафик, а площните – мрежата от вътрешно квартални улици в отделните 

райони на гр. Перник. 

За изчисляване на емисиите от пътен транспорт 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 2016 година 

и е разработена за улеснение на държавите - страни по Конвенцията при изготвянето на 

техните годишни доклади за емисии, както и в съответствие с Европейската директива за 

таван на националните емисии (NEC Directive) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-

eea-guidebook-2016). На различните категории МПС съответстватSNAP-кодовете: 

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 cm
3
. 

Емисиите на SO2 от автомобилен транспорт са резултат от изгаряне на горивата в 

двигателите с вътрешно горене. Необходимите първични данни за изчисляване на 

емисиите на SO2 от ДВГ включват брой на МПС, регистрирани в съответните категории, 

среден годишен пробег на МПС по категории, вид на използваното гориво и 

съдържанието на сяра в използваното гориво.  

Официални данни относно регистрираните в община Перник МПС от различните 

категории, както и вида на използваното от тях гориво, са предоставени от сектор „Пътна 

полиция“ на ОД на МВР Перник в информация с изх. № 115800-6517/23.05.2018 г.). 

Средният годишен пробег на МПС от отделните категории е оценен както следва: 

• мотоциклети     5 000 km/y; 

• леки автомобили    10 000 km/y; 

• лекотоварни камиони и микробуси  10 000 km/y; 

• тежкотоварни (газ)    8 000 km/y; 

• тежкотоварни (дизел)   8 000 km/y. 

Типичният разход на гориво за горните категории МПС е отчетен от emep-eea-

guidebook-2016 за кодове на процеса 1.А.3.b.i - 1.А.3.b.IV. По изразходваните за една 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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година горива от различните видове, годишните емисии на серен диоксид се определят по 

формулата: 

ESO2,m = 2 ks,m FCm , където: 

ESO2,m е емисията на SO2 от изгаряне на гориво от вид m [g], 

ks,m - тегловно съдържание на сяра в гориво от вид m (1 - 10 ppm), 

FCm - консумация на гориво от вид m [g]. 

За дефиниране на емисиите на SO2 от ДВГ, при движението на МПС по 

вътрешнокварталните улици, са формирани 3 площни източника, описани и представени в 

т. 5.2.3. Общите годишни емисии на SO2, изчислени за вътрешнокварталните улици, 

възлизат на 0.8278551 t. Те са разпределени между трите площни източника, 

пропорционално на броя на домакинствата във всеки от тях. Неопределеност при 

определяне на емисиите от площните източници произтича от това, че: 

• честотата на използване на регистрираните автомобили не е еднаква както 

за отделните автомобили, така и за отделните райони; 

• използва се среден пробег в града; 

• реалната емисия на замърсителя се характеризира с периодичност през 

денонощието, през седмицата или през различните сезони. 

За определяне на емисиите на SO2 от линейните източници са използвани данни от 

АПИ и от реализирани от изследователския колектив преброявания на преминаващите за 

1 час МПС по основни булеварди и улици на гр. Перник с интензивно движение. Данните 

от АПИ са предоставени в информация с изх. № 08-00-55/27.04.2018 и обхващат следните 

пътища: 

- автомагистрала А5 - А3 / път 1- преброителен пункт 2063; 

- път Е871 / път 6 - преброителни пунктове 2086 и 2077; 

- път 63 - преброителен пункт 3061. 

Извършените собствени преброявания се отнасят до интензивността на 

автомобилния трафик по основни булеварди и улици на гр. Перник с интензивно 

движение, както следва: 

- бул. „Скоростна магистрала“; 

- бул. „Юрий Гагарин“; 

- ул. „Св. св. Кирил и Методий“; 

- ул. „Димитър Благоев“. 

Емисиите на серен диоксид от линейните източници са представени в Таблица 5.3. 
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Таблица 5.3 Линейни източници на SO2 от автомобилен транспорт 

№ Източник 
Дължина Обща емисия 

Забележка 
km t/y 

1 Бул „Скоростна магистрала“ 11.46 0.2473 с част от Е871 

2 Бул. „Юрий Гагарин“ 6.4 0.0076  

3 Ул. „Св.св. „Кирил и Методий“ 1.6 0.0020  

4 Автомагистрала А3 22.4 0.0218  

5 Път 63 15.4 0.0020  

6 Ул. „Димитър Благоев“ 5.0 0.0071  

5.2. Източници на замърсяване с ФПЧ10 

5.2.1. Емисии на ФПЧ10 от битово горене за отопление  

Изчисленията за емисиите на ФПЧ10 от битово горене са аналогични на описаните в 

точка 5.1.1. Емисиите на ФПЧ10 са дефинирани като площни източници, представени в 

Таблица 5.4. Някои твърде малки зони от град Перник, както и отдалечени села, с локално 

въздействие върху КАВ не са включени в изследването. 

 

Таблица 5.4 Емисии на ФПЧ10 от битово горене за отопление за 2017 година 

Район 

Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на ФПЧ10 

брой брой брой t/y 

гр. Перник 73638 30653 8974 456.794 

Перник Център 

 

57 0 0.000 

кв. „Бела вода“ 518 414 21.073 

кв. „Драгановец“ 146 117 5.956 

кв. „Твърди ливади“ 3456 253 12.878 

кв. „Куциян“ 52 42 2.138 

кв. „Могиличе“ 207 166 8.450 

кв. „Бели брег“ 124 99 5.039 

кв. „Димова махала“ 1690 224 11.402 

кв. „Монте Карло“ 1038 76 3.869 

кв. „Стара Тева“ 237 190 9.671 

„Ингилийска махала“ 39 31 1.578 

кв. „Караманица“ 14 11 0.560 

кв. „Кристал“ 58 46 2.341 

кв. „Каменина“ 659 527 26.825 

кв. „Ралица“ 488 390 19.852 

кв. „Цалева круша“ 70 56 2.850 

кв. „Тева“ 2940 223 11.351 

„Чекръкчийска махала“ 19 15 0.764 

кв. „Изток“ и кв. „Мошино“ 3841 389 19.804 

кв. „Ладовица“ 5460 398 20.259 

кв. „Църква“ 2127 1702 86.635 
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Район 

Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на ФПЧ10 

брой брой брой t/y 

кв. „Христо Смирненски“ 328 262 13.336 

кв. „Хумни дол“ 698 18 0.916 

кв. „Хр. Ботев“ 52 42 2.138 

„Байкушева махала“ 390 312 15.881 

кв. „Красно село“ 491 393 20.004 

кв. „Васил Левски“ 84 67 3.410 

кв. „Клепало“ 405 324 16.492 

кв. „Селото“ 1647 1318 67.089 

кв. „Рено“ 2456 179 9.111 

кв. „Табана“,  115 92 4.683 

„Кошаревска махала“  35 28 1.425 

кв. „Калкас“ 557 446 22.702 

кв. „Варош“ 129 103 5.243 

гр. Батановци 2105 1001 801 40.772 

„Мацова махала“  26 21 1.069 

с. Драгичево 2100 788 630 32.068 

с. Дивотино 2069 917 734 37.362 

с. Студена 2046 870 696 35.428 

с. Ярджиловци 1262 511 409 20.819 

с. Рударци 1128 415 332 16.899 

с. Мещица 1042 407 326 16.594 

с. Люлин 1009 414 331 16.848 

с. Големо Бучино 671 305 244 12.420 

с. Кралев дол 659 287 230 11.707 

с. Богданов дол 633 276 221 11.249 

с. Черна гора 377 185 148 7.533 

с. Витановци 324 158 126 6.414 

с. Зидарци 124 65 52 2.647 

Общо 89187 37252 14254 725.554 
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Фигура 5.1 Площни източници на ФПЧ10 от битово горене 

Населените места, дефинирани като площни източници на ФПЧ10 от битово горене 

за отопление, могат да се видят на Фигура 5.1. 

5.2.2. Емисии на ФПЧ10 от промишлени източници 

Използваните данни за изчисляване емисиите от промишлени източници са 

подробно описани в точка 5.1.2. Промишлените източници на ФПЧ10 са: ТЕЦ 

"Република", „Стомана Индъстри“ АД, АБ Калкас към „Асфалтинг“ ЕООД, „Айфорос 

България“ ЕАД, „Пелета“ ООД, „Мебел 2006“ ЕООД, и „Трелеборг Сийлинг Солюшънс 

Перник“ ЕООД.  

Емисиите на ФПЧ10 от промишлените източници са представени в Таблица 5.5. 

Таблица 5.5 Емисии на ФПЧ10 от промишлени източници  

Източник Предприятие 

UTM-координати, 

m 
E H T V D 

Изток Север t/y m  C m/s m 

K2 ТЕЦ "Република" 670547 4719294 4.519* 80 48 4.65 5.00 

K1 

„Стомана Индъстри“ AД 

672505 4717503 7.006* 55 59 6.92 4.50 

K2 672664 4717503 5.373* 60 11.9 2.08 6.6 

К3 672696 4717473 3.285 31 12 22.62 0.7 

К9 672720 4717286 0.194 9 28 26.01 0.3 

K11 672534 4717403 27.479* 44 29 11.87 5.50 

К1 „Колхида метал“ АД 670910 4718501 1.183 30 22 6.17 1.40 

AБ Калкас „Асфалтинг“ ЕООД 668681 4716151 1.48 12 68 8.59 0.80 
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Източник Предприятие 

UTM-координати, 

m 
E H T V D 

Изток Север t/y m  C m/s m 

K10 „Айфорос България“ EAД 673303 4718591 0.485 12 8 34.99 0.55 

K1 „Пелета“ OOД 672742 4718617 0.191 12 64 7.02 0.50 

K1 
„Мебел 2006“ EOOД 

672237 4718955 0.035 12 21 7.32 0.32 

K2 672233 4718953 0.004 12 50 0.32 0.40 

K1 

„Трелеборг Сиилинг 

Солушънс Перник“ 

ЕООД 

671291 4719620 0.027 12 36 3.26 0.40 

Склад за 

въглища 
ТЕЦ "Република" 670290 4719320 29.474 

Площ, m
2
 

16949 

* Данните са от измерените концентрации на замърсителя чрез СНИ 

 

В таблицата да дадени UTM-координатите на действащите изпускащи устройства, 

геометричните им размери, както и параметрите на потоците отпадъчни газове. 

5.2.3. Емисии на ФПЧ10 от автомобилен транспорт 

За изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от пътен транспорт 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. 

(http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016).  

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 cm
3
. 

Емисиите на ФПЧ10 от автомобилен 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. Общата емисия от двигателите с вътрешно горене за 

категориите транспортни средства се получава по формулата: 

, където: 

- Ei,j  е емисията на замърсител i от категория j [g]; 

i,j

j

ji,j EF.FC E 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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- FCj е консумацията на гориво от категория МПС j [kg гориво] – типичната 

консумация на гориво за различните МПС, се взема от таблица 3.15 на EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2016 - 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016; 

- EFi,j е емисионният фактор за замърсител i от категория МПС j за единица 

използвано гориво [g/kg гориво] – стойностите на EFi,j за ФПЧ10 са взети от таблица 3.6 на 

EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 - 1.A.3.b.i-iv Road transport 2016.  

За определяне на емисиите на ФПЧ10 са дефинирани площни и линейни източници 

на емисии. Площните източници отчитат движението на моторни превозни средства по 

вътрешно квартални улици, а линейните представляват пътни артерии, големи улици и 

булеварди, с интензивен трафик. 

 
Фигура 5.2 Площни източници на ФПЧ10 от транспорт по вътрешно кварталните улици 

Особеност на град Перник е това, че две големи по площ области (Фигура 5.2), от 

двете страни на скоростната магистрала, представляват промишлени територии, за които 

не е характерно движение по малки квартални улици. 

По тази причина са дефинирани 3 площни източника, очертани със зелени линии на 

Фигура 5.2, съответстващи на централната градска част на Перник, квартал „Църква” и 

североизточните квартали Ладовица и Изток. Емисиите от регистрираните в Перник МПС 
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са разпределени според броя на домакинствата в така избраните площни източници. 

Параметрите на емисиите на ФПЧ10 от площните източници са дадени в Таблица 5.6. 

 

Таблица 5.6 Площни източници на ФПЧ10 от автомобилен транспорт 

Показател Мярка 
Перник 

централна част 
Кв. „Църква” 

Кв. „Ладовица“ 

и „Изток“ 

Площ m
2
 6881292 2125726 2436600 

Емисия 
g/(m

2
. s) 2.41x10

-7
 7.82 x10

-8
 1.36 x10

-7
 

t/y 52.29903 5.242285 10.450324 

 

 
Таблица 5.7 Линейни източници на ФПЧ10 от автомобилен транспорт 

№ Източник 
Дължина Обща емисия 

Забележка 
km t/y 

1 бул „Скоростна магистрала“ 11.46 12.076 част от Е871 

2 бул. „Юрий Гагарин“ 6.4 4.098  

3 ул. „Св.Св. Кирил и Методий“ 1.6 1.155  

4 Автомагистрала А3 22.4 13.419  

5 Път 63 15.4 1.277  

6 ул. „Димитър Благоев“ 5.0 43.840  

 

5.2.4. Емисии на ФПЧ10 от депа, кариери, рудници 

На територията на община Перник съществуват значими неорганизирани 

източници на замърсяване на въздуха с фини прахови частици като рудници, открити 

складове, кариери и др.  

Откритите рудници на полезни изкопаеми представляват площни източници на 

неорганизирано замърсяване с прахови частици. Бивши, нерекултивирани руднични 

полета също са площен източник на прахови частици, които се разсейват в околната среда 

чрез вятърната ерозия. Емисиите от открити добивни дейности на доломити са изчислени 

на база количества добив, чрез емисионни фактори за ФПЧ от: 

• насипване, преработка (трошене и пресяване) със стойност 0.0009 kg/t 
2
 за 

ФПЧ10 и 0.0000425 kg/t за ФПЧ2.5 съгласно Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors - 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral 

Processing (http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/); 

                                                 

 

2
 kg ФПЧ10 на тон добита суровина 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
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• и складиране със стойности съответно: 0.000212 kg/t за ФПЧ10 и 0.0000322 

kg/t за ФПЧ2.5 – изчислени по следната формула съгласно Emissions Factors & AP 42 - 

13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles: 

Е = 𝑘(0.0016)
(
𝑈

2.2
)
1.3

(
𝑀

2
)
1.4   [kg/t] 

където: 

- Е представлява емисионен фактор; 

- k – коефициент, зависещ от размера на частиците (0.35 за ФПЧ10 и 0.053 за 

ФПЧ2.5); 

- U – средна годишна скорост на вятъра в m/s (1.1 m/s за гр. Перник); 

- M – процентно съдържание на влага в суровината (2.1% - Таблица 13.2.4-1 

съгласно Emissions Factors & AP 42 - 13.2.4 Aggregate Handling And Storage 

Piles). 

Емисиите от открити добивни дейности на въглища са определени, както следва: 

- при булдозиране – по формула, представена в таблица 11.9-2 в Emissions 

Factors & AP 42 - 11.9 Western Surface Coal Mining, при 13% съдържание на влага 8.65% 

съдържание на наноси (съгласно Таблица 11.9-3 на AP 42 - 11.9); 

- при товарене/разтоварване на камиони – по формула, представена в таблица 

11.9-2 в Emissions Factors & AP 42 - 11.9 Western Surface Coal Mining, при 13% 

съдържание на влага (съгласно Таблица 11.9-3 на AP 42 - 11.9). 

Емисиите на ФПЧ10 поради вятърната ерозия от терени с преустановени добивни 

дейности са изчислени с помощта на формула, представена в таблица 11.9-2 на Emissions 

Factors & AP 42 - 11.9 Western Surface Coal Minin. Изчислената емисия поради вятърна 

ерозия от рудници/складове за въглища (при 1.1 m/s средна годишна скорост на вятъра за 

гр. Перник) е 1.98 kg/(ha.hr) или 0.000055 g/(m
2
.s). Годишните емисии за всеки източник от 

сектора (вж. табл. 5.9), t/y, са определени с отчитане на съответната площ. 

Неопределеността при изчисленията произтича от това, че: 

• не са известни броят и видът на използваната извънпътна техника в 

кариерите/рудниците; 

• не е известен, денонощният, седмичният и сезонният характер на емисията. 

Разположението на обекти, чието въздействие върху КАВ в общината е изследвано 

и оценено, както и процесите, обуславящи емисии на ФПЧ10 са представени в Таблица 5.8. 
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Таблица 5.8 Разположение и дейности, присъщи на неорганизираните източници на ФПЧ10 

Източник Дейност/процес 

UTM-координати  

на гранични точки, m 

Изток Север 

Участък „Бела вода“ от находище 

Пернишки въглищен басейн 

Добив на въглища 

и вятърна ерозия 

663025 4718475 

663305 4719182 

664702 4719323 

664902 4719328 

Находище „Студена“, участък 

„Заводски строежи“ 
Вятърна ерозия 

674695 4708431 

674777 4708597 

674908 4708489 

674821 4708317 

674764 4708380 

Рудник „Република“ 
Добив на въглища и 

вятърна ерозия 

673841 4721474 

674307 4721140 

674596 4720947 

674436 4720342 

674060 4719792 

673747 4720027 

673324 4720631 

673625 4721424 

Находище „Пери- Щрабаг“ ЕАД 

Добив на строителни 

материали  

и вятърна ерозия 

673638 4709867 

673968 4709904 

674088 4709873 

674079 4709687 

673972 4709493 

673900 4709334 

673567 4709313 

Нерекултивирана кариера 

източно от депо „7
-ми

 септември“ 
Вятърна ерозия 

*
670077 

*
4717021 

Нерекултивирана кариера на 

2700 m северно от кв. „Тева“ 
Вятърна ерозия 

*
669130 

*
4723000 

*
център на областта 
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Фигура 5.3 Площни източници на ФПЧ10 от депа, кариери и рудници 

 

Таблица 5.9 Неорганизирани емисии на ФПЧ10 за 2017 година 

Източник 

Добив Вятърна ерозия 

Площ Емисия на ФПЧ10 Площ Емисия на ФПЧ10 

m
2
 t/y m

2
 t/y 

Участък „Бела вода“ от находище 

Пернишки въглищен басейн 
90000 8.372205 626071 1085.908 

Находище, „Студена“, участък 

„Заводски строежи“ 
298837 - 298837 518.327 

Рудник „Република“ 90000 2.078244 1294480 2245.250 

Находище Пери - Щрабаг ЕАД 22000 0.268645 128966 223.689 

Нерекултивиран терен, източно от 

депо „7
-ми

 септември“ 
- - 140759 244.144 

Разположението на площните източници от Таблица 5.8 е показано на Фигура 5.3. 

На същата фигура е показано и разположението на промишлените (точкови) източници на 

замърсяване, обозначени със сини точки. Площите и емисиите на фини прахови частици 

ФПЧ10 от добив на суровини и материали, а така също и от вятърна ерозия са представени 

в Таблица 5.9. 
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5.3. Източници на замърсяване с ФПЧ2.5 

5.3.1. Емисии на ФПЧ2.5 от битово горене за отопление  

Изчисленията на емисиите на ФПЧ2.5 от битово горене са аналогични на описаните 

в точка 5.1.1. Както за фини прахови частици с аеродинамичен диаметър до 10 μm, така и 

за ФПЧ2.5, емисиите от битово горене за отопление са дефинирани като площни 

източници, които бяха представени на Фигура 5.1. Количествата на емитираните за 2017 

година ФПЧ2.5 за кварталите на Перник и включените в изследването населени места в 

общината са дадени в Таблица 5.10. 

