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1.ВЪВЕДЕНИЕ
1.1.Основания за изготвяне на Програмата
Програмата  за  намаляване  нивата  на  замърсителите  в  атмосферния  въздух  и 
достигане  на  установените норми за  вредни  вещества  на  територията на  община  
Перник, е разработена съгласно Закона за чисотота на атмосферния въздух,  Наредба 
№7/1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Заповед №РД-
1046/03.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите за определяне на районите 
за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и на зоните, в  
които са превишени нормите с допустими отклонения.
Програмата е разработена и според изискванията на  Наредба №12 за норми за серен 
диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в  
атмосферния  въздух и  „Инструкция  за  разработване  на  програми за  намаляване  на 
емисиите  и  достигане  на  установените  норми  за  вредни  вещества,  в  районите  за 
оценка  и  управлението  на  качеството  на  атмосферния  въздух,  в  които  е  налице 
превишаване на установените норми”. 

Настоящата програма за качеството на атмосферния въздух на община Перник 
съдържа анализ и оценка на замърсяването с РМ10  и серен диоксид SO2 /община Перник 
е  включена  в  