Таблица 5.10 Емисии на ФПЧ2.5 от битово горене за отопление за 2017 година 

Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на 

ФПЧ2.5 

 
брой брой брой t/y 

гр. Перник 73638 30653 8974 379.987 

Перник Център 

 

57 0 0.0000 

кв. „Бела вода“ 518 414 17.53 

кв. „Драгановец“ 146 117 4.954 

кв. „Твърди ливади“ 3456 253 10.713 

кв. „Куциян“ 52 42 1.778 

кв. „Могиличе“ 207 166 7.029 

кв. „Бели брег“ 124 99 4.192 

кв. „Димова махала“ 1690 224 9.485 

кв. „Монте Карло“ 1038 76 3.218 

кв. „Стара Тева“ 237 190 8.045 

„Ингилийска махала“ 39 31 1.313 

кв. „Караманица“ 14 11 0.466 

кв. „Кристал“ 58 46 1.948 

кв. „Каменина“ 659 527 22.315 

кв. „Ралица“ 488 390 16.514 

кв. „Цалева круша“ 70 56 2.371 

кв. „Тева“ 2940 223 9.442 

„Чекръкчийска махала“ 19 15 0.635 

кв. „Изток“ и кв. „Мошино“ 3841 389 16.474 

кв. „Ладовица“ 5460 398 16.852 

кв. „Църква“ 2127 1702 72.067 

кв. „Христо Смирненски“ 328 262 11.094 

кв. „Хумни дол“ 698 18 0.762 

кв. „Хр. Ботев“ 52 42 1.778 

„Байкушева махала“ 390 312 13.211 

кв. „Красно село“ 491 393 16.641 

кв. „Васил Левски“ 84 67 2.837 

кв. „Клепало“ 405 324 13.719 

кв. „Селото“ 1647 1318 55.808 

кв. „Рено“ 2456 179 7.579 

кв. „Табана“,  115 92 3.896 
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Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на 

ФПЧ2.5 

 
брой брой брой t/y 

„Кошаревска махала“  35 28 1.186 

кв. „Калкас“ 557 446 18.885 

кв. „Варош“ 129 103 4.361 

гр. Батановци 2105 1001 801 33.917 

„Мацова махала“  26 21 0.889 

с. Драгичево 2100 788 630 26.676 

с. Дивотино 2069 917 734 31.08 

с. Студена 2046 870 696 29.471 

с. Ярджиловци 1262 511 409 17.318 

с. Рударци 1128 415 332 14.058 

с. Мещица 1042 407 326 13.804 

с. Люлин 1009 414 331 14.015 

с. Големо Бучино 671 305 244 10.332 

с. Кралев дол 659 287 230 9.739 

с. Богданов дол 633 276 221 9.358 

с. Черна гора 377 185 148 6.267 

с. Витановци 324 158 126 5.335 

с. Зидарци 124 65 52 2.202 

Общо 89187 37252 14254 603.559 

 

Количествата на ФПЧ2.5 логично са по-малки от тези на ФПЧ10, тъй като фракцията 

с размер до 2.5 μm представлява част от фракцията до 10 μm. 

5.3.2. Емисии на ФПЧ2.5 от промишлени източници 

Относно емисиите на този замърсител не са правени измервания. Оценка може да 

бъде направена посредством използването на измерените емисии на ФПЧ10. За 

изчисляване на емисиите на ФПЧ10 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 2016 година и е разработена за 

улеснение на държавите страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни 

доклади за емисии, както и в съответствие с европейската Директива за таван на 

националните емисии (NEC Directive) (http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-

guidebook-2016). Използваните отношения между емисионни фактори за съответната 

дейност (EFPM2.5/EFPM10) са както следва: 

 „Колхида метал“ АД – за изчисляване на отношението са взети съответните 

емисионни фактори от Таблица 3.1 на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 

2016, NFR категория на процеса 2.С.6 Zinc production: 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

12

13
 . Резултатът от това 

http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2016
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отношение се умножава по емисията на ФПЧ10 от този източник и се получава резултатът 

за емисията на ФПЧ2.5; 

 асфалтова база (АБ) Калкас към „Асфалтинг“ ЕООД – използваните 

емисионни фактори са от Таблица 3.1 на EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook 2016, NFR категория на процеса 2.D.3.b Road paving with asphalt, batch mix hot 

mix asphalt plant: 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

100

200
 . Резултатът от това отношение се умножава по емисията 

на ФПЧ10 от този източник и се получава резултатът за емисията на ФПЧ2.5; 

 „Айфорос България“ ЕАД – за дейността на „Айфорос България“ ЕАД са 

приложими емисионни фактори съгласно Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air 

Pollutant Emission Factors - 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral 

Processing (http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/): 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

0.00005

0.00027
. Резултатът от това 

отношение се умножава по емисията на ФПЧ10 от този източник и се получава резултатът 

за емисията на ФПЧ2.5; 

 „Пелета“ ООД – за емисиите в димните газове изпускани организирано в 

околната среда от сушилната инсталация за пелети са приложими емисионни фактори от 

Таблица 3.1 на EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016, NFR категория 

на процеса 1.A.4.b.i: 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

740

760
. Аналогично на горните, измерената емисия за ФПЧ10, 

умножена по изчисленото отношение, дава резултата за ФПЧ2.5; 

 „Мебел 2006“ ООД – за емисиите на ФПЧ2.5 от двата източника на този 

оператор (чукова мелница и сушилна камера), е приет най-консервативния подход: 

емисията на ФПЧ2.5 е същата като емисията на ФПЧ10 (в този случай няма подходящи 

емисионни фактори, които да се сравнят); 

 „Топлофикация Перник“ АД - за изчисляване на отношението са взети 

съответните емисионни фактори от Таблица 3.3 на EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2016, NFR категория на процеса 1.A.1 Energy industries, SNAP 01 

Combustion in energy and transformation industries: 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

3.2

7.9
 . Резултатът от това 

отношение се умножава по измерените чрез СНИ емисии на ФПЧ10 и се получава 

резултатът за почасови емисии на ФПЧ2.5; 

 „Стомана Индъстри“ АД - за изчисляване на отношението са взети 

съответните емисионни фактори от Таблица 3.1 на EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2016, NFR категория на процеса 2.С.1 - Iron and steel production: 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/


-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 

Проект  № BG16M1OP002-5.002-0002-СО1 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на 

oбщина Перник 2017-2021”,финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Кохезионен фонд                 65 

𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

140

180
. Резултатът от това отношение се умножава по измерените чрез СНИ 

емисии на ФПЧ10 и се получава резултатът за почасови емисии на ФПЧ2.5. 

Приносът на промишлените източници към емисиите на ФПЧ2.5 е представен в 

Таблица 5.11. 

Таблица 5.11 Емисии на ФПЧ2.5 от промишлени източници за 2017 година  

Източник Предприятие 

UTM-

координати, m 
E H T V D 

Изток Север t/y m  C m/s m 

K2 ТЕЦ "Република" 
670547 4719294 1.916 80 48 4.65 5.00 

K1 

„Стомана Индъстри“ AД 

672505 4717503 6.130 55 59 6.92 4.50 

K2 672664 4717503 4.701 60 12 2.08 6.60 

K3 
672696 4717473 2.555 31 12 22.62 0.70 

K9 
672720 4717286 0.151 9 28 26.01 0.30 

K11 672534 4717403 24.044 44 29 11.87 5.50 

К1 
„Колхида метал“ АД 670910 4718501 1.092 30 22 6.17 1.40 

АБ Калкас „Асфалтинг“ ЕООД 668681 4716151 0.109 12 68 8.59 0.80 

K10 „Аифорос България“ EAД 673303 4718591 0.132 12 8 34.99 0.55 

K1 „Пелета“ ООД 672742 4718617 0.274 12 64 7.02 0.50 

K1 
„Мебел 2006“ EООД 

672237 4718955 0.035 12 21 7.32 0.32 

K2 672233 4718953 0.004 12 50 0.32 0.40 

K1 
„Трелеборг Сиилинг 

Солушънс Перник“ ЕООД 
671291 4719620 0.027 12 36 3.26 0.40 

Всичко 
41.17 

    

 

5.3.3. Емисии на ФПЧ2.5 от автомобилен транспорт 

Изчисленията за емисии на ФПЧ2.5 от автомобилен транспорт са аналогични на 

описаните в точка 5.2.3.  

 
Таблица 5.12 Площни източници на ФПЧ2.5 от автомобилен транспорт 

Показател Мярка 
гр. Перник 

централна част 
кв. „Църква” 

кв. „Ладовица“ 

и „Изток“ 

Площ m
2
 6881292 2125726 2436600 

Емисия 
g/(m

2
. s) 2.02x10

-7 
6.54x10

-8
 1.14x10

-7
 

t/y 43.835702 4.384213 8.759830 
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Както бе пояснено в т. 5.2.3, на територията на Перник са дефинирани 3 площни 

източника, очертани със зелени линии на Фигура 5.2, съответстващи на централната 

градска част на Перник, квартал „Църква” и североизточните квартали „Ладовица“ и 

„Изток“. 

 

Таблица 5.13 Линейни източници на ФПЧ2.5 от автомобилен транспорт 

№ Източник 

Дължина Обща емисия 

Забележка 
km t/y 

1 Бул „Скоростна магистрала“ 11.46 10.098048 част от Е871 

2 Бул. „Юрий Гагарин“ 6.4 
3.430250 

 

3 Ул. „Св. св. „Кирил и Методий“ 1.6 
0.968238 

 

4 Автомагистрала А3 22.4 11.147432  

5 Път 63 15.4 
1.064000 

 

6 Ул. „Димитър Благоев“ 5.0 
3.031400 

 

 

Емисиите от регистрираните в Перник МПС са разпределени според броя на 

домакинствата в така избраните площни източници. Параметрите на емисиите на ФПЧ2.5 

от площните източници са дадени в Таблица 5.12, а дължините и общите емисиите на 

ФПЧ2.5 от линейните източници – в Таблица 5.13. 

5.3.4. Емисии на ФПЧ2.5 от депа, кариери, рудници 

Емисиите от открити добивни дейности на доломити са изчислени на база добив, 

чрез емисионни фактори за ФПЧ2.5 от: 

• насипване, преработка (трошене и пресяване) със стойност 0.0000425 kg/t 
3
 

за ФПЧ2.5 съгласно Emissions Factors & AP 42, Compilation of Air Pollutant Emission 

Factors - 11.19.2 Crushed Stone Processing and Pulverized Mineral Processing 

(http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/); 

• складиране със стойности съответно: 0.0000322 kg/t за ФПЧ2.5 – изчислени 

по следната формула съгласно Emissions Factors & AP 42 - 13.2.4 Aggregate Handling And 

Storage Piles: 

Е = 𝑘(0.0016)
(
𝑈

2.2
)
1.3

(
𝑀

2
)
1.4   [kg/t],където: 

                                                 

 

3
 kg ФПЧ2.5 на тон добита суровина 

http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/
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 Е представлява емисионен фактор; 

 k – коефициент според размер на частиците (0.053 за ФПЧ2.5); 

 U – средна годишна скорост на вятъра в m/s (1.1 m/s за гр. Перник); 

M – процентно съдържание на влага в суровината (2.1% - Таблица 13.2.4-1 съгласно 

Emissions Factors & AP 42 - 13.2.4 Aggregate Handling And Storage Piles). 

Емисиите от открити добивни дейности на въглища са определени чрез: 

- изчисляване на емисиите на праховите частици при булдозиране – по 

формула представена в Таблица 11.9-2 в Emissions Factors & AP 42 - 11.9 Western Surface 

Coal Mining, при 13% съдържание на влага 8.65% съдържание на наноси (съгласно 

Таблица 11.9-3 на AP 42 - 11.9); 

- изчисляване на емисиите на праховите частици, при товарене/разтоварване 

на камиони – по формула представена в Таблица 11.9-2 в Emissions Factors & AP 42 - 11.9 

Western Surface Coal Mining, при 13% съдържание на влага (съгласно Таблица 11.9-3 на 

AP 42 - 11.9). 

Емисиите на ФПЧ2.5 поради вятърна ерозия от нарушени терени, след прекратяване 

на добивни дейности, са изчислени от емисиите на ФПЧ10. Използвано е отношение 

между емисията на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 от вятърна ерозия със стойност 0.15 
4
. 

Обектите на територията на община Перник, включени в изследването като 

неорганизирани източници на замърсяване с ФПЧ2.5 като рудници, открити складове, 

кариери и др. бяха описани по-горе като източници на ФПЧ10. Емисиите на фини прахови 

частици с размер до 2.5 μm са представени в Таблица 5.14. 

Таблица 5.14 Неорганизирани емисии на ФПЧ2.5 за 2017 година 

Източник 

Добив Вятърна ерозия 

Площ 
Емисия 

на ФПЧ2.5 

Площ 
Емисия 

на ФПЧ2.5 

m
2
 t/y m

2
 t/y 

Участък „Бела вода“ от находище 

Пернишки въглищен басейн 
90000 1.2426336 626071 162.886 

Находище, „Студена“, участък 

„Заводски строежи“ 
298837 - 298837 0.9547574 

Рудник „Република“ 90000 0.2382894 1294480 336.78745 

Находище „Пери – Щрабаг“ ЕАД 22000 0.012686 128966 0.0096012 

Нерекултивиран терен източно от 

депо „7
-ми

 септември“ 
- - 140759 36.6215 

                                                 

 

4
 Examination of the Multiplier Used to Estimate PM2.5 Fugitive Dust Emissions from PM10, Thompson G. 

Pace, U. S. EPA 
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5.4. Източници на замърсяване с ПАВ 

5.4.1. Емисии на ПАВ, обусловени от битово горене за отопление  

Изчисленията за емисии на ПАВ от битово горене са аналогични на описаните в 

точка 5.1.1. Както за останалите замърсители, емисиите от битово горене за отопление са 

дефинирани като площни източници, които бяха представени на Фигура 5.1. Количествата 

на емитираните за 2017 година ПАВ за кварталите на Перник и включените в 

изследването населени места в общината са дадени в Таблица 5.15. 

Таблица 5.15 Емисии на ПАВ от битово горене за отопление за 2017 година 

Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на ПАВ 

 
брой брой брой t/y 

гр. Перник 73638 30653 8974 0.0345 

Перник Център 

 

57 0 0.0000 

кв. „Бела вода“ 518 414 0.001592865 

кв. „Драгановец“ 146 117 0.000450158 

кв. „Твърди ливади“ 3456 253 0.000973418 

кв. „Куциян“ 52 42 0.000161595 

кв. „Могиличе“ 207 166 0.000638685 

кв. „Бели брег“ 124 99 0.000380903 

кв. „Димова махала“ 1690 224 0.00086184 

кв. „Монте Карло“ 1038 76 0.00029241 

кв. „Стара Тева“ 237 190 0.000731025 

„Ингилийска махала“ 39 31 0.000119273 

кв. „Караманица“ 14 11 4.23225E-05 

кв. „Кристал“ 58 46 0.000176985 

кв. „Каменина“ 659 527 0.002027633 

кв. „Ралица“ 488 390 0.001500525 

кв. „Цалева круша“ 70 56 0.00021546 

кв. „Тева“ 2940 223 0.000857993 

„Чекръкчийска махала“ 19 15 5.77125E-05 

кв. „Изток“ и кв. „Мошино“ 3841 389 0.001496686 

кв. „Ладовица“ 5460 398 0.001531305 

кв. „Църква“ 2127 1702 0.006548445 
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Район 
Население 

към 2017 г. 

Общ брой 

домакинства 

Домакинства, 

използващи 

твърди горива 

Емисия 

на ПАВ 

 
брой брой брой t/y 

кв. „Христо Смирненски“ 328 262 0.001008045 

кв. „Хумни дол“ 698 18 0.000069255 

кв. „Хр. Ботев“ 52 42 0.000161595 

„Байкушева махала“ 390 312 0.00120042 

кв. „Красно село“ 491 393 0.001512068 

кв. „Васил Левски“ 84 67 0.000257783 

кв. „Клепало“ 405 324 0.00124659 

кв. „Селото“ 1647 1318 0.005071005 

кв. „Рено“ 2456 179 0.000688703 

кв. „Табана“,  115 92 0.00035397 

„Кошаревска махала“  35 28 0.00010773 

кв. „Калкас“ 557 446 0.001715985 

кв. „Варош“ 129 103 0.000396293 

гр. Батановци 2105 1001 801 0.003081848 

„Мацова махала“  26 21 8.07975E-05 

с. Драгичево 2100 788 630 0.002423925 

с. Дивотино 2069 917 734 0.002824065 

с. Студена 2046 870 696 0.00267786 

с. Ярджиловци 1262 511 409 0.001573628 

с. Рударци 1128 415 332 0.00127737 

с. Мещица 1042 407 326 0.001254285 

с. Люлин 1009 414 331 0.001273523 

с. Големо Бучино 671 305 244 0.00093879 

с. Кралев дол 659 287 230 0.000884925 

с. Богданов дол 633 276 221 0.000850298 

с. Черна гора 377 185 148 0.00056943 

с. Витановци 324 158 126 0.000484785 

с. Зидарци 124 65 52 0.00020007 

Общо 89187 37252 14254 0.054842273 
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5.4.2. Емисии на ПАВ, обусловени от промишлени източници 

За този замърсител също не са правени измервания в газовете от организираните 

източници на замърсяване в района на гр.Перник. От промишлените обекти в района, 

емисии на ПАВ обуславят производствените дейности на „Топлофикация Перник“ АД и 

„Пелета“ ООД. Аналогично на изчисленията за емисиите на ФПЧ2.5, емисиите на ПАВ са 

преизчислени от измерените емисии на ФПЧ10. За целта са използвани същите източници 

на информация, както по-горе. Използваните отношения между емисионни фактори за 

съответната дейност (EFPM2.5/EFPM10) са както следва: 

 „Пелета“ ООД – 
𝐸𝐹(𝑃𝐴𝐻)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

0.121

760
. Измерената емисия за ФПЧ10, умножена по 

изчисленото отношение, дава резултата за емисия на ПАВ от дейността на оператора; 

 „Топлофикация Перник“ АД - 
𝐸𝐹(𝑃𝑀2.5)

𝐸𝐹(𝑃𝑀10)
=

0.0000013

7.9
. Резултатът от това 

отношение се умножава по измерените при СНИ емисии на ФПЧ10, при което се 

получават почасовите емисии на ПАВ. 

Приносът на промишлените източници към емисиите на ПАВ е представен в 

Таблица 5.16. 

Таблица 5.16 Емисии на ПАВ от промишлени източници за 2017 година  

Източник Предприятие 

UTM-

координати, m 
E H T V D 

Изток Север t/y m  C m/s m 

K2 ТЕЦ "Република" 670547 4719294 3.3*10
-7

 80 48 4.65 5.00 

K1 „Пелета“ ООД 672742 4718617 4.5*10
-5

 12 64 7.02 0.50 

Всичко 4.5*10
-5

  

 

5.4.3. Емисии на ПАВ, обусловени от автомобилен транспорт 

Емисиите на ПАВ от автомобилен транспорт се изчисляват по начин, аналогичен 

на описания в точка 5.2.3. 

Трите площни източника от транспорт се характеризират с обща емисия на ПАВ 

0.495 g/y, разпределена според броя на домакинствата. Обобщените емисии на ПАВ от 

линейните източници са представени в Таблица 5.17. 

Таблица 5.17 Линейни източници на ПАВ от автомобилен транспорт 

№ Източник 
Дължина Обща емисия 

Забележка 
km t/y 

1 Бул „Скоростна магистрала“ 11.46 0.00015142 с част от Е871 

2 Бул. „Юрий Гагарин“ 6.4 0.00004808  

3 Ул. „Св. св. „Кирил и Методий“ 1.6 0.00001390  
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№ Източник 
Дължина Обща емисия 

Забележка 
km t/y 

4 Автомагистрала А3 22.4 0.00017619  

5 Път 63 15.4 0.00001673  

6 Ул. „Димитър Благоев“ 5.0 0.00004351  

Общо 0.00040631  
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6. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 

6.1. Математично моделиране на КАВ в община Перник за референтната 

2017 година 

Цялостна оценка на качеството на атмосферния въздух не може да бъде направена 

само въз основа на измерените в пунктовете за мониторинг нива на замърсителите. 

Измерените стойности на концентрациите са валидни за точката на разположение на 

съответния пункт и за сравнително тясна област около него. 

Оценка на КАВ в цялата област на изследване е възможна само посредством 

математично моделиране на разпространението и изчисляване на нивата на замърсителите 

в приземния слой на атмосферата. Както бе отбелязано по-горе, за целта се използва 

пакетът BREEZE AERMOD/ISC на американската фирма Trinity Consultants Inc. 

Преди да бъде приложен, всеки математичен модел трябва да бъде валидиран, т.е. 

да бъде проверена и осигурена необходимата точност на изчисление. Този процес се 

нарича адаптация и представлява сравнение на измерени и изчислени по математичния 

модел стойности на концентрациите на обхванатите в изследването замърсители. 

Моделът AERMOD, реализиран чрез софтуерния пакет BREEZE AERMOD/ISC на 

американската фирма Trinity Consultants Inc., е от типа затворени модели. Това означава, 

че потребителят не може да променя нито структурата, нито параметри на модела. При 

зададени метеорологични условия и релеф на изследваната област точността на 

изчисленията зависи и се определя единствено от пълното и точно дефиниране на 

емисиите на обхванатите замърсители. Това е и начинът за адаптация на математичния 

модел.  

Допустимите грешки на модела, според Наредба 12 от 15.07 2010 година за норми 

за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух се определят както следва: 

 по отношение на серен диоксид, за СЧК и СДК – 50 %; 

 по отношение на ФПЧ10, за СДК – неопределена; 

 по отношение на ФПЧ10 и ФПЧ2.5, за СГК – 50 %; 

 по отношение на полициклични ароматни въглеводороди, за СГК – 

неопределена. 

6.1.1. Замърсяване на въздуха със серен диоксид за 2017 година 

Точността на математичния модел по отношение на замърсителя SO2 е представена 

в Таблица 6.1. В нея са сравнени измерените и изчислените по модела стойности на: 
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 максималната СЧК; 

 максималната СДК; 

 и СГК на серен диоксид в АИС „Перник-център”. 

Макар за серния диоксид да не е определена средногодишна норма и съответна 

допустима грешка на модела, точността му е оценена и по отношение на СГК, защото тя 

представлява най-стабилната и надеждна оценка на степента на замърсяване на 

атмосферния въздух. Получените в Таблица 6.1 резултати показват, че емисиите на серен 

диоксид за 2017 година са дефинирани достатъчно точно и математичният модел може да 

се приложи за оценка на КАВ по отношение на серния диоксид. 

Таблица 6.1 Неопределеност на модела по отношение на серен диоксид 

№ 
Пункт за 

мониторинг 

Показател 

за КАВ 

Измерена 

стойност 

Изчислена 

стойност 

Относителна 

грешка 

μg/m
3
 μg/m

3
 % 

1 
„Перник-

център” 

СЧК 393.5 391.6 -0.49 

2 СДК 162.2 125.0 -22.95 

3 СГК 25.3 27.9 10.06 

 

Резултати от дисперсионното моделиране на КАВ относно SO2 

В Таблица 6.2 са показани максималните изчислени стойности на СЧК на SО2, за 

2017 година, за точките на разположение на двата пункта за мониторинг в Перник. Освен 

за всички източници на замърсяване с SО2, са представени и максималните стойности на 

СЧК, обусловени от отделните сектори. Тук трябва да се отбележи, че максималните 

стойности на СЧК определени от отделните сектори, както и от всички източници не се 

получават в един и същ момент от време. 

 

Таблица 6.2 Изчислени максимални стойности на СЧК на SO2, за 2017 година 

Пункт за мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация Дата, час 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 ГГММДДЧЧ 

От всички източници 

АИС „Перник-център” 666714 4719571 391.58 17101221 

ПМ “Църква” 673303 4716499 152.10 17020309 

От битово горене 

АИС „Перник-център” 666714 4719571 355.86 17101221 

ПМ „Църква” 673303 4716499 141.24 17012310 

От промишленост 

АИС „Перник-център” 666714 4719571 35.98 17012003 

ПМ „Църква” 673303 4716499 45.85 17041307 

От транспорт 

АИС „Перник-център” 666714 4719571 8.58 17031808 

ПМ „Църква” 673303 4716499 10.88 17031808 



-------------------------------------------------------- www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------- 

Проект  № BG16M1OP002-5.002-0002-СО1 „Разработване на програма за качеството на атмосферния въздух на 

oбщина Перник 2017-2021”,финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Кохезионен фонд                 74 

Пункт за мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация Дата, час 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 ГГММДДЧЧ 

Фон 

АИС „Перник-център” 666714 4719571 3.7 17010102 

ПМ „Църква” 673303 4716499 3.7 17010102 

 

По тази причина не следва да се очаква, че сумата на максималните стойности от 

отделните сектори ще бъде равна на максималната СЧК от всички източници. 

В Таблица 6.3 са показани максималните изчислени стойности на СДК на SО2, за 

2017 година, в двата пункта за мониторинг в Перник. Освен за всички източници на 

замърсяване с SО2, са представени и максималните стойности на СДК, обусловени от 

отделните сектори. Аналогично на резултатите от Таблица 6.2 максималните стойности на 

СДК обусловени от отделните сектори, както и от всички източници не се получават в 

един и същ момент от време. 

Таблица 6.3 Изчислени максимални стойности на СДК на SO2, за 2017 година 

Пункт за 

мониторинг 

UTM-координати 
Концентрация Дата, час 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 ГГММДДЧЧ 

От всички източници 

АИС „Перник-

център” 
666714 4719571 124.99947 17012824 

ПМ „Църква” 673303 4716499 62.86118 17112924 

От битово горене 

АИС „Перник-

център” 
666714 4719571 118.05878 17012824 

ПМ „Църква” 673303 4716499 56.815 17112924 

От промишленост 

АИС „Перник-

център” 
666714 4719571 2.56524 17101624 

ПМ „Църква” 673303 4716499 4.29775 17101124 

От транспорт 

АИС „Перник-

център” 
666714 4719571 1.86482 17012824 

ПМ „Църква” 673303 4716499 2.12912 17012324 

Фон 

АИС „Перник-

център” 
666714 4719571 3.7 17010224 

ПМ „Църква” 673303 4716499 3.7 17010224 
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Фигура 6.1 Относителен принос на отделните сектори към максималната СЧК на SО2, 

μg/m
3
, изчислена за 21 часá на 12.10.2017 г. в пункт „Перник-център” 

 

На Фигура 6.1 е илюстриран относителният принос на отделните сектори, към 

максималната СЧК на SО2, в АИС „Перник-център”. Максималната СЧК се получава за 21 

часá на 12.10.2017 година.  

 
Фигура 6.2 Относителен принос на отделните сектори към максималната СДК на SО2, 

μg/m
3
, изчислена за 28.01.2017 г. в пункт „Перник-център” 

 

 Аналогична информация, но за максималната изчислена СДК на SО2 за 2017 

година е представена на Фигура 6.2. Тук относителният принос на битовото горене 

нараства до 94 %. Максималната стойност за 2017 година се получава на 28 януари.  

 

Битово, 
355.9  

μg/m3, 91% 

Промишлен
ост; 

29.8μg/m3; 
8% 

Транспорт; 
2.19μg/m3; 

0% 

Фон; 
3.7μg/m3; 

1% 

Битово, 
118.1 
μg/m3, 

94% 

Промишле
ност; 

1.35μg/m3; 
1% 

Транспорт; 
1.86μg/m3; 

2% 

Фон; 
3.7μg/m3; 

3% 
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Фигура 6.3 Максимални стойности на СЧК на SО2, μg/m

3
, от всички източници и фон, за 2017 година  

 

 Разпределението на максималните стойности на СЧК и СДК на SО2 (за всяка точка 

от областта са изчислени по 8760 стойности за СЧК и по 365 стойности за СДК) за 2017 

година може да се види съответно на Фигура 6.3 и Фигура 6.4. 
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Фигура 6.4 Максимални стойности на СДК на SО2, μg/m

3
, от всички източници и фон за 2017 година 

 

 На всяка от двете фигури, е начертана група изолинии, които съответстват на 

конкретни стойности на представения показател за КАВ. На Фигура 6.3 изолиниите 

покриват диапазона от 30 до 350 μg/m
3
, а на Фигура 6.4 – от 5 до 125 μg/m

3
. В зона, 

оградена от затворена изолиния стойността на представената величина е по-висока от 

тази, отбелязана върху конкретната изолиния. Когато се налага, стойностите за 

съответните изолинии могат да се отчитат от съответната цветова легенда. По аналогичен 

начин следва да се разчита информацията и от всички подобни по характер фигури по-

нататък в изложението. 

 Анализът на Фигура 6.3 и Фигура 6.4 показва, че на територията на град Перник 

съществуват, макар и сравнително малки области (оградени с червена изолиния), в които 

съответно СЧН или СДН са превишени. 

 По нормативна уредба се допуска средночасовата и средноденонощната норма за 

серен диоксид да бъдат превишавани, но не повече от 24 и 3 пъти съответно в една 

календарна година. Това означава, че 99.7 % от средночасовите и 99.2 % от 

средноденонощните стойности на концентрацията на SО2 в атмосферния въздух трябва да 

бъдат по-ниски или равни на съответната норма. Казано с други думи, стойностите на 

99.7
-мия

 перцентил на СЧК и 99.2
-рия

 перцентил на СДК, на SO2 трябва да бъдат не по-
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високи от 350 и 125 μg/m
3
, съответно. Разпределението на перцентилните стойности са 

показани на Фигура 6.5 и Фигура 6.6. 

 

 
Фигура 6.5 Разпределението на стойностите на 99.7

-мия
 перцентил на СЧК на SО2, μg/m

3
, 

от всички източници и фон за 2017 година 

 От Фигура 6.5 се вижда, че на територията на Перник и обшината отсъстват зони, 

очертани с червена изолиния. Това означава че в изследваната област няма точки, в които 

25-тата по големина стойност на СЧК на SO2 да е по-висока от СЧН за SO2 350 μg/m
3
. 

 На Фигура 6.6 може да се отбележи твърде малка по площ зона (червена изолиния) 

в западния край на град Перник, на територията на кв. „Селото“, в която стойността на 

99.2
-рия

 перцентил на СДК на SО2 превишава средноденонощната норма. Внимателният 

анализ на резултатите от изчисленията показват, че става дума са една точка от 

изследваната област, в която най-високите 4 от изчислените стойности на СДК са над 125, 

но не са по-високи от 134 μg/m
3
, което не е сериозен проблем на общината, свързан със 

замърсяването на атмосферния въздух със серен диоксид. 
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Фигура 6.6 Разпределението на стойностите на 99.2
-рия

 перцентил на СДК на SО2, μg/m
3
, 

от всички източници и фон за 2017 година 

Нетният принос на битовото горене към замърсяването на въздуха със серен 

диоксид може са се види на Фигура 6.7 и Фигура 6.8. Първата от тях представя 

разпределението на максималните стойности на СЧК, а втората – на максималните 

стойности на СДК на SО2, които битовото горене може да „осигури“ самостоятелно. 

Както може да се види, само поради въздействието на битовия сектор, при изхода 

от Перник по посока Радомир и в централната част на града съществуват области с 

наднормени стойности на СЧК на SО2, а така също и в района на кв. „Селото“ с 

наднормени стойности на СДК. Получените резултати са в унисон с представените дялове 

на отделните сектори (Фигура 6.1 и Фигура 6.2) и определят битовото горене за отопление 

като главен фактор в замърсяването на въздуха на Перник и общината със серен диоксид. 

 Казаното обаче не означава, че замърсяването на въздуха в община Перник и най-

вече в града със серен диоксид е труден за решаване проблем. По отношение и на двата, 

лимитирани от нормативната база показателя за КАВ изискванията на стандарта могат 

сравнително лесно да бъдат удовлетворени след прилагане на напълно изпълними мерки. 
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Фигура 6.7 Максимални стойности на СЧК на SО2, μg/m

3
, обусловени от битово горене за 2017 година 

 

 
Фигура 6.8 Максимални стойности на СДК на SО2, μg/m

3
, обусловени от битово горене за 2017 година 
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6.1.2. Замърсяване на въздуха с ФПЧ10  за 2017 година  

Точността на математичния модел е показана в Таблица 6.4. От нея се вижда, че 

моделът изчислява твърде близки до измерените стойности на СГК в двата пункта за 

мониторинг. В АИС „Перник-център” изчислената стойност е малко по-висока от 

измерената, а в ПМ „Църква“ тя е малко по-ниска. Предвид изискванията на Наредба 12, 

(допустима грешка по отношение на СГК – не по-висока от 50 %), може да се отбележи, 

че грешката на модела е далеч под допустимата и моделът може да се използва за оценка 

на КАВ на територията на общината. 

 

Таблица 6.4 Неопределеност на модела по отношение на СГК на ФПЧ10 

№ 
Пункт за 

мoниторинг 

Показател 

за КАВ 

Измерена 

стойност 

Изчислена 

стойност 

Относителна 

грешка 

μg/m
3
 μg/m

3
 % 

1 „Перник-

център” 

СГК 
33.07 35.22 6.62 

2 „Църква” СГК 
33.73 30.73 -8.89 

 

 

Таблица 6.5 Максимални стойности на СГК на ФПЧ10, обусловени от всички източници 

и от отделните сектори за 2017 година 

Източници 

UTM-координати 
СГК 

Изток Север 

m m  μg/m
3
 

Всички  
673787 4720381 

305.24 

Битово горене 666787 4719381 17.91 

Промишленост 670287 4719381 46.27 

Транспорт 673287 4717381 3.66 

Депа, рудници 

и кариери 
673787 4720381 302.45 

Фон 9.90 

 

В Таблица 6.5 са дадени максималните стойности на СГК на ФПЧ10, които 

отделните сектори обуславят като самостоятелно въздействие. Секторите битово горене, 

промишленост и автомобилен транспорт реализират максималния си принос към 

формиране на СГК на ФПЧ10 в различни точки от изследваната област, което може да се 

види от дадените в таблицата координати. 
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За разлика от тях, секторът депа, рудници и кариери реализира максималното си 

въздействие в точката, която отговаря на максималната стойност, определена от всички 

източници. Координатите 673787E и 4720381N показват, че това е точка от площта на 

рудник „Република“, където логично приносът на останалите сектори е пренебрежимо 

малък в сравнение с този на рудника. 

Освен сектор депа, кариери и рудници, друг сектор – промишленост е в състояние 

самостоятелно да причини превишаване на средногодишната норма 40 μg/m
3
. 

Координатите на точката, в която промишленият сектор обуславя СГК от 46.27 μg/m
3
, е в 

непосредствена близост до неорганизирания източник - склад за въглища към ТЕЦ 

„Република“. 

В Таблица 6.6 са дадени максималните стойности на СДК на ФПЧ10, които 

отделните сектори са в състояние да причинят в определени точки от областта и на 

определени дати от годината. Тук трябва да се отбележи, че моделът изчислява по 365 

стойности на СДК на ФПЧ10 за всеки рецептор, дефиниран в изследваната област. 

 

Таблица 6.6 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m
3
, обусловени от отделните сектори и от 

всички източници за 2017 година 

Сектори 
СДК Дата UTM-координати, m 

μg/m
3
 ГГММДДЧЧ Изток Север 

Всички  636.58 17020324 673787 4719881 

Битово горене 146.25 17012824 666787 4719381 

Промишленост 180.79 17031324 670287 4719381 

Транспорт 12.53 17012824 666787 4718881 

Депа, рудници 

и кариери 
634.42 17020324 673787 4719881 

 

 

От таблицата става ясно, че с изключение на сектор автомобилен транспорт, всеки 

от останалите сектори е в състояние сам да причини превишение на СДН за ФПЧ10. 

Възможните превишения, обусловени от битово горене, промишленост и депа, рудници и 

качиери възлизат съответно на 2.925, 3.616 и 12.69 пъти. И тук максималната стойност на 

СДК се асоциира с отбелязаната по-горе точка от площта на рудник „Република“. 

Както е известно, допуска се СДН за ФПЧ10 да бъде превишавана, но не повече от 

35 пъти за една календарна година. Възможно е представените в таблицата максимални 

стойности да представляват изключения. Дори да е така, изследването на броя 

превишения на СДН за ФПЧ10 е задължително. 
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Фигура 6.9 Приноси на отделните сектори към СГК ФПЧ10, в АИС „Перник-център” за 2017 г. 

 

Логично е изборът и прилагането на подходящи мерки за подобряване на 

качеството на атмосферния въздух да бъдат насочени преди всичко към онези сектори или 

значими индивидуални източници, които имат най-съществен принос към замърсяване на 

въздуха с проблемните за общината замърсители. Относителните приноси на отделните 

сектори към формирането на СГК в АИС „Перник-център” и ПМ „Църква” са представени 

на Фигура 6.9 и Фигура 6.10.  

 

 
Фигура 6.10 Приноси на отделните сектори към СГК ФПЧ10, в ПМ „Църква” за 2017 г. 

 

На Фигура 6.131 е представено разпределението на стойностите на СГК на ФПЧ10 

за 2017 година. Начертани са изолинии – геометрични места на точки от областта, в които 

СГК е равна на отбелязаната на съответната изолиния стойност. Тези стойности са 

отбелязани и в приложената цветова легенда.  

Битово горене, 
17.15 μg/m3,  

49% 

Промишленост; 
0.024; 0.07% Транспорт, 3.024 

μg/m3,  8.64% 

Депа, рудници и 
кариери, 5 

μg/m3, 14.29% 

Фон, 9.8 μg/m3, 
28% 

Битово горене, 
9.96 μg/m3,  33% 

Промишленост, 
 0.084 μg/m3,  

0% 

Транспорт, 2.071 
μg/m3, 7% 

Депа, рудници и 
кариери, 8.28 

μg/m3, 27% 

Фон, 9.8 μg/m3, 
33% 
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Изолиниите обхващат диапазона от 15 до 250 μg/m
3
. Във вътрешността на жълтата 

изолиния стойностите на СГК превишават нормата 40 μg/m
3
, а в областта, оградена с 

червена изолиния, СГН е превишена повече от 6 пъти.  

Превишения на СГН за ФПЧ10 на територията на град Перник са характерни за кв. 

„Ладовица“ и района на ТЕЦ „Република“. Четири области с превишаване на СГН за 

ФПЧ10 са районите около рудник „Република“, находища „Студена“ и „Пери“, източно от 

депо „7
-ми

 септември“ и на около 2.5 km северно от кв. „Тева“. 

Фигура 6.12, Фигура 6.13 и Фигура 6.14 илюстрират нетния принос на секторите 

битово горене, депа, кариери, рудници и автомобилен транспорт към формирането на СГК 

на ФПЧ10 за 2017 година. 

 

 
Фигура 6.11 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m

3
, обусловени от всички източници и фон, за 2017 

година 
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Фигура 6.12 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m

3
, обусловени от битово горене, за 2017 година  

 

 
Фигура 6.13 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m

3
, обусловени от депа,кариери 

и рудници, за 2017 година 
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Фигура 6.14 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m

3
, обусловени от автомобилен транспорт, за 2017 година 

 

От трите сектора, най-малък е приносът на автомобилния транспорт, който в две 

много малки зони в централната част на Перник и в още една зона в кв. „Църква” формира 

СГК между 3.3 и 3.66 μg/m
3
. 

 Стойностите на СГК на ФПЧ10 за 2017, обусловени от битово горене за отопление, 

са представени на Фигура 6.12. В областта, очертана с червена изолиния, в централната 

част на град Перник, секторът обуславя средногодишни стойности между 15 и 17.9 μg/m
3
, 

което представлява 37.5 – 44.8 % от СГН за ФПЧ10. Тук обаче трябва да се отбележи, че 

този принос към формирането на средногодишната концентрация се реализира само за 5 – 

6 месеца от годината, което определя битовото горене като сериозен фактор в 

замърсяването на въздуха с фини прахови частици в общината и в частност, в град 

Перник. 

Максималните стойности на СДК на ФПЧ10, обусловени от всички източници и 

фона, са представени на Фигура 6.15. Начертани са изолинии за стойности от 10 до 250 

μg/m
3
. Най-високите максимални 24-часови стойности са характерни за района на рудник 

„Република“ и находища „Студена“ и „Пери“. Зоните, очертани с червената изолиния, се 

характеризират с максимални стойности на СДК между 250 μg/m
3
 и абсолютния максимум 

636.6, изчислен за района на рудник „Република“. 
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Фигура 6.15 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, от всички източници 

и фон, за 2017 година 

 

 
Фигура 6.16 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, от битово горене, за 2017 година 
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Фигура 6.17 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, от депа, рудници и кариери, 

за 2017 година 

 

На Фигура 6.16, където са представени изолинии за разпределението на 

максималните стойности на СДК, обусловени от битово горене, отсъстват червена и 

оранжева изолиния. Това означава, че всички максимални 24-часови стойности, които 

битовият сектор е в състояние да причини са по-ниски от 150 μg/m
3
. Това разбира се не е 

причина за успокоение, защото 150 μg/m
3
 съответства на трикратно превишение на СДН 

за ФПЧ10. В централната част на град Перник съществуват две области, оградени с жълта 

изолиния, където максималните изчислени стойности на СДК на ФПЧ10 превишават СДН 

повече от два пъти. Отново ще припомним, че е възможно максималните стойности на 

СДК да бъдат единични, но това едва ли е така предвид голямото превишение на СДН – 

повече от 50 μg/m
3
. 

На Фигура 6.17 е илюстрирано разпределението на максималните стойности на 

СДК на ФПЧ10, които са обусловени от самостоятелното въздействие на сектор депа, 

рудници и кариери, за 2017 година. Анализът на фигурата, както и на резултатите в 

таблица 6.6 води до извода, че секторът обуславя най-високи, в сравнение с останалите 

сектори, средноденонощни стойности на концентрацията на ФПЧ10. Максимумът, 

обусловен от депа, рудници и кариери възлиза на 634.42 μg/m
3
. 
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Фигура 6.18 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, от транспорт, за 2017 година 

 

 
Фигура 6.19 Стойности на 90.4

-тия
 перцентил на СДК на ФПЧ10, μg/m

3
, 

обусловени от всички източници и фона, за 2017 година 
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 Резултатите, показани на Фигура 6.18, илюстрират разпределението на 

максималните средноденонощни стойности на концентрацията на ФПЧ10, обусловени от 

автомобилния транспорт. Те показват, че в сравнение с битовото горене и сектора депа 

рудници и кариери, транспортът има далеч по-малък принос към формирането на 

максималните стойности на СДК. Въпреки това, следва да се отбележи, че в централната 

част на града самостоятелното въздействие на транспорта обуславя максимални стойности 

на СДК между 11 и 12.53 μg/m
3
, което означава от 22 до 25 % от СДН. 

По-горе бе отбелязано, че СДН за ФПЧ10 може да бъде превишавана, но не повече 

от 35 пъти за една календарна година. Ако максималната стойност на СДК (за всички 

точки от областта и всички денонощия в годината) е по-ниска или равна на СДН, 

изискванията на нормативната база по отношение на СДК са спазени и допълнителни 

изследвания, свързани с този показател за КАВ, не са необходими.  

 

 
Фигура 6.20 Брой превишения на СДН на ФПЧ10, за 2017 година 

 

На фигурата могат да се отбележат 6 зони, в които стойността на 90.4
-тият

 

перцентил на СДК на ФПЧ10 надвишава 50 μg/m
3
. Това са областите от общината, които се 

характеризират с повече от 35 превишения на СДН за ФПЧ10. Твърде високите 
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перцентилни стойности предполагат и голям брой на превишенията на СДН на ФПЧ10. 

Това се потвърждава от Фигура 6.20, където е представено разпределението на броя на 

превишенията. Начертаните изолинии съответстват на диапазона от 1 до 200 броя 

превишения на СДН. 

На наднормено замърсяване (брой превишения на СДН на ФПЧ10, обусловени от 

рудник „Република“) са подложени квартал „Църква” и квартал „Ладовица“. С повече от 

35 превишения на СДН на ФПЧ10 (във вътрешността на зелената изолиния) се 

характеризират кварталите от западната част на Перник. 

 

6.1.3. Замърсяване на въздуха с ФПЧ2.5 за 2017 година 

За ФПЧ2.5 е нормирана само средногодишната концентрация. Към момента 

действащата норма е 25 μg/m
3
. Известно е, че за 2020 година СГН ще бъде 20 μg/m

3
.  

Нивата на ФПЧ2.5 в община Перник се измерват единствено в ПМ „Църква”. За 

2017 година са измерени 242 стойности на СДК (66.3 %). По стандартите на мониторинга 

данните не са достатъчни за изчисляване на СГК на ФПЧ2.5. Липсват измервания за 123 

денонощия. Изчислената по наличните измервания СГК е 17.96 μg/m
3
. Въпреки че, тази 

стойност не е напълно меродавна, поради липса на друга възможност, тя е използвана при 

валидирането на математичния модел, както е показано в Таблица 6.7. Изчислената по 

модела стойност включва и фона от станцията на връх Рожен 5.00 μg/m
3
. 

 
Таблица 6.7 Неопределеност на модела по отношение на СГК на ФПЧ2.5 

Пункт за 

мoниторинг 

Показател 

за КАВ 

Измерена 

стойност 

Изчислена 

стойност 

Относителна 

грешка 

μg/m
3
 μg/m

3
 % 

„Църква” СГК 17.96  16.43 - 8.52 

 

Както бе отбелязано в т. 6.1, допустимата грешка относно СГК на ФПЧ2.5 е 50 %, 

което означава, че моделът може да бъде използван за моделиране и оценка на КАВ в 

община Перник по отношение на ФПЧ2.5. 

На Фигура 6.21 е показано разпределението на стойностите на СГК на ФПЧ2.5, 

обусловени от всички източници и от фона (станция „Рожен“ – 5 μg/m
3
). Начертаните 

изолинии покриват диапазон от 6 до 50 μg/m
3
. На територията на рудник „Република“ 

съществува област, оградена от червена изолиния, в която СГК надхвърля 50 μg/m
3
.  
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Фигура 6.21 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, от всички източници и фон за 2017 година 

 

В централната част на Перник, площта, оградена с жълта изолиния (около 223 

декара), се характеризира със стойности на СГК на ФПЧ2.5 между 20 и 30 μg/m
3
. Към 

момента в части от тази зона е възможно действащата норма 25 μg/m
3
 да бъде спазена, но 

ако степента на замърсяване с ФПЧ2.5 остане без промяна, нормата за 2020 година ще бъде 

нарушена. Може да се каже, че в останалата част от града замърсяването с ФПЧ2.5 ще 

удовлетворява изискванията на нормативната база и за 2020 година. 

 На Фигура 6.22, Фигура 6.23 и Фигура 6.24 е представен нетният принос към 

формирането на СГК на ФПЧ2.5 на битовото горене, транспорта и сектора депа, рудници и 

кариери, съответно. Анализът на тези фигури показва, че най-голям принос във 

формирането на СГК на ФПЧ2.5 за урбанизираната част от общината има секторът битово 

горене за отопление, следван от автомобилния транспорт. Нека припомним, че своя 

принос към СГК битовото горене реализира само за около 5 месеца.  
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Фигура 6.22 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, от битово горене за 2017 година 

 

 
Фигура 6.23 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, от транспорт за 2017 година 
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Фигура 6.24 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, от депа, рудници и кариери за 2017 година 

 

В централната част на града битовото горене „осигурява“ СГК на ФПЧ2.5 над 10 

μg/m
3
. След 2019 година това би било над 50 % от СГН. Автомобилният транспорт има по-

малък принос. На Фигура 6.23 червената изолиния съответства на 2.5 μg/m
3
. Секторът 

депа, рудници и кариери има сравнително голям принос в замърсяването на въздуха с 

ФПЧ2.5, но в района на рудник „Република“. Приносът на сектора в застроените части на 

Перник е под 5 μg/m
3
. 

6.1.4. Замърсяване на въздуха с ПАВ за 2017 година 

За полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) нормативната база определя 

норма за средногодишната концентрация 1 ng/m
3
 (0.001 μg/m

3
). Измервания се извършват 

пункта с ръчен пробонабор „Църква”. 

За 2017 година са измерени 131 стойности на СДК (35.9 %). По стандартите на 

мониторинга данните не са достатъчни за изчисляване на СГК на ПАВ. Липсват 

измервания за 234 денонощия. Изчислената по наличните измервания СГК е 1.019 ng/m
3
. 

На базата на 122 измервания на връх Рожен, като фон за страната може да се определи 

СГК 0.0636 ng/m
3
. 

Нито една от двете стойности не може да се приеме за сигурна. При все, че 

нормативната база не е определила изисквания за допустима грешка относно СГК на 
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ПАВ, при липса на друга възможност, те се използват като измерени стойности при 

валидирането на математичния модел, както е показано в Таблица 6.8. Изчислената по 

модела стойност включва и фона от станцията на връх Рожен 0.0636 ng/m
3
. 

 

Таблица 6.8 Неопределеност на модела по отношение на СГК на ПАВ 

Пункт за 

мoниторинг 

Показател 

за КАВ 

Измерена 

стойност 

Изчислена 

стойност с фон 

Относителна 

грешка 

ng/m
3
 ng/m

3
 % 

„Църква” СГК 1.019 0.8336 - 18.2 

 

На Фигура 6.25 са представени изчислените по модела стойности на СГК на ПАВ 

от всички източници, за 2017 година. СГК е изчислена без да се добавя фонът, което 

означава, че фигурата представя нетното въздействие на съществуващите на територията 

на общината източници. 

Начертаните изолинии покриват диапазон от 0.00007 до 0.001 μg/m
3
, което 

съответства на 0.07 до 1 ng/m
3
. Червената изолиния в централната част на град Перник 

огражда област, в която нетният принос на местните източници на замърсяване обуславя 

превишение на СГН за ПАВ.  

 

 
Фигура 6.25 Стойности на СГК на ПАВ, μg/m

3
, от всички източници, за 2017 година 
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Фигура 6.26 Стойности на СГК на ПАВ, μg/m
3
, от битово горене, за 2017 година 

 

Само изключително внимателен анализ може да установи разликите между Фигура 

6.25 и Фигура 6.26. Това е така, защото най-съществен принос към замърсяване на въздуха 

с ПАВ има битовото горене, а останалите източници могат да бъдат пренебрегнати. 

6.2. Изводи относно КАВ в община Перник за референтната 2017 година 

Получените резултати от математичното моделиране на разпространението на 

замърсителите и оценката на показателите за качество на атмосферния въздух относно 

обхванатите в изследването замърсители дават основание да бъдат направени следните 

изводи: 

 

По отношение на серен диоксид 

1. По показател средночасова стойност на концентрацията на SO2 изискванията на 

нормативната уредба са спазени на цялата територия на общината, докато 

превишенията на СДН са повече от 3, както при измерените стойности за 2016 и 

2017 година, така при резултатите от математичното моделиране. 

2. С най-голям относителен принос към максималната средночасова и към 

максималната средноденонощна концентрация на SO2 се характеризира секторът 
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битово горене за отопление (съответно 91 и 94 %). Този сектор е в състояние да 

причини превишаване, както на средночасовата, така и на средноденонощната 

норма. Той представлява главен фактор за замърсяване на въздуха в град Перник 

със серен диоксид. 

 

По отношение на фини прахови частици ФПЧ10 

3. Средногодишната норма за ФПЧ10 е спазена за цялата територия на общината с 

изключение на четири области около обекти от сектора депа, рудници и кариери и 

около склада за въглища на ТЕЦ „Република“. Освен малка зона около склада, на 

територията на град Перник, с наднормени стойности на СГК се отличава и кв. 

„Ладовица“, подложен на въздействието на емисии от рудник „Република“. 

4. Максималните стойности на СДК на територията на общината превишават 

сериозно, 3 до 5 и повече пъти средноденонощната норма. Логично, в този случай 

голям е и броят на превишенията на СДН. Около половината от централната част 

на града, а така също кварталите „Църква”, „Ладовица“ и част от кв. „Изток“ се 

характеризират с повече от 35 превишения на СДН. На големи територии 

превишенията на СДН са повече от 50. 

5. Основен принос към формиране за СГК на ФПЧ10 в АИС „Перник-център” има 

битовото горене. В ПМ „Църква” най-малък принос се пада на транспорта, а 

приносите на сектори битово горене, депа, рудници, кариери и фона са 

съизмерими. Като правило, приносът на сектора битово горене е по-малък към 

формирането на СГК в сравнение с формирането на максималната 

средноденонощна концентрация. 

 

По отношение на фини прахови частици ФПЧ2.5 

6. За фини прахови частици ФПЧ2.5 нормативната база определя само средногодишна 

норма. На почти цялата територия на община Перник СГН, която ще влезе в сила 

през 2020 година е вече спазена. Изключение правят само рудник „Република“ и 

малка зона (около 300 dka) в централната част на Перник.  

7. За населената част на Перник, най-голям принос към замърсяването на въздуха с 

ФПЧ2.5 има секторът битово горене, следван от фона, определен по данните от 

станцията на връх Рожен. С голяма вероятност, мерките за намаляване на емисиите 

на ФПЧ10 ще доведат до необходимото подобрение на КАВ и по отношение на 

ФПЧ2.5, доколкото фракцията ФПЧ2.5 е част от фракцията ФПЧ10. 
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По отношение на полициклични ароматни въглеводороди 

8. За 2017 година средногодишната норма за полициклични ароматни въглеводороди 

е превишена само в централната част на град Перник. Най голям принос за това 

има битовото горене, а въздействието на останалите сектори е пренебрежимо. 

 

От направените изводи произтичат и основните цели и задачи пред община Перник 

за намаляване на емисиите на замърсители и достигане на нормите за КАВ. Усилията 

трябва да бъдат насочени към елиминиране на емисиите, най вече от вятърна ерозия, 

присъщи на множеството рудници, депа и кариери в общината. Това се отнася в най-

голяма степен за излезлите от експлоатация обекти. 

Втората основна задача е драстичното намаляване на емисиите на фини прахови 

частици ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2 и ПАВ посредством въвеждане на по-ефективни 

индивидуални отоплителни устройства (например използващи пелети) и посредством 

замяна на твърдите горива (дърва и въглища) за отопление с газ, централно отопление 

(ТЕЦ) или електрическа енергия. 

7. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО МЕРКИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА КАВ, 

МЕСТНИ РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ И ЕФЕКТИТЕ ОТ ТЯХНОТО 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

7.1. Изпълнение на приетите в Програмата за управление на КАВ на 

община Перник, 2012-2016 г. мерки 

За община Перник има разработена „Програма за намаляване нивата на фини 

прахови частици РМ10 и серен диоксид SO2 и достигане на установените норми за 

съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2012-2016 г.“. За двата замърсителя са 

заложени за изпълнение следните мерки (според сроковете) за подобряване КАВ: 

- приоритетни дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2012-2016 г.; 

- дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2012-2016 г.; 

- краткосрочни и средносрочни мерки за периода 01.04.2012 г.- 01.04.2013 г., с 

приоритет за изпълнение в срок от една година след влизане на Програмата в 

сила - до края на отоплителен сезон 2012 г. (01.04.2013 г.). 

За замърсителите ФПЧ2.5 и ПАВ не са прилагани мерки за подобряване на КАВ. 

Трябва обаче да се отбележи, че всички мерки, насочени към намаляване на емисиите на 

ФПЧ10, водят и до намаляване на емисиите на ФПЧ2.5 и ПАВ. Това следва от следните 

съображения: 

 фракцията ФПЧ2.5 представлява част от фракцията ФПЧ10; 
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 съдържанието на ПАВ във въздуха се определя по съдържанието на фините 

прахови частици и анализ на съдържанието на бензо(а)пирен в тях. 

7.2. Наблюдавани ефекти от тези мерки 

От анализите направени в раздел 4, може да се направят следните заключения по 

отношение на прилагането на част от заложените в Програмата за управление на КАВ на 

община Перник, 2012 - 2016 г. мерки: 

 В периода 2016 - 2017 г. се наблюдава осезаемо намаляване на СГК на ФПЧ10 в 

пунктовете „Перник-център” и „Църква”, в сравнение с пунктовете „Шахтьор” и 

„Църква” през периода 2013 - 2015 г. Намалението на СГК в пункт „Перник-център” 

за 2017 година в сравнение със СГК в пункт „Шахтьор“ за 2013 година е почти 36 %.  

 В пункт „Църква” намалението на СГК за 2017 година възлиза на 20 % в сравнение с 

отчетените практически еднакви стойности за 2013 и 2015 година. 

 Още по-значимо е подобряването на КАВ в сравнение с периода преди 2012 г., т.е. 

преди прилагането на мерките заложени в Програмата за управление на КАВ 2012 - 

2016 година. 

 По отношение на СДК на ФПЧ10 също се наблюдава намаляване на измерените 

концентрации в трите пункта, но все още то не е достатъчно. Превишенията на СДН 

за ФПЧ10 са повече от допустимите. От Фигура 4.7, Фигура 4.8,Фигура 4.9 иФигура 

4.10 много ясно се вижда сезонният характер на изменението на СДК на ФПЧ10. С 

други думи, битовото горене остава основна причина за превишенията на СДН. 

 Наблюдава се намаляване на превишенията на СЧН и СДН за замърсителя SO2 

спрямо периода преди прилагането на мерките заложени в програмата за управление 

на КАВ 2012 - 2016 година. 

На Фигура 4.11 и Фигура 4.25 може да бъде отбелязано намалението на 

регистрираните стойности на СГК за замърсителите ФПЧ2.5 и ПАВ в периода 2013-2017 г. 

Предприетите мерки за подобряване на КАВ по отношение на ФПЧ10, безспорно са довели 

и до намаляване нивата на замърсителите ФПЧ2.5 и ПАВ. 

Може да се заключи, че прилагането на заложените мерки в „Програма за 

намаляване нивата на фини прахови частици РМ10 и серен диоксид SO2 и достигане на 

установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух за периода 2012-2016 

година“ е довело до значително подобряване на КАВ, но постигнатото все още не е 

достатъчно. В раздел 8 подробно са разписани бъдещите мерки за подобряване на КАВ, 
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като с прилагането им се очаква значително намаляване, както на концентрациите на 

замърсителите, така и на броя превишения на съответните норми. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БЪДЕЩИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

НА КАВ, В ОБЩИНА ПЕРНИК 

8.1. Списък и описание на мерките и график за изпълнението им 

Мерките, които са представени в Плана за действие, са с технически, регулаторен, 

икономически и информационно/образователен характер. Очаква се с реализацията им да 

бъде постигннато значително подобряване на КАВ в община Перник, като характерът на 

тези мерки трябва да бъде постоянен и дългосрочен - до 2021 г. и след това.  

Всяка мярка е обозначена със собствен уникален код на латиница. Първите букви 

на този код са свързани с името на общината (РК), следват вида и номера на мярката като 

за вида са използвани следните означения: техническа(t), регулаторна(r), икономическа(f), 

информационна/образователна(i). 
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Таблица 8.1 Краткосрочни и дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 

Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Мерки за намаляване емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и отопление на обществени сгради. 

Цел: Намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 в атмосферния въздух, които се отделят от битови и обществени източници при използването на 

конвенционални твърди и течни горива за отопление 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и отопление на обществени сгради със срок на 

изпълнение 2017-2019 г. 

PK_t_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изготвяне на проекти за повишаване на 

енергийната ефективност на общински сгради. 

2017- 2019 г. Община Перник  Оперативна програма Разработено задание, 

проведено обществено 

обсъждане 

PK_t_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изготвяне на проекти за подмяна на 

стационарни неефективни отоплителни 

устройства на твърдо гориво (дърва и въглища ) 

в общински сгради за работа с възобновяеми 

енергийни източници и/или алтернативни 

горива. 

2017-2019 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет и 

оперативни програми 

Брой сгради с 

подобрени енергийни 

характеристики на 

сградите, 

експлоатационен срок 

на котела 

PK_r_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки за нерегламентирано 

изгаряне на отпадъци, масла, гуми, пластмаси и 

др. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

– Перник, РЗИ - Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства. 

Бюджет на Община 

Перник  

Брой проверки 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_r_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на строителните обекти за 

начина на отопление на работниците, 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел 

отопление и чистота на строителната площадка 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

Бюджет на Община 

Перник 

Брой проверки и 

санкционирани 

нарушители 

PK_t_3 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни 

проекти/технологии/продукти, свързани с 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото отопление. 

2017- 2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Относително 

намаление на 

замърсяването в 

сравнение със 

ситуация „без проект" 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от битово отопление и от отопление на обществени сгради, със срок на 

изпълнение до края на 2021 г. 

PK_t_4 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изпълнение на проекти за подмяна на 

стационарни неефективни отоплителни 

устройства на твърдо гориво (дърва и въглища ) 

в домакинствата.  

2021 г. Община Перник  Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой изпълнени 

PK_t_5 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Изпълнение на мерките по Оперативна 

програма „Околна среда 2014 - 2020" след 

сключване на ДБФП, адресиращи 

замърсяването от битово отопление. 

2021 г. Община Перник 2 000 000 лв. ОПОС2014-2020 Сключване на ДБФП и 

отчетено 

изпълнението 

PK_f_1 Проучване и реализиране на възможности за 2021 г. Община Перник В рамките на Оперативни програми Брой одобрени 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

SO2 

ПАВ  

РМ10 

РМ2.5 

стимулиране гражданите, които се отопляват на 

твърди/течни горива да преминат или на 

природен газ, пелети, ток чрез енергийно 

ефективни отоплителни уреди, или да се 

включат към топлопреносната мрежа на 

„Топлофикация Перник“ ЕАД. 

доказаните 

нужди 

и фондове на ЕС домакинства по 

програми за енергийна 

ефективност за 

закупуване на 

отоплителни уреди на 

газ, пелети, ток или да 

се включат към 

топлопреносната 

мрежа на 

„Топлофикация 

Перник“ ЕАД 

PK_r_3 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на стимули за домакинствата, които 

сменят горивната си база от дърва и въглища на 

пелети, природен газ, топлофикация или 

електричество. и др. 

2021 г. Община Перник В рамките на 

определените 

Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой стимулиани 

домакинства 

PK_r_4 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на строителните обекти за 

начина на отопление на работниците, 

нерегламентирано изгаряне на отпадъци, с цел 

отопление и чистота на строителната площадка. 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой проверки 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_t_6 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Партньорства за иновативни инициативи и 

прилагане на пилотни 

проекти/технологии/продукти, свързани с 

подобряване на качеството на атмосферния 

въздух в сектор битовото отопление 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Относително 

намаление на 

замърсяването в 

сравнение със 

ситуация „без проект" 

PK_t_7 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на топлопреносната мрежа на 

„Топлофикация Перник“ ЕАД 

2021 г. „Топлофикация Перник“ 

ЕАД 

В рамките на 

доказаните 

нужди 

„Топлофикация 

Перник“ ЕАД 

Брой топлофицирани 

домакинства 

PK_t_8 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на газопреносната мрежа на „Арес 

газ“ ЕАД 

2021 г. „Арес газ“ ЕАД В рамките на 

доказаните 

нужди 

„Арес газ“ ЕАД Брой газифицирани 

домакинства 

II. Мерки за намаляване емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от транспорта, чрез: управление на трафика; контрол на транспортните средства; повишаване на 

привлекателността на обществения градски транспорт; изграждане и поддържане на транспортната инфраструктура; инвестиции в подвижния състав и 

развитие на велосипедните алеи. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта,със срок за изпълнение 2017-2019 г. 

PK_r_5  

РМ10 

Увеличаване на контрола по спазване 

изискването за транспортиране на строителни 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

Бюджет на Община 

Перник 

Брой извършени 

проверки/наложен и 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 материали, земни маси, селскостопанска 

продукция, вторични суровини и други в 

транспортни средства с неуплътнени каросери и 

и без предпазни мрежи или чергила 

допълнителни 

средства 

санкции 

PK_t_9 

РМ10 

РМ2.5 

Текущ и основен ремонт на пътната настилка на 

територията на община Перник 

2017-2019 г. Община Перник  

   7422000 лв. 

Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Ремонтирана площ за 

година 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от транспорта, със срок за изпълнение до края на 2021г. 

PK_t_10 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване и поддържане на градската 

транспортна схема, включваща оптимизация на 

комуникационните потоци 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Оперативни програми, 

национално 

съфинансиране, 

собствен принос 

Разработена и приета 

нова градска 

транспортна схема 

PK_t_11 

РМ10 

РМ2.5 

Текущ и основен ремонт на пътната настилка на 

територията на Община Перник - поддържане 

на постоянно и не нарушено асфалтово 

покритие на цялата пътна инфраструктура 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Ремонтирана площ за 

година 

PK_t_12 

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

Разширяване на системата от велосипедни алеи 

на територията на общината и въвеждане на 

вело-транспорт под наем 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни 

програми 

Дължина на 

велосипедните алеи, 

брой станции за 

наемане на 

велосипеди 

PK_t_13 Партньорства за иновативни инициативи и 2021 г. Община Перник Не са  % намаляване на 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

прилагане на пилотни проекти, технологии и 

продукти, в сектор транспорт, свързани с 

подобряване на КАВ  

необходими 

допълнителни 

средства 

замърсяването спрямо 

ситуация „без проект" 

PK_t_14

SO2 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на „дизел-филтри“ към МПС с 

липсващо пречиствателно съоръжение на 

изгорелите газове в атмосферата 

2020 г. Направление „Транспорт 

и транспортни 

комуникации" на Община 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой монтирани 

пречиствателни 

филтри 

III. Мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от промишлеността. 

Цел: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от промишлеността. 

1.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за изпълнение 2019-2021 г. 

PK_t_15 

РМ10 

РМ2.5 

Изграждане на нов сгуроотвал за 

производствените отпадъци на ТЕЦ Република 

към Топлофикация Перник с оросителна 

система 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 Топлофикация Перник 

АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_16 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на изведеният от експлоатация 

сгуроотвал 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_17 

РМ10 

РМ2.5 

SO2 

ПАВ 

Уплътняване на Котелен цех на „Топлофикация 

Перник“ с цел да се елиминират потенциални 

неорганизирани емисии 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_18 Подходящи технически решения при 2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“  „Топлофикация Проверки от РИОСВ – 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

разтоварване на брикетите на открит въглищен 

склад за намаляване на прахови емисиите  

АД Перник“ АД Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_19 

РМ10 

РМ2.5 

Поддържане на вътрешнозаводките пътища в 

добро състояние, чисти от земни маси и прах 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_r_6 

РМ10 

РМ2.5  

SO2 

При необходимост от резервна мощност и 

предпоставки за повишаване нивото на серен 

диоксид в атмосферния въздух, като мощност в 

ТЕЦ „Република“ към „Топлофикация Перник“ 

АД да се ползва трети котел, използващ 

природен газ за основно гориво 

2019 – 2021 г. „Топлофикация Перник“ 

АД 

 „Топлофикация 

Перник“ АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_20 

РМ10 

РМ2.5 

SO2 

ПАВ 

Уплътняване на конструкцията на ЕСДЦ с цел 

недопускане на неорганизирани емисии  

2019 – 2021 г. „Стомана Индъстри“ АД  „Стомана Индъстри“ 

АД 

Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_21 

РМ10 

РМ2.5 

Поддържане на вътрешнозаводските улици в 

добро състояние и недопускане на натрупване 

на прах 

2019 – 2021 г. Стомана Индъстри АД  Стомана Индъстри АД Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_22 

РМ10 

РМ2.5 

Ремонт и изграждане на нова настилка на 

общинския път, водещ до Кариери Студена 

2021 г. Кариери Студена  Кариери Студена Проверки от РИОСВ – 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

PK_t_23 Внедряване на система за контрол за 2021 г. Кариери Студена  Кариери Студена Проверки от РИОСВ – 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

поддържане на изградения път до кариерите, 

почистване и оросяване 

Перник, РЗИ- Перник, 

Община Перник 

IV. Информационни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 

Цел: Постигане на информационна обезпеченост за правилно вземане на управленски решения и информираност на населението по въпросите на КАВ и 

предприеманите мерки. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за  изпълнение 2017-2019 г. 

PK_i_1 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Провеждане на информационни кампании за 

вредното влияние на отоплението с твърдо и 

течно гориво върху качеството на атмосферния  

въздух и насърчаване на гражданите за 

преминаване към алтернативни горива в бита и 

ползване на обществения транспорт 

2017-2019 г. Община Перник 10 000 Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Брой проведени 

кампании 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5, със срок за изпълнение до края на 2021 г. 

PK_i_2 

SO2 

ПАВ 

РМ10 

РМ2.5 

Провеждане на информационни кампании за 

вредното влияние на отоплението с твърдо и 

течно гориво върху качеството на атмосферния 

въздух и насърчаване на домакинствата за 

преминаване към алтернативни горива и 

използване на обществения транспорт 

2021 г. Община Перник 10 000 Общински бюджет, 

Оперативни програми 

и фондове на ЕС 

Брой проведени 

кампании, насочени 

към конкретни 

социални групи от 

хора 

V. Мерки за намаляване на организирани и неорганизирани емисии на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с разнороден произход 

Цел: Намаляване на емисиите на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от други точкови, площни или линейни източници. 

1.Краткосрочни мерки за намаляване на организирани и неорганизирани прахови емисии с разнороден произход, със срок за изпълнение 2017-2019 г. 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_r_7 

РМ10 

РМ2.5 

Увеличаване на контрола при изграждане и 

ремонтиране на пътна инфраструктура, 

тротоари, улична и алейна мрежа, сгради и 

други  обекти, в това число изготвяне на 

проекти за вертикална планировка и 

озеленяване - върху разполагането на отделните 

елементи по начин, който не допуска емисии и 

наноси от почвата върху пътното платно, в. т.ч. 

поставяне на високи бордюри около зелените 

площи за предотвратяване на вторичния унос. 

2017-2019 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_t_24 

РМ10 

РМ2.5 

Създаване, възстановяване и поддържане на 

зелени площи в прилежащи зони около 

транспортната инфраструктура, включително и 

използване на рекултивационни мрежи за 

укрепване на почвата 

2017-2019 г. Община Перник 180 000 лв.  Общински бюджет 

(При финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Площ на озеленени 

терени 

PK_t_25 

РМ10 

РМ2.5 

Ежегодно извършване на залесителни 

мероприятия върху ерозирали и замърсени 

терени извън урбанизираната територия 

2017-2019 г. Община Перник 12 000 лв.  Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Оперативни програми 

Площ на озеленените 

терени 

PK_t_26 

РМ10 

PK_t_27 

РМ10 

Увеличаване дела на дейности Механизирано 

метене на улици /улични платна/ и площади и  

Механизирано метене на тротоари, пешеходни 

зони, велоалеи и други места за обществено 

2017-2019 г. Община Перник 336 000 лв. Общински бюджет ( 

при финансова 

възможност) 

Брой дка, почистени 

машинно 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ2.5 ползване с използването на техника, образуваща 

минимални количества неорганизирани прахови 

емисии, за сметка на дейност „ръчно метене" 

PK_t_28 

РМ10 

РМ2.5 

Поетапно увеличаване честотата на миене на 

уличната мрежа с включване на вътрешно- 

кварталните улици, до постигане на следната 

честота в зависимост от атмосферните условия: 

- за улици с МГТ - 3 пъти годишно с 

автоцистерна. 

2017-2019 г. Община Перник  Общински бюджет 

(при финансова 

възможност)  

Брой дка измити 

улици 

PK_r_8 

РМ10 

РМ2.5 

Постоянен контрол върху забраната за изгаряне 

на отпадъци, включително автомобилни гуми и 

отработени масла. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_r_9 

РМ10 

РМ2.5 

Засилени проверки на автосервизи за начина на 

отопление и най-вече нерегламентирано 

изгаряне на отпадъчни масла, с цел отопление. 

2017-2019 г. Община Перник, РИОСВ 

Перник 

Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

2.Дългосрочни мерки за намаляване на организирани и неорганизирани емисии на SO2, ПАВ, ФПЧ10 и ФПЧ2.5 с разнороден произход, със срок за изпълнение 

до 2021 г. 

PK_t_29 

РМ10 

РМ2.5 

При изграждане и ремонтиране на пътна 

инфраструктура, тротоари, улична и алейна 

мрежа, сгради и др. обекти, в това число 

изпълнение на проекти за вертикална 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Дължина на 

ремонтирани пътища и 

тротоари и поставени 

бордюри 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

планировка и озеленяване, отделните елементи 

да се разполагат по начин, който не допуска 

емисии и наноси от почвата върху пътното 

платно. 

PK_t_30 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на нарушени терени на депо. 2017-2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на 

рекултивирани терени 

PK_t_31 Изграждане на площадка за СО и ЕГО 2020 г. Община  Перник 1 300 000 лв. Общински бюджет 

(При финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

 

PK_t_32 

РМ10 

РМ2.5 

Рекултивиране на нарушени терен (мини, 

кариери, насипища, сгуроотвали и 

хвостохранилища) 

2020-2021 г. Концесионни дружества  Концесионни 

дружества 

Площ на 

рекултивирани терени 

PK_t_33 

РМ10 

РМ2.5 

Създаване, възстановяване и поддържане на 

зелени площи в прилежащи зони около 

транспортната инфраструктура, включително и 

използване на рекултивационни мрежи за 

укрепване на почвата 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на озеленени 

терени 

PK_t_34 

РМ10 

РМ2.5 

Ежегодно извършване на залесителни 

мероприятия върху ерозирали и замърсени 

терени извън урбанизираната територия 

2021 г. Община Перник Съгласно 

одобрените 

проекти 

Общински бюджет, 

Оперативни програми 

Площ на озеленените 

терени 

PK_t_35 Ръчно почистване на пътното платно от 2020 г. Община Перник В рамките на Общински бюджет  Брой дка, почистени 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

отпадъци, като смеси за зимно обезопасяване, 

наноси, пясък, пръст, треви и др. 

годишния 

бюджет 

(при финансова 

възможност)  

ръчно 

PK_t_36 

РМ10 

РМ2.5 

Въвеждане на машинно почистване на улиците 

чрез изсмукване 1 път на тримесечие 

2020 г. Община Перник В рамките на 

годишния 

бюджет 

Общински бюджет 

(при финансова 

възможност) 

Брой дка, почистени 

машинно 

PK_t_37 

РМ10 

РМ2.5 

Поетапно увеличаване честотата на миене на 

уличната мрежа с включване на вътрешно- 

кварталните улици, до постигане на следната 

честота в зависимост от атмосферните условия: 

- за улици с МГТ - 3 пъти годишно с 

автоцистерна с маркуч за улици с обществена 

значимост и вътрешно-кварталните улици- 4 

пъти годишно с автоцистерна с маркуч  

2020 г. Община Перник В рамките на 

годишния 

бюджет 

Общински бюджет  

(при финансова 

възможност) 

Брой дка измити 

улици 

PK_r_10 

РМ10 

РМ2.5 

Постоянен контрол върху забраната за изгаряне 

на отпадъци, включително автомобилни гуми и 

отработени масла 

2021 г. Община Перник, РИОСВ 

- Перник 

Неса 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

проверки 

PK_t_38 

РМ10 

РМ2.5 

Затревяване на всички „свободни площи“ в 

населеното място с устойчива през всички 

сезони и многогодишна тревна растителност 

2021 г. Община Перник 180 000 лв. Общински 

бюджет(при 

финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Площ на озеленените 

терени 

PK_t_39 Ежемесечно поливане на всички зелени площи 2021 г. Община Перник 200 000 лв. Общински бюджет Площ на 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

РМ10 

РМ2.5 

(при финансова 

възможност) 

поддържаните 

озеленени терени 

PK_t_40 

РМ10 

РМ2.5 

Възстановяване на храстовата и дървесна 

растителност по всички улици и основни 

артерии, където това е възможно 

2021 г. Община Перник В рамките 

годишния 

бюджет 

Общинскии бюджет 

(при финансова 

възможност), 

Оперативни програми 

Площ на 

възстановените зелени 

площи около пътища 

PK_r_11 

РМ10 

РМ2.5 

Локализиране на всички паркирали автомобили 

в града, които не са в движение и принудително 

отстраняване. Информиране на гражданите и 

призив за участие в кампанията 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой бракувани 

автомобили 

PK_r_12 

РМ10 

РМ2.5 

Засилване на контрола върху паркирането на 

МПС в зелени площи и принудително 

премахване 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой съставени актове 

PK_r_13 

РМ10 

РМ2.5 

Синхронизиране на плановете за ремонтни 

дейности/разширение на мрежа и т.н. на 

операторите на комунални услуги с Община 

Перник 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой извършени 

съвместни 

мероприятия за 

благоустройство на 

общината 
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Код Мярка Срок на 

изпълнението 

Отговорен за 

изпълнението 

Финансови 

средства в лв. 

Финансов източник Критерии за контрол 

1 2 3 4 5 6 7 

PK_r_14 

РМ10 

РМ2.5 

Преди извършване на основен ремонт на пътна 

настилка на територията на Община Перник, 

задължаване на комуналните дружества да 

извършат подмяна  на амортизирани подземни 

комуникации 

2021 г. Община Перник Не са 

необходими 

допълнителни 

средства 

 Брой на извършените 

ремонти 
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8.2. Оценка на очакваното подобрение на КАВ 

8.2.1. Оценка на очакваното подобрение на КАВ до края на 2019 година 

Краткосрочните мерки се отнасят до периода декември 2018 и цялата 2019 година. 

Малкият срок (13 месеца) за реализацията им налага тези мерки да бъдат изпълнени бързо. 

Предвид казаното и установените в точка 6 приноси на отделните сектори, както и на 

значими единични източници на замърсяване, се предлагат следните краткосрочни мерки: 

 намаляване на емисиите на всичките, включени в изследването замърсители 

(ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2 и ПАВ), чрез преминаване на около 900 домакинства от 

град Перник, използващи твърди горива, към алтернативни начини на 

отопление; 

 елиминиране на емисиите на фини прахови частици от открития склад за 

въглища на ТЕЦ „Република“. 

Оценката на КАВ за 2017 година показа, че битовото горене в другите, освен 

Перник, селища на общината не се отразяват съществено на КАВ. Предложените 

краткосрочни мерки ще доведат до намаляване на емисиите на ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2 и ПАВ 

до стойностите, представени в Таблица 8.2.  

Таблица 8.2 Емисии на замърсители в резултат от краткосрочните мерки за 2019 година 

Район 
Емисии на замърсители, t/y 

SO2 ФПЧ10 ФПЧ2.5 ПАВ 

гр. Перник 

Перник Център 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 

кв. „Бела вода“ 16.299914 18.986353 15.793846 0.001435 

кв. „Драгановец“ 4.588448 5.344684 4.445989 0.000404 

кв. „Твърди ливади“ 9.963486 11.605599 9.654147 0.000877 

кв. „Куциян“ 1.660581 1.934267 1.609025 0.000146 

кв. „Могиличе“ 6.511226 7.584361 6.309070 0.000573 

кв. „Бели брег“ 3.889256 4.530256 3.768505 0.000342 

кв. „Димова махала“ 8.827299 10.282154 8.553236 0.000777 

кв. „Монте Карло“ 2.971566 3.461319 2.879307 0.000262 

кв. „Стара Тева“ 7.472615 8.704199 7.240610 0.000658 

„Ингилийска махала“ 1.223586 1.425249 1.185597 0.000108 

кв. „Караманица“ 0.436995 0.509018 0.423428 0.000038 

кв. „Кристал“ 1.791680 2.086972 1.736053 0.000158 

кв. „Каменина“ 20.713563 24.127430 20.070464 0.001824 

кв. „Ралица“ 15.338525 17.866514 14.862305 0.001350 

кв. „Цалева круша“ 2.184975 2.545088 2.117138 0.000192 

кв. „Тева“ 8.783600 10.231252 8.510893 0.000773 

„Чекръкчийска махала“ 15.299179 17.818515 14.822865 0.001347 

кв. „Изток“ и кв. „Мошино“ 0.568094 0.661723 0.550456 0.000050 

кв. „Ладовица“ 15.644421 18.222827 15.158705 0.001377 
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Район 
Емисии на замърсители, t/y 

SO2 ФПЧ10 ФПЧ2.5 ПАВ 

кв. „Църква“ 66.947634 77.981481 64.869093 0.005894 

кв. „Христо Смирненски“ 10.313082 12.012813 9.992889 0.000908 

кв. „Хумни дол“ 0.699192 0.814428 0.677484 0.000062 

кв. „Хр. Ботев“ 1.660581 1.934267 1.609025 0.000146 

„Байкушева махала“ 12.279560 14.303392 11.898313 0.001081 

кв. „Красно село“ 15.469623 18.019220 14.989334 0.001362 

кв. „Васил Левски“ 2.621970 3.054105 2.540565 0.000231 

кв. „Клепало“ 12.760254 14.863311 12.364083 0.001123 

кв. „Селото“ 51.827607 60.369476 50.218502 0.004563 

кв. „Рено“ 7.035620 8.195182 6.817183 0.000619 

кв. „Табана“,  3.627059 4.224845 3.514448 0.000319 

„Кошаревска махала“  1.092488 1.272544 1.058569 0.000096 

кв. „Калкас“ 17.523500 20.411602 16.979443 0.001543 

кв. „Варош“ 4.064054 4.733863 3.937876 0.000358 

гр. Батановци 35.003300 40.772302 33.916543 0.003082 

„Мацова махала“ 0.830291 0.967133 0.804512 0.000073 

с. Драгичево 27.530685 32.068103 26.675933 0.002424 

с. Дивотино 32.075433 37.361885 31.079579 0.002824 

с. Студена 30.414852 35.427618 29.470554 0.002678 

с. Ярджиловци 17.873096 20.818816 17.318185 0.001574 

с. Рударци 14.508234 16.899381 14.057793 0.001277 

с. Мещица 14.246037 16.593971 13.803737 0.001254 

с. Люлин 14.464535 16.848479 14.015450 0.001274 

с. Големо Бучино 10.662678 12.420027 10.331631 0.000939 

с. Кралев дол 10.050885 11.707403 9.738833 0.000885 

с. Богданов дол 9.657590 11.249287 9.357748 0.000850 

с. Черна гора 6.467526 7.533459 6.266727 0.000569 

с. Витановци 5.506137 6.413621 5.335187 0.000485 

с. Зидарци 2.272374 2.646891 2.201823 0.000200 

Общо 583.654876 679.846676 565.532672 0.051387 

2017 год. 622.897027 725.556447 603.556461 0.054842 

Намаление  6 % 6 % 6 % 6% 

 

Изменението на КАВ след изпълнение на краткосрочните мерки е оценено 

посредством математично моделиране при намалените емисии.  

Ефекти от краткосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха 

със серен диоксид 

 Въздействието на краткосрочните мерки върху КАВ по отношение на серния 

диоксид е представено в Таблица 8.3. 

Таблица 8.3 Очаквано подобрение на КАВ по отношение на SO2, за 2019 година 

Показател Мярка 

АИС „Перник-

център” 
ПМ „Църква” 

2017 2019 2017 2019 

Максимална СЧК μg/m
3
 391.58 356.32 152.10 138.27 

Максимална СДК μg/m
3
 125.00 113.41 62.86 57.32 
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Ефекти от краткосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха 

с фини прахови частици ФПЧ10 

Получените резултати относно на СГК на ФПЧ10, са представени в Таблица 8.4, на 

Фигура 8.1 и Фигура 8.2. От тях се вижда, че за 2019 година средногодишната норма в 

двата пункта за мониторинг ще бъде спазена заедно с фона от 9.8 μg/m
3
. Средногодишната 

концентрация на ФПЧ10, обусловена от всички сектори в АИС „Перник-център” се 

понижава с 2.32 μg/m
3
, а в ПМ „Църква” – с около 1 μg/m

3
, което представлява 

относително намаление от 6.64 и 4.56 % съответно. Понижението на СГК се определя 

основно от намалението на емисиите от сектор битово горене. Относителният му принос 

към формирането на СГК спада и в двата пункта за мониторинг. 

 

Таблица 8.4 Очаквано подобрение на КАВ по отношение на СГК на ФПЧ10, за 2019 година  

Сектор 

Подобрение на КАВ, СГК, μg/m
3 

/ % 

АИС „Перник-център” ПМ „Църква” 

Година Изме-

нение 

Година Изме-

нение 2017 2019 2017 2019 

μg/m
3
 μg/m

3
 % μg/m

3
 μg/m

3
 % 

Всички 25.32 23.64 -6.64 20.83 19.88 -4.56 

Битово горене 17.15 15.49 -9.68 9.96 9.03 -9.37 

Промишленост 0.02 0.01 -50.00 0.084 0.07 -21.20 

Транспорт 3.02 3.02 0.00 2.071 2.07 -0.01 

Депа, рудници, кариери 5.00 5.01 0.20 8.28 8.28 0.02 

 

 

 
Фигура 8.1 Приноси на отделните сектори към СГК на ФПЧ10 в АИС „Перник-център” за 2019 година  

 

Битово горене, 
15.49 μg/m3 ,  

47% 

Промишленост, 
 0.01 μg/m3, 0% 

Транспорт, 
 3.02 μg/m3 , 9% 
[PERCENTAGE] 

Депа, рудници и 
кариери, 

 5.01 μg/m3 ,   
15% 

Фон, 9.8 μg/m3 , 
 29% 
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Фигура 8.2 Приноси на отделните сектори към СГК на ФПЧ10 в ПМ „Църква” за 2019 година 

 

Ефектът от краткосрочните мерки върху максималната СДК на ФПЧ10 е представен 

в Таблица 8.5. 

Таблица 8.5 Изменение на максималната СДК на ФПЧ10 след краткосрочните мерки 

Година 2017 2019 

Пункт за мониторинг 

„Перник-

център” 

„Църква” „Перник-

център” 

„Църква” 

Максимална СДК на ФПЧ10, μg/m
3
 170.89 98.45 157.29 92.28 

 

Ефекти от краткосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха 

с фини прахови частици ФПЧ2.5  

Получените резултати по отношение на СГК на ФПЧ2.5, са представени в Таблица 

8.6, на Фигура 8.3 и Фигура 8.4. От тях се вижда, че за 2019 година средногодишната 

норма в пунктовете за мониторинг ще бъде спазена заедно с фона от 5.0 μg/m
3
. 

Средногодишната концентрация на ФПЧ2.5, обусловена от всички сектори в АИС 

„Перник-център” се понижава с 1.38 μg/m
3
, а в ПМ „Църква” – с 0.79 μg/m

3
, което 

представлява относително намаление от 7.84 и 6.91 % съответно. Понижението на СГК се 

определя изцяло от намалението на емисиите от сектор битово горене. Относителният му 

принос към формирането на СГК спада и в двата пункта за мониторинг от 63 на 61% за 

АИС „Перник-център” и от 51 на 48 % за ПМ “Църква”. 

 

Битово горене, 
 9.03 μg/m3 , 31% 

Промишленост; 
0.07 μg/m3; 0% 

Транспорт,   
2.07 μg/m3 , 

 7% 

Депа, рудници и 
кариери, 

 8.28 μg/m3 , 28% 

Фон, 9.8 μg/m3, 
34% 
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Таблица 8.6 Очаквано подобрение на КАВ по отношение на СГК на ФПЧ2.5, за 2019 година 

Сектор 

Подобрение на КАВ, СГК, μg/m
3 
/ % 

АИС „Перник-център” ПМ „Църква” 

Година 
Изменение 

Година 
Изменение 

2017 2019 2017 2019 

μg/m
3
 μg/m

3
 % μg/m

3
 μg/m

3
 % 

Всички 22.55 21.17 -6.12 16.33 15.54 -4.84 

Битово горене 14.26 12.88 -9.68 8.30 7.51 -9.52 

Промишленост 0.01 0.01 0.00 0.06 0.06 0.00 

Транспорт 2.53 2.53 0.00 1.73 1.73 0.00 

Депа, рудници, кариери 0.75 0.75 0.00 1.24 1.24 0.00 

Фон  5.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 

 
Фигура 8.3 Приноси на отделните сектори към СГК на ФПЧ2.5 в АИС „Перник-център”, 

μg/m
3 
и % за 2019 година 

 

 
Фигура 8.4 Приноси на отделните сектори към СГК на ФПЧ2.5 в ПМ „Църва“, 

μg/m
3 
и % за 2019 година 

 

Битово горене; 
12.88 μg/m3; 

61% 

Промишленост, 
0.01 μg/m3, 0% 

Транспорт; 
2.53 ; 12% 

Депа, рудници 
и кариери; 0.75 

μg/m3; 3% 

Фон; 5.00 
μg/m3; 24% 

Битово горене; 
7.51; 48% 

Промишленост
, 0.06 μg/m3, 

1% 

Транспорт; 1.73 
μg/m3; 11% 

Депа, рудници 
и кариери; 1.24 

μg/m3; 8% 

Фон; 5.00 
μg/m3; 32% 
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Ефекти от краткосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха 

с полициклични ароматни въглеводороди 

Резултатите от моделирането за 2019 година относно ПАВ са представени в 

Таблица 8.7, на Фигура 8.5 и Фигура 8.6. Тъй като става дума за горивен процес, 

намалението на употребяваните за отопление твърди горива води до намаляване и на 

емисиите на ПАВ. Средногодишната концентрация на ПАВ, обусловена от всички 

сектори в АИС „Перник-център” се понижава с 0.13 ng/m
3
, което съответства на 8.8 %. 

Понижението за ПМ „Църква” е 0.07 ng/m
3
, т.е. със 7.7 %. 

През 2019 година СГН на ПАВ ще бъде спазена в ПМ „Църква”, но за АИС 

„Перник-център” тя ще остане превишена. Понижението на СГК на ПАВ се определя 

изцяло от намалението на емисиите от сектор битово горене. Както се вижда на Фигура 

8.5 и Фигура 8.6, относителният принос на сектора към формирането на СГК в двата 

пункта за мониторинг АИС „Перник-център” и ПМ „Църква” спада съответно до 87 и 82 

%. 

Таблица 8.7 Очаквано подобрение на КАВ по отношение на СГК на ПАВ, за 2019 година 

Сектор 

Подобрение на КАВ, СГК, ng/m
3 
/ % 

АИС „Перник-център” ПМ „Църква” 

Година 
Изменение 

Година 
Изменение 

2017 2019 2017 2019 

μg/m
3
 μg/m

3
 % μg/m

3
 μg/m

3
 % 

Всички 1.4744 1.3444 -8.82 0.9044 0.8344 -7.74 

Битово горене 1.3000 1.1700 -10.00 0.7500 0.6800 -9.33 

Промишленост 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 

Транспорт 0.0300 0.0300 0.00 0.0100 0.0100 0.00 

Депа, рудници, кариери 0.0000 0.0000 - 0.0000 0.0000 - 

Фон  0.1444 0.1444 0.00 0.1444 0.1444 0.00 
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Фигура 8.5 Приноси на отделните сектори към СГК на ПАВ в АИС „Перник-център” за 2019 година 

 

 

Фигура 8.6 Приноси на отделните сектори към СГК на ПАВ в ПМ „Църква” за 2019 година 

Анализът на ефектите от изпълнението на краткосрочните мерки показва: 

 за 2019 година максималната стойност на СЧК на SO2 в АИС „Перник-център” 

превишава СЧН, но броят на превишенията е 3 при допустими 24; 

 за 2019 година средноденонощната концентрация на ФПЧ10 превишава почти 2 

пъти СДН, както в АИС „Перник-център”, така и в ПМ „Църква”, а сериозното 

превишение предполага и голям брой на превишенията; 

 изпълнението на краткосрочните мерки понижава средногодишната 

концентрация на ПАВ в АИС „Перник-център”, но със сигурност са необходими 

допълнителни действия за удовлетворяването на изискванията на нормативната 

база по отношение на ПАВ.  

8.2.2. Оценка на очакваното подобрение на КАВ до края на 2021 година 

Предвидените мерки за подобряване на КАВ с хоризонт 2021 година са насочени 

към допълнително намаляване на емисиите на серен диоксид, фини прахови частици и 

полициклични ароматни въглеводороди.  

Битово 
горене,  

1.17 ng/m3, 
87% 

Промишленос
т; 0.0000; 0% 

Транспорт; 
0.0300 

μg/m3; 2% 

Депа, 
рудници и 
кариери; 

0.0000; 0% 

Фон,  
0.1444 

ng/m3 11% 

Битово горене; 
0.6800; 82% 

Промишленост
; 0.0000; 0% 

Транспорт; 
0.0100; 1% 

Депа, рудници 
и кариери; 
0.0000; 0% 

Фон; 0.1444; 
17% 
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Максималните стойности на СЧК на SO2 в АИС „Перник-център” за 2017 и за 2019 

година превишават СЧН, макар превишенията за 2019 година да са по-малко от 

допустимите. Максималната СДК за 2019 година е под, но близо до СДН. В т. 6.1.1 бе 

показано, че за района на АИС „Перник-център” основен източник на замърсяване със 

серен диоксид е битовото горене за отопление. От казаното следва, че дейностите по 

намаляване на емисиите на серен диоксид на територията на град Перник трябва да 

продължат. 

По отношение на ФПЧ10 СГН е спазена, и в двата пункта за мониторинг, и за двете 

години –референтната 2017 и годината след изпълнение на краткосрочните мерки 2019. В 

т. 6.1.2 бе показано, че на замърсяването на въздуха в централната част от град Перник с 

ФПЧ10 в най-голяма степен влияе битовото горене за отопление. За квартал „Църква” 

секторите битово горене и депа, рудници и кариери, имат съизмеримо въздействие. 

Същото може да се каже и за фазата след изпълнението на краткосрочните мерки. 

Макар краткосрочните мерки да са довели до значителни понижения на 

максималните стойности на СДК на ФПЧ10 в пунктовете за мониторинг, те остават 

твърде по-високи от СДН за ФПЧ10. 

Мерките за намаляване на емисиите на ФПЧ10 трябва да бъдат насочени към двата, 

споменати по-горе сектора. Тук трябва да се има предвид, че рудник „Република“ оказва 

силно влияние върху замърсяването на въздуха с ФПЧ10 в източните квартали на Перник -  

„Изток“, „Ладовица“ и „Църква”. За западните квартали, включително централната част, 

преобладаващият принос към средноденонощната концентрация на ФПЧ10 има битовото 

горене.  

Изчислената стойност на СГК на ФПЧ2.5 в АИС „Перник-център” е 21.17 μg/m
3
. 

Към този момент средногодишната норма за ФПЧ2.5 е спазена, но ако тази степен на 

замърсяване на въздуха се запази, за 2020 година ще бъде отчетено превишение. Все пак 

следва да се има предвид, че всички мерки, водещи до намаляване на концентрацията на 

ФПЧ10, оказват своето влияние и върху степента на замърсяване с ФПЧ2.5.  

Проблем за Перник представлява замърсяването на въздуха с ПАВ. За разлика от 

фините прахови частици, върху замърсяването на въздуха с ПАВ може да се въздейства 

само с мерки, засягащи битовото горене с използване на твърди и течни горива. 

В крайна сметка може да се каже, че дългосрочните мерки за подобряване на КАВ 

в община Перник трябва да бъдат насочени най-вече към намаляване на емисиите от 

битово горене и от сектора депа, рудници, кариери. 

Предвид казаното, като дългосрочни мерки са предвидени: 
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 допълнително намаляване на броя на домакинствата от град Перник, 

използващи твърди горива за отопление, които да достигнат 80 % от тези 

през 2017 година; 

 към отопление на газ, ТЕЦ и електроенергия трябва да бъдат подпомогнати 

предимно домакинства от западната половина на Перник; 

 да бъдат намалени емисиите на фини прахови частици от добив и вятърна 

ерозия чрез рекултивация на: 

 около 20 % от площта на рудник „Република“; 

 рудника, разположен на около 2800 m северно от центъра на кв. „Тева“; 

 рудника, разположен на около 1500 m източно от центъра на кв. 

„Калкас“. 

Очаквано подобрение на КАВ след изпълнение на дългосрочните мерки е оценено 

посредством математично моделиране при намалените емисии. 

Емисиите на обхванатите в изследването замърсители, произтичащи от 

изпълнението на предвидените дългосрочни мерки, са определени по начина, описан в т. 

5. Както за краткосрочните, така и за дългосрочните мерки, емисиите от съответните 

площни източници са намалени пропорционално на намаления брой домакинства, 

използващи твърди горива за отопление. Намалението на емисиите от рудници е отчетено 

посредством съответното намаление на площта – подложена на вятърна ерозия. 

Ефекти от дългосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха 

със серен диоксид 

Изчислените максимални стойности на СЧК на SO2, обусловени от всички 

източници на замърсяване, в пунктовете за мониторинг, за 2021 година, са дадени в 

Таблица 8.8. Изчислените стойности включват и фона от станцията на вр. Рожен 3.7 μg/m
3
. 

Таблица 8.8 Максимални стойности на СЧК на SO2 в пунктовете за мониторинг за 2021 г. 

Рецептор 
UTM-координати, m Стойност Дата/час 

Изток Север μg/m
3
 ММДДЧЧ 

АИС „Перник-център” 666714 4719570.7 292.36 101221 

ПМ „Църква” 673303 4716499.2 113.38 020309 

Максимална СЧК за областта 665787 4717881 293.82 121107 

Максимална СДК за областта 666787 4719381 94.63 012824 

 

За АИС „Перник-център” максималната стойност представлява 83 %, а за ПМ 

„Църква” – 32 % от СЧН. Абсолютният максимум на СЧК на SO2 в изследваната област 

възлиза на 293.82 μg/m
3
 и се получава на 11.12 в седмия час на денонощието в точка с 
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UTM-координати 665786 Е; 4717881 N на изхода от Перник по посока Радомир. SO2 в 

таблицата е представен и абсолютният максимум на СДК на SO2за областта.  

От Таблица 8.8 се вижда, че абсолютните максимуми на СЧК и СДК на SO2 за 2021 

година са под съответните норми. Това означава, че в нито една точка от областта КАВ не 

е нарушено. Това се вижда и от Фигура 8.7, където е представено разпределението на 

максималните стойности на СЧК на SO2 в изследваната област, за 2021 година.  

На фигурата могат да се отбележат две малки зони, очертани с оранжева линия, в 

които максималните СЧК са между 250 и (Таблица 8.7) 293.82 μg/m
3
. 

 Разпределението на максималните стойности СДК на SO2 е представено на Фигура 

8.8. В общи линии, конфигурацията на изолиниите от Фигура 8.8 наподобява до голяма 

степен тази от Фигура 8.7. Начертани са изолинии за диапазона от 10 до 80 μg/m
3
. Двете 

области в централната част на град Перник, очертани с оранжева изолиния, се 

характеризират със стойности на СДК на SO2 между 80 и 94.63 μg/m
3
. 

 
Фигура 8.7 Максимални стойности на СЧК на SO2 μg/m

3
, от всички източници и фон, за 2021 година 
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Фигура 8.8 Максимални стойности на СДК на SO2 μg/m

3
, от всички източници и фон, за 2021 година 

 

Нетният принос на битовото горене (без фон) към формирането на максималните 

стойности на СДК на SO2 е показано на Фигура 8.9. Диапазонът, обхванат от изолиниите, 

съвпада напълно с този от Фигура 8.8. При това всички изолинии намират място върху 

територията на изследваната област. Това доказва, че максималните стойности на СДК на 

SO2 практически изцяло се обуславят от приноса на битовото горене. 
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Фигура 8.9 Максимални стойности на СДК на SO2 μg/m

3
, обусловени от битово горене, за 2021 година  

 

 В крайна сметка може да се направи изводът, че към 2021 година серният диоксид 

няма да бъде проблемен за община Перник 

Ефекти от дългосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха с 

фини прахови частици ФПЧ10  

Максималните стойности на СГК на ФПЧ10, които се обуславят от всичките и от 

отделните сектори са дадени в таблица 8.9. 

Представените стойности са без добавен фон, чиято стойност е дадена на 

последния ред от таблицата. Абсолютният максимум се обуславя от въздействието на 

всички сектори и с отчитане на фона възлиза на 239.6 μg/m
3
. Получава се за точка с UTM-

координати 673787E и 4720381N.  

 

Таблица 8.9 Максимални стойности на СГК на ФПЧ10 за 2021 година 

Сектор 
Максимална 

СГК, μg/m
3
 

UTM-координати, m 

Изток Север 

Всички 229.80 673787 4720381 

Битово горене 13.01 666787 4719381 

Промишленост 0.18 672287 4716881 

Транспорт 3.66 673287 4717381 
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Депа, рудници, кариери 227.47 673787 4720381 

Фон 9.80  

 

Тази точка се намира на територията на рудник „Република“. В същата точка се 

получава и максималната стойност на СГК, обусловена само от нетния принос на сектор 

депа, рудници, кариери, което означава, че дейността на рудника и вятърната ерозия от 

неговата площ представляват основен фактор за формиране на СГК на ФПЧ10 на 

територията на общината. Останалите сектори реализират присъщите им максимални 

стойности на СГК в различни точки.  

Стойностите на СГК на ФПЧ10 от всички източници на замърсяване и с отчитане на 

фона от станция „Рожен“ 9.8 μg/m
3
 за 2021 година са представени на Фигура 8.10. За по-

лесно сравнение на резултатите диапазонът, обхванат от начертаните изолинии, е еднакъв 

с този от моделирането за 2017 година.  

 

 
Фигура 8.10 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m

3
, от всички източници и фон за 2021 година 

 

Средногодишната норма за ФПЧ10 е превишена в областите, оградени от жълтата 

линия. Както се вижда от Фигура 8.10, СГН се превишава в непосредствена близост до 

рудника, в изключително малка зона от Централен гробищен парк. Фигура 8.11 доказва, 
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че превишението на СГН в квартала се дължи изцяло на въздействието на рудник 

„Република“. 

 На същата фигура може да се и види въздействието на участък „Бела вода“ от 

находище Пернишки въглищен басейн и находище, „Студена“, участък „Заводски 

строежи“ върху замърсяването на въздуха с ФПЧ10. 

 

 

Фигура 8.11 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m
3
, от депа, рудници и кариери за 2021 година 

Битовото горене реализира своето въздействие преди всичко в жилищните зони на 

град Перник (Фигура 8.12). В централната част на града и в много малка област от кв. 

“Църква” приносът на битовото горене към СГК на ФПЧ10 е между 9 (червената изолиния) 

и 13 (Таблица 8.9) μg/m
3
. В Таблица 8.10 са дадени максималните изчислени стойности на 

СДК на ФПЧ10 за 2021 година, обусловени от отделните сектори и от всички източници. 

Таблица 8.10 Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2021 година 

Сектори 
СДК Дата UTM-координати, m 

μg/m
3
 MMDD Изток Север 

Всички 402.03 0123 673787 4720381 

Битово горене 106.00 0128 666787 4719381 

Промишленост 1.27 1023 672287 4716881 

Транспорт 12.53 0128 666787 4718881 

Депа, рудници, кариери 399.08 0123 673787 4720381 

Фон 9.80 - 
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Фигура 8.12 Стойности на СГК на ФПЧ10, μg/m
3
, от битово горене за 2021 година 

 

Максималният принос на сектор депа, рудници, кариери, както и на всички 

източници към СДК се получава в една и съща точка (на територията на рудник 

„Република“). Следователно основен източник на замърсяване на въздуха по показател 

СДК е посоченият сектор. 

Тъй като два от секторите със сигурност обуславят превишение на СДН на ФПЧ10, 

следва да бъде проверено дали в изследваната област има точки (или зони), в които броят 

на превишенията е по-голям от допустимите 35 в една календарна година. Това означава 

да бъдат определени и представени стойностите на 90.4
-тия

 перцентил на СДК на ФПЧ10. 

Разпределението им е представено на Фигура 8.13.  

Превишенията са повече от 35 в зоните, където перцентилната стойност е по-

висока от СДН за ФПЧ10, т.е във вътрешността на зелената изолиния. Засегнати в този 

смисъл са две малки области от централната част на Перник и от кв. „Църква”, а така 

също и квартал „Ладовица“. 
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Фигура 8.13 Стойности на 90.4

-тия
 перцентил на СДК на ФПЧ10 μg/m

3
, от всички източници и фон за 

2021 година 

Ефекти от дългосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха с 

фини прахови частици ФПЧ2.5 

Максималните стойности на СГК на ФПЧ2.5, обусловени от всички източници и 

отделните сектори, за 2021 година са дадени в Таблица 8.11  

Таблица 8.11 Максимални стойности на СГК на ФПЧ2.5 за 2021 година 

Сектор 
Максимална 

СГК, μg/m
3
 

UTM-координати, m 

Изток Север 

Всички 34.44 673787 4720381 

Битово горене 10.82 666787 4719381 

Промишленост 0.15 672287 4716881 

Транспорт 3.06 673287 4717381 

Депа, рудници, кариери 32.65 673787 4720381 

Фон 5.00  

 

Максимумите на СГК от всички източници и от сектора депа, рудници, кариери се 

получават в една и съща точка от областта, разположена на територията на рудник 

„Република“. Те са много близки и като стойности, което означава, че добивът и ветровата 

ерозия са главният фактор за замърсяване на въздуха с ФПЧ2.5. 

 Разпределението на стойностите на СГК на ФПЧ2.5 от всички източници, с добавен 

фон от станция „Рожен“ 5.0 μg/m
3
, са представени на Фигура 8.14.  
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Фигура 8.14 Стойности на СГК на ФПЧ2.5, μg/m

3
, от всички източници и фон, за 2021 година 

 

 В централната част на Перник и в малка област в средата на кв. „Църква” СГК на 

ФПЧ2.5 е над 15, но със сигурност под 20 μg/m
3
, доколкото оранжева и червена изолиния 

извън територията на рудник „Република“ отсъстват. 

Предвид казаното може да се каже, че към 2021 година, с изключение на 

територията на рудник „Република“, бъдещата СГН за ФПЧ2.5 20 μg/m
3
 ще бъде спазена. С 

други думи, фините прахови частици с аеродинамичен диаметър до 2.5 μm няма да 

бъдат проблемен замърсител за община Перник. 

Ефекти от дългосрочните мерки по отношение на замърсяването на въздуха с 

полициклични ароматни въглеводороди 

Максималните стойности на СГК на ПАВ, обусловени от всички източници и 

отделните сектори, за 2021 година, са дадени в Таблица 8.12. Стойността, съответстваща 

на всички сектори, включва и измерения в станция „Рожен“ фон 0.0636 ng/m
3
. 

 Всъщност, замърсяването на въздуха се причинява от два сектора - битово горене и 

транспорт, като първият от тях е абсолютно доминиращ. Това личи от факта, че 

максимумите от всички сектори и от битово горене се получават в една и съща точка и 

при изключване на фона имат практически еднакви стойности. 
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Таблица 8.12 Максимални стойности на СГК на ПАВ, ng/m
3
 за 2021 година 

Сектор 
Максимална 

СГК, ng/m
3
 

UTM-координати, m 

Изток Север 

Всички 1.0836 666787 4719381 

Битово горене 0.9800 666787 4719381 

Промишленост 0.0000   

Транспорт 0.0400 667787 4719381 

Депа, рудници, кариери 0.0000   

Фон 0.0636  

 

 В действителност промишлеността емитира ПАВ, но предвид типа на изпускащите 

устройства, тези емисии не повлияват КАВ в приземния слой на атмосферата. 

Разпределението на стойностите на СГК на ПАВ за 2021 година е представено на Фигура 

8.15. На нея липсва изолиния с червен цвят (1.00 ng/m
3
), но както се вижда от Таблица 8.12, 

в областтта има поне една точка със СГК на ПАВ над 1.000 ng/m
3
 и тя е разположена в 

централната част на град Перник. 

 

 
Фигура 8.15 Стойности на СГК на ПАВ, μg/m

3
, от всички източници и фон за 2021 година 
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8.2.3. Изводи относно очакваното подобрение на КАВ 

Изпълнението на предвидените в Програмата мерки ще доведе до значително 

намаление на емисиите на фини прахови частици ФПЧ10 и ФПЧ2.5, серен диоксид и 

полициклични ароматни въглеводороди. Очаква се, това да доведе до постигане на 

следните резултати, свързани с подобряване на качеството на атмосферния въздух в 

община Перник: 

1. Относно концентрацията на серен диоксид, към 2021 година ще бъдат 

достигнати нива на замърсяване както следва: 

 максимална стойност на средночасовата концентрация за цялата област 

293.82 μg/m
3
 или 83.9 % от средночасовата норма; 

 максимална стойност на средноденонощната концентрация за цялата област 

94.63 μg/m
3
 или 75.7 % от средноденонощната норма. 

2. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 ще бъде под средногодишната 

норма за цялата територия на общината с изключение на две области около рудник 

„Република“ и кариерите, разположени южно от с. Студена. От територията на град 

Перник, превишение на СГН ще има само на територията на Централен гробищен парк. 

3. По отношение на средноденонощната концентрация на ФПЧ10 са 

необходими допълнителни усилия за намаляване на емисиите. В две сравнително малки 

области в централната част на Перник и в кв. „Църква”, а така също и в кв. 

„Ладовица“ превишенията на СДН са повече от допустимите за една календарна 

година.  

4. За намаляване на броя превишения на СДН на ФПЧ10 в централната част на 

Перник и в кв. „Църква” е необходимо допълнително намаляване на емисиите от битовото 

горене. 

5. За намаляването на броя превишения на СДН на ФПЧ10 в кв. „Ладовица“ е 

необходимо да се предприемат дейности, свързани с рекултивация на допълнителни части 

от рудник „Република“. 

6. Към 2021 година, на цялата територия на общината, СГН за ФПЧ2.5 ще бъде 

спазена (въпреки предстоящото за 2020 година понижение на СГН). По-високи от нормата 

стойности ще останат само на територията на рудник „Република“. 

7. Превишаване на СГН на ПАВ към 2021 година ще има единствено за много 

малка по площ зона в централната част на Перник. Възможните превишения на СГН ще 

бъдат до 0.08 ng/m
3
. Очаква се, допълнителните мерки за намаляване на емисиите на 
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ФПЧ10 от битово горене да доведат до удовлетворяване и на изискванията за КАВ по 

отношение на полициклични ароматни въглеводороди. 

Тъй като до края на срока, през който ще действа програмата за управление на КАВ 

остава кратък период от време, намираме за уместно да предложим разумно 

удължаване на този срок с една година – до 2022 година. През периода на удължението 

следва да се предприемат дейности, свързани с допълнително намаляване на емисиите на 

фини прахови частици от битово горене за отопление, както и да бъдат рекултивирани 

колкото е възможно по-големи площи от множеството рудници и кариери около град 

Перник. Това ще намали в голяма степен въздействието на ветровата ерозия. 

9. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕРКИТЕ ИЛИ ПРОЕКТИТЕ, КОИТО СА 

ПЛАНИРАНИ 

В съответствие с Актуализация на общински план за развитие на Община Перник 

2014 - 2020 г. се предвижда да се реализират следните проекти, които имат пряко 

отношение към подобряване на КАВ: 

 изграждане на пътен възел на ТМ и ул. „Младен Стоянов“; 

 реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в кв. „Рудничар“ (гр. 

Перник), за което има изготвен проект; 

 реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Перник, в т.ч. 

тротоари и създаване на достъпна среда – кв. „Варош и Табана”, част от залесителния 

пояс, кварталите „Драгановец”, „Клепало”, „Проучване”, „Байкушева махала”, част от 

"Димова махала", част от „Твърди ливади”, „Тева”, „Стара Тева”; 

 рехабилитация на улична мрежа (тротоарни настилки, достъп за хора с 

увреждания) и изграждане на техническа инфраструктура по новите улици от кв. 

„Мошино”, кв. „Караманица” и кв. „Сини вир” (гр. Перник); 

 изграждане на кръгово кръстовище в кв. „Димова махала“ и нова 

транспортна връзка през кв. „Твърди ливади“ до кръстовище с кръгово движение при 

Изчислителния център в централната градска част на Перник; 

 изграждане на кръстовище с кръгово движение на ул. „Св. св. Кирил и 

Методий”, ул. „Бяла Слатина” и ул. „Брезник”, ЦГЧ на гр. Перник; 

 изграждане на транспортна връзка между транзитната магистрала и 

централната градска част на гр. Перник в района на комуникационен възел „Марина 

бара“; 

 реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в кв. „Тева” 

и кв. „Проучване”; 
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 благоустрояване на вътрешнокварталните пространства в кв. „Димова 

Махала”; 

 реконструкция и рехабилитация на улици и тротоарни настилки в квартали в 

публична зона по проект "Зелена и достъпна градска сдреда"; 

 създаване на алтернативен вход/изход към магистрала „Струма” през с. 

Големо Бучино; 

 Реализация на проект за Интегриран градски транспорт на гр. Перник, ПИП 

и ФА 

 изпълнение на мерки за рекултивация на почви, предмет на минни 

разработки и възстановяване на терени, предмет на индустриално замърсяване; 

 картиране на увредените територии от производствата през 20 век 

(въгледобив и тежка индустрия) и разработване на план за тяхната рехабилитация и 

възстановяване; 

 картиране на неизползвания промишлен сграден фонд и разработване на 

Стратегия за рехабилитация и бъдещо използване на тези сгради и инфраструктура; 

 обновяване, саниране, ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в публичните сгради, намиращи се в гр. Перник и в селищата в общината; 

 благоустрояване на кв. „Тева“ (гр. Перник) чрез изграждане на зони за 

социални контакти и отдих, алеи, тротоари и др. (проект); 

 рехабилитация на междублокови пространства и изграждане на детски и 

спортни площадки, озеленяване и алейна мрежа в кв. „Проучване” (гр. Перник); 

 рехабилитация на зона за отдих в Централния градски парк на Перник – 

английска ливада; 

 рехабилитация на парк „Митко Соколов“ в кв. „Драгановец", кв. 6; 

 рехабилитация на паркова зона "Алея на спорта"; 

 рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа на община Перник; 

 Ремонт на пътната инфраструктура и изграждане на нови улици в селата 

Драгичево, Рударци и Кладница, и др. 

10. СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ, ДОКУМЕНТИТЕ И ДР. 

ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ДОПЪЛВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА 

При изготвяне на Програмата е извършена сериозна проучвателна работа и 

съгласуване с редица приети и в процес на подготовка стратегически и нормативни 

документи на общинско и национално ниво, по важните от които са: 
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 Закон за чистотата на атмосферния въздух /обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., изм. 

ДВ. бр.85 от 2017 г./; 

 Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на 

инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, 

бр. 36 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 82 от 2018 г.); 

 Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества 

(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 

източници на емисии - Издадена от министъра на околната среда и водите, 

министъра на икономиката, министъра на здравеопазването и министъра на 

регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 64 от 5.08.2005 г., в сила 

от 6.08.2006 г.; 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотен диоксид и общ 

прах, изпускани в атмосферен въздух от големи горивни инсталации приета с ПМС 

№ 354 от 28.12.2012 г., посл. изм. ДВ бр. 63 от 2018 г.; 

 Наредба № 6 от 26 март 1999г. за реда и начина на измерване на емисиите на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници, обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., посл изм., ДВ бр. 61 от 2017 г./; 

 Наредба № 7 от 3 май 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния 

въздух /Издадена от Министерството на околната среда и водите и Министерството 

на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г./; 

 Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на 

установените норми за вредни вещества, в районите за управление и оценка на 

качеството на атмосферния въздух, в който е налице превишаване на установените 

норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г. на МОСВ с Приложение 

Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за 

резултатите от измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, 

утвърдена от МОСВ на 10.08.2001 г.; 

 Ръководство за Разработване на Програми за Качеството на Атмосферния Въздух, 

Август 2016 г.; 

 Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух, в сила от 01.01.2008 г., Издадена 

от Министерството на околната среда и водите и Министерството на 

здравеопазването, Обн. ДВ. бр.42 от 29.05.2007 г., посл. изм. ДВ бр. 25 от 2017 г.; 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
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 Наредба № 12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 

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

/Министерството на околната среда и водите и Министерството на 

здравеопазването обн. ДВ бр.58 от 30.07.2010 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 48 от 2017 

г./; 

 Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с 

експозиция на химични агенти при работа, Издадена от Министерството на труда и 

социалната политика и Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.8 от 

30.01.2004 г., посл. изм. ДВ. бр.73 от 2018 г.; 

 Наредба № 14 от 23.09.1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на 

вредни вещества в атмосферния въздух на населени места /обн., ДВ, бр. 88 от 

3.10.1997 г., посл. изм. ДВ. бр.42 от 2007 г./; 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

за техния контрол, обн. ДВ. бр.66 от 25.07.2003 г., посл. изм. ДВ. бр.63 от 2018 г.; 

 Виенска конвенция за защита на озоновия слой / Подписана на 22 март 1985 г., обн. 

ДВ. Бр. 71 от 10 август 1999 г./; 

 Конвенция за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, 

/Geneva 1979/, ратифицирана с Указ № 332 от 19.02.1981г., в сила от 16.03.1983 г., 

Обн. ДВ. 45 от 16 май 2003 г., Протоколите към конвенцията са ратифицирани и са 

в сила; 

 ПМС № 254/30.12.1999 г. за контрол и управление на вещества, които нарушават 

озоновия слой, обн. ДВ. бр.3 от 11.01.2000 г., изм. ДВ. бр.96 от 11.10.2002 г., изм. 

ДВ. бр.15 от 16.02.2007 г.; 

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 

относно някои флуорирани парникови газове, обн. ДВ бр. 3 от 13.01.2009 г., посл. 

изм. ДВ бр. 7 от 21.01.2011 г.; 

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на регламент (ЕО) № 1005/2009 

относно вещества, които нарушават озоновия слой, обн. ДВ бр 2 от 7.01.2011 г.; 

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни 

средства, обн., ДВ, бр. 104 от 26.11.2004 г., посл. изм. ДВ бр 29 от 8.04.2011 г.; 

 Актуализирана 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, 2016 г.; 
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 Методика за изчисляване височината на изпускащите устройства, разсейването и 

очакваните концентрации на замърсяващи вещества в приземния слой / утв. със 

Заповед № РД-02-14-211/25.02.1998 г. на МРРБ, публ. БСА 7,8/1998 г. / (Закон за 

чистотата на атмосферния въздух); 

 Инструкция за предварителна оценка на качеството на атмосферния въздух, 

утвърдена от МОСВ; 

 Инструкция за реда за попълване на констативните протоколи и протоколите за 

резултатите от измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, 

МОСВ; 

 Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване на емисиите от летливи органични 

съединения при съхранение и превоз на бензини //Издадена от МОСВ, 

Министерство на промишлеността, МРРБ и МЗ обн., ДВ, бр. 75 от 24.08.1999 г., в 

сила от 25.05.2000 г., посл. доп., бр. 12 от 2018 г./; 

 Методика за определяне на емисиите на летливи органични (ЛОС) при съхранение, 

товарене и разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед №РД-1238/01.10.2003 

г. на МОСВ);  

 Методика за определяне разсейването на емисиите на вредни вещества от превозни 

средства и тяхната концентрация в приземния атмосферен слой (утвърдена със 

Заповед №РД-994/04.08.2003 г. на МОСВ); 

 Методика за прогнозиране на концентрацията на SO2 в отпадъчните газове при 

изгаряне на нефтопродукти; норми за допустими емисии на вредни вещества 

изпускани в атмосферата, МОСВ, ДВ 81/1991 г.; 

 Климатични справочници на РБ, БАН, томове І-V; 

 Инструкция № 1 от 3.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, 

обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените 

непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена от 

Министерство на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003 г.; 

 Наредба № 1 от 13.02.1998 . за условията и реда за утвърждаване на временни 

норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от 

неподвижни действащи обекти, Обн. ДВ. бр.51 от 6.05.1998 г.; 

 Протокол към Конвенция от 1979 г. за трансграничното замърсяване на въздуха на 

далечни разстояния с тежки метали, (Ратифициран със закон, приет от XXXIX 
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Народно събрание на 26.09.2003 г. - ДВ, бр. 88 от 2003 г., В сила от 26.01.2004 г.), 

изд. от Министерство на околната среда и водите, Обн. ДВ. бр.14 от 20.02.2004 г.; 

 Рамкова конвенция на Обединените Нации по изменение на климата, 

(Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. - ДВ, бр. 

28 от 1995 г. в сила от 10.08.1995 г.), издадена от Министерство на околната среда 

и водите, Обн. ДВ. бр.68 от 19.08.2005 г.; 

 Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2017 година, РИОСВ – 

Перник; 

 Данни на РИОСВ- Перник от пунктовете за мониторинг на емисиите в 

атмосферния въздух. 

11. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО Т. 2 И Т. 3 OТ РАЗДЕЛ II НА 

ПРИЛОЖЕНИЕ №15, НА НАРЕДБА №12 

11.1. Информация относно етапа на изпълнение на директивите, имащи 

отношение към КАВ – т. 2 от раздел II 

Директива 70/220/ЕИО на Съвета от 20 март 1970 г. за сближаване на 

законодателствата на държавите членки относно мерките, които трябва да бъдат 

предприети срещу замърсяването на въздуха от газовете на двигателите на 

моторните превозни средства. 

Директивата е хармонизирана в българското законодателство чрез Закона за 

движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20/1999 г.) и Наредба №73 за одобряване на типа 

на нови моторни превозни средства по отношение на замърсяването на въздуха от емисии 

от двигателите (обн. ДВ, бр.51/2006 г.), чрез които се регламентират изисквания към 

производителите на автомобили, оборудвани с двигатели с принудително запалване и се 

установява процедура по одобряване на типа, включително издаване на сертификати.  

На територията на община Перник не се осъществява производство на моторни 

превозни средства. Община Перник не издава сертификати за типово одобрение на 

превозни средства на основания, свързани със замърсяване на въздуха от двигатели с 

принудително запалване, т. к. не е компетентен орган. Същите следва да се издават на 

национално ниво от компетентните държавни органи - Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията, чрез Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация”. 

Съгласно разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух (чл. 12), 

нормирането на вредни вещества (замърсители) в отработилите газове от двигатели с 
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вътрешно горене се извършва по показатели: димност, съдържание на въглероден окис, 

азотни окиси и въглеводороди. Норми за максимално допустими емисии на вредни 

вещества (замърсители) в отработените газове от МПС има в Наредба № 32 от 05.08.1998 

г. за периодичните прегледи за проверки на техническата изправност на пътните превозни 

средства /МПС/ (обн. ДВ, бр. 74/1999 г.). Наредбата е издадена на основание чл. 147 и 148 

от Закона за движението по пътищата.  

В Приложение № 12 към чл. 8, ал. 5 от Наредба № 32 са посочени максимално 

допустими стойности на въглероден оксид и максимално допустими стойности на 

коефициента на поглъщане на светлината (димност) в отработените газове от МПС. В 

приложение № 12 за двигатели от определен тип, се прави препратка към граничните 

стойности за вредни емисии, посочени в последващите изменения на Директива 

2005/55/ЕО или на Директива 70/220/ЕИО.  

В Закона за движение по пътищата се въвеждат следните релевантни актове от 

Европейското законодателство: Директиви 2001/116/ЕО; 1999/37/ЕО; 77/143/ЕЕС; 

76/914/ЕИО; 89/459/ЕИО; 92/06/ЕИО; 91/439/ЕИО; 94/55/ЕО; 96/35/ЕО; 95/50/ЕО; 

95/19/EC; 96/53/ЕО; Регламенти (ЕО) № 12/98; (ЕО) № 3315/94; (ЕИО) № 3118/93; (ЕИО) 

№ 3912/92; (ЕИО) № 881/92; (ЕИО) № 684/92; (ЕИО) № 4058/89; (ЕИО) № 3821/85; (ЕИО) 

№ 56/83; (ЕИО) № 1107/70; (ЕИО) № 1191/69 и други. В съответствие с Европейските 

директиви са приети редица наредби за одобряване на типа на моторните превозни 

средства (Наредба № 84 от 08.01.2004 г., Наредба № 108 от 08.01.2004 г., Наредба № 115 

от 08.01.2004 г., Наредба № 116 от 08.01.2004 г., Наредба № 128 от 22.07.2005 г., Наредба 

№ 134 от 02.11.2007 г. и други).  

Компетентни органи за контрол по прилагането на Закона за движение по 

пътищата са Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

чрез Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" и определените от Министъра 

на вътрешните работи служби. 

Законът за движение по пътищата предвижда глоба 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. 
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Директива 94/63/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 

1994 г. относно ограничаването на емисиите на летливи органични съединения 

(ЛОС), изпускани при съхранението и превоза на бензини от терминали до 

бензиностанции 

Директивата се прилага за всички операции, инсталации, превозни средства и 

плавателни съдове, използвани за съхранение, зареждане и транспортиране на бензини от 

един терминал до друг или от даден терминал до бензиностанция.  

Директивата е въведена в националното законодателство чрез Наредба №16 за 

ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съхранение и превоз на 

бензини (обн., ДВ, бр.75/1999 г.) и Методика за определяне на емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение, товарене и разтоварване на бензини (утвърдена 

със Заповед № РД-1238/01.10.2003 г. на Министъра на околната среда и водите). 

Дружествата на територията на община Перник, които извършват подобни 

дейности следва да спазват изискванията по отношение на товарене, разтоварване и 

съхранението на горива. На територията на общината това са: 

 “Метамодул” ООД гр. Перник; 

 “Бис Марг-ЕС” ООД гр. Перник; 

 “Титан” ООД гр. Перник; 

 ”Шико”- ЕООД гр. Перник; 

 „Еко България” ЕАД гр. Перник; 

 „Еко България” ЕАД гр. Перник; 

 „Лукойл България” ЕООД гр. Перник; 

 „Лукойл България” ЕООД гр. Перник; 

 “Шел България” ЕАД с. Драгичево; 

 “Шел България” ЕАД гр. Перник; 

 “Шел България” ЕАД с. Студена; 

 “Шел България” ЕАД гр. Перник; 

 “ОМВ – България” ЕООД гр. Перник; 

 “Лукойл България” ЕООД гр. Перник; 

 “ЕЛ-5-ЕЛ” ООД гр.Перник; 

 „Петрол“ АД  с. Драгичево; 

 “Мошино автотранспорт” ООД гр. Перник; 

 “Еко България” ЕАД гр. Перник; 

 Петрол АД гр. Перник; 

Контролът по спазване на нормите се извършва от РИОСВ - Перник. 
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Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 

2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и 

контрол на замърсяването) 

Директивата е транспонирана чрез: 

 Закона за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91/2002 г.); 

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни за 

изграждането и експлоатацията на действащи промишлени инсталации и 

съоръжения (приета с ПМС №62/2003 г.); 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и 

прах, изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации (Обн. ДВ. 

бр.2 от 8 Януари 2013 г.); 

 Наредба № 6 за реда и начина за измерване на емисиите от вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (обн. 

Дв, бр.31/1999 г.). 

Основните предприятия на територията на община Перник с действащи 

комплексни разрешителни са: 

 „Стомана Индъстри” АД - идентификационен номер 17000003; 

 „Колхида Метал” АД  - идентификационен номер 17000004; 

 „Топлофикация Перник”  ЕАД – идентификационен номер 17000005; 

 сгуроотвал „7 – септември” (в етап на рекултивация) - идентификационен 

номер 17000012; 

 сгуроотвал „Кудин дол” (в етап на рекултивация) - идентификационен 

номер 17000013; 

 регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“; 

 „Аифорос България“ ЕАД, гр.Перник; 

 „Тиб Салдаре“ ООД, гр. Перник. 

Операторите на тези инсталации изпълняват условията по издадените им 

комплексни разрешителни, като ежегодно представят годишни доклади по околна среда, а 

контролът по изпълнението на условията в комплексните разрешителни се извършва от 

РИОСВ- Перник. 

За 2017 г. РИОСВ Перник е извършила общо 13 проверки на оператори с издадено 

КР. 
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В териториалния обхват на инспекцията попадат две големи горивни инсталации, 

от които едната е на територията на община Перник - ТЕЦ Република, с оператор 

„Топлофикация Перник“ ЕАД. 

В изпълнение на Заповед № РД-68/27.01.2015 г., на Министъра на околната среда и 

водите, относно контрол на големи горивни инсталации, оказващи въздействие на 

качеството на въздуха, през 2017 г. са извършвани ежемесечни проверки на ТЕЦ 

„Република“. РИОСВ-Перник следи за изпълнението на поставените условия от КР. 

Директива 97/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 

1997 г. за сближаване законодателствата на държавите членки във връзка с мерките 

за ограничаване емисиите на газообразни и прахообразни замърсители от двигатели 

с вътрешно горене, инсталирани в извънпътна подвижна техника 

Тази директива цели сближаване на законодателствата на държавите-членки по 

отношение на нормите за допустими емисии и процедурите за типово одобрение на 

двигатели, предназначени за инсталиране в извънпътна подвижна техника.  

Тя допринася за гладкото функциониране на вътрешния пазар, осигурявайки 

междувременно необходимата степен на защита на човешкото здраве и околната среда. 

Директивата е въведена чрез Закона за регистрация и контрол на земеделската и 

горската техника (обн., ДВ, бр.79/1998 г.) и Наредба № 10 за условията и реда за 

одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение 

на емисиите на замърсители (обн. ДВ, бр.28/2004 г.) към него.  

Компетентен орган по прилагане на Наредбата е Контролно-техническата 

инспекция към Министерство на земеделието и храните. 

В община Перник няма инсталирани мощности за производство на двигатели, 

предназначени за употреба в извънпътна техника и по тази причина на територията на 

общината не се извършва типово одобрение на подобни двигатели, още повече, че 

одобрението се извършва на национално ниво и община Перник не е компетентен орган за 

одобряване на типа на двигателите по смисъла на горепосочените нормативни актове. 

Директива 98/70/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 

1998 г. относно качеството на бензиновите и дизеловите горива 

Транспонирането на изискванията на директивата се осигурява от: 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол 

Национална програма за прекратяване на производството и употребата на 

оловни бензини към 2003 година 
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Национална програма за прекратяване производството и употребата на оловни 

бензини към 2003 година е приета с Решение №173 от 27.04.1998 г. на Министерския 

съвет. Целта на програмата е прекратяване на производствата на оловни бензини към 

31.12.2003 година. 

Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина 

за техния контрол е приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обнародвана е в ДВ, бр. 66/2003 

г., изменена е с ДВ бр. 69/2005 г., бр. 78/2005 г., бр. 40/2006 г., бр. 76/2007 и бр. 93/2003 г. 

Наредбата е в сила от 01.10.2003 г. Компетентен орган по нейното прилагане е Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН).  

Оценяването на съответствието на течните горива с изискванията за качество към 

тях се извършва от лицата, които ги пускат на пазара, които лица са задължени да 

извършат изпитване на представителна проба от всяка партида течно гориво. 

Изпитванията на взетите проби от течни горива се извършват от лаборатории, 

акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба по акредитация" (БСА) или от 

чуждестранен орган за акредитация, който е страна по споразумение за взаимно 

признаване в организация, на която е член и ИА "БСА". 

Директива 1999/13/ЕО на Съвета от 11 март 1999 г. за ограничаване на 

емисиите на летливи органични съединения, дължащи се на употребата на 

органични разтворители в определени дейности и инсталации 

Директивата има за цел да се предотврати или намали прякото или косвено 

въздействие на емисиите на летливи органични съединения в околната среда, главно във 

въздуха, и потенциалните рискове за здравето на човека чрез предвиждане на мерки и 

процедури, които да се прилагат за определените в приложение I на директивата 

дейности, доколкото те се извършват над изброените в приложение II А на директивата, 

прагове за използване на разтворители. 

Изискванията на Директивата са въведени чрез Закона за чистотата на атмосферния 

въздух (обн., ДЕ, бр.45/1999 г.), Наредба № 7 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.31/2003г.), 

както и чрез 17 секторни ръководства (за съответните категории дейности) за прилагане  

на изискванията на Наредба № 7 (утвърдени със Заповед №РД-287/17.05.2006 г. на 

министъра на околната среда и водите). 

Изискванията на Наредба №7 се спазват от засегнатите дружества в община 

Перник. На територията на общината това са: 
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 „МСК – Казичане” ООД; 

 „ Заводски строежи” АД; 

 „ЗГММ” АД; 

 „Леми Трафо” ЕООД; 

 „ЦРБ – Перник” ЕООД; 

 „АСЛ  Машгруп” ООД; 

 „АДАС Маш” ООД; 

 „Екостил – В” ЕООД (хим.чистене); 

 „Еми – Ю” ЕООД (хим.чистене); 

 „Магма Пак” ООД (печатница). 

Контролът по спазване на изискванията на Наредба № 7 за предприятията, 

извършващи дейности по Приложение № 1 и използващи разтворители над определените 

прагове по Приложение № 2 на територията на община Перник се извършва от РИОСВ- 

Перник. 

Директива 1999/32/ЕО на Съвета от 26 април 1999 г. относно намаляването на 

съдържанието на сяра в определени течни горива  

Директивата осигурява единен пазар за горивата чрез определяне на минимални 

технически изисквания за предлаганите за продажба горива (газьол и тежки горива) от 

екологична и здравна гледна точка. Тези съображения остават от първостепенно значение 

при определянето на необходимостта от преразглеждане на дадена спецификация.  

Директивата е транспонирана в националното законодателство чрез Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.45/1996 г.) и Наредба за изискванията за 

качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (обн., ДВ, 

бр.66/2003г.) 

Компетентен орган по прилагане на наредбата е Председателят на Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор ДАМТН чрез Главна дирекция "Контрол на 

качеството на течните горива" (ГД ККТГ). 

В съответствие с нормативните изисквания на наредбата на територията на община 

Перник не се продават тежки горива със съдържание на сяра над 3 % (от 01.01.2012 г. 

максималното съдържание на сяра в тези горива става 1 %) и газьол за промишлени и 

комунални цели със съдържание на сяра повече от 0,1 % (m/m). 
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Директива 2000/76/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 декември 

2000 г. относно изгарянето на отпадъците 

Директивата е хармонизирана посредством Закона за управление на отпадъците 

(обн., ДВ, бр.86/2003 г.) и Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.). 

През 2017 г., на територията на гр.Перник не са експлоатирани инсталации за 

изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци. 

Директива 2001/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 

2001 г. относно националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители 

Директивата е изменена с Директива 2006/105/ЕО на съвета от 20 ноември 2006 

година за адаптиране на Директиви 79/409/ЕИО, 92/43/ЕИО, 97/68/ЕО, 2001/80/ЕО и 

2001/81/ЕО в областта на околната среда поради присъединяването на България и 

Румъния. 

Директивата е хармонизирана посредством Националната програма за намаляване 

на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни оксиди, летливи органични 

съединения и амоняк в атмосферния въздух, приета с РМС № 261 от 23.04.2007 г. 

Национални тавани за емисиите след 2015 г., при отчитане прилагането на 

Директива 2001/80/ЕС (за ГГИ), са: 

 

Замърсител 

Прагови стойности или тавани за 

2015 г. [kt/год.] 

Общи годишни 

емисии 
за ГГИ след 2012 г. 

Серен диоксид (SO2) 300 103 

Азотен диоксид (NO2) 247 33.3 

Прах - 6 

ЛОС 175 - 

Амоняк (NH3) 108 - 

Директива 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 

2004 г. относно намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които 

се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в 

продукти за пребоядисване на превозните средства 

Директивата е въведена посредством Закона за чистотата на атмосферния въздух 

(обн., ДВ, бр.45/1996 г.) и Наредба за ограничаване на емисиите на летливи органични 

съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти (обн., ДВ, бр.  20/2007 г.). 

http://www.moew.government.bg/files/file/Waste/Legislation/Naredbi/waste/Naredba_4_2013_izgaryane_otpadaci.doc
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На територията на община Перник към обхвата на Директива 2004/42/ЕО се 

включват: 

 ЕТ „СААН”-производител 

Търговци на едро: 

  „МАЛ МУК-4” ООД; 

 „СНАБСТРОЙ” ООД; 

 „АНАБЕЛА” ООД; 

 „Боби-Л Трейдинг” ЕООД. 

Оператори, нанасящи покрития върху МПС: 

 ЕТ „В.Боянов-Роко”; 

 ЕТ „Роза Якимова-Боди Топ Е”; 

 „ЕМЕКС-СТРОЙ” ООД; 

 „ВЕРМАН АУТО” ООД; 

 „Боби Ауто АБ” ЕООД; 

 „Авто Евростил” ЕООД. 

Оператори /стр. и мебелни фирми/: 

 „ЗОЛДИ БГ” ООД; 

 „Рапид груп” ООД. 

Контролът по прилагане на изискванията на нормативната уредба в областта се 

осъществява от РИОСВ - Перник. 

Директива 2006/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 

г. относно ефективността при крайното потребление на енергия и осъществяване на 

енергийни услуги 

Директивата е въведена в българското законодателство чрез Закона за енергийната 

ефективност (обн., ДВ, бр.98/2008 г.). 

Целта на Директивата е да стимулира рентабилното повишаване на ефективността 

при крайното потребление на енергия в държавите-членки като: 

(а) осигури необходимите индикативни нива, както и механизмите, стимулите и 

институционалните, финансови и правни рамки за премахване на съществуващите 

пазарни пречки и недостатъци, които възпрепятстват ефективното крайно потребление на 

енергия; 

(б) създаде условия за развитието и насърчаването на пазара на енергийни услуги и 

предоставяне на други мерки за повишаване на енергийната ефективност на крайните 

клиенти. 
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Община Перник предприема необходимите мерки за стимулиране на ефективното 

потребление на енергия от крайните потребители.  

Такава мярка е заложена и в Плана за действие към настоящата Програма. Мярката 

е с код РК-AIR-I-18 и наименование на дейността „Информационни мероприятия за 

разясняване на населението на възможностите за повишаване на енергийната 

ефективност”. 

 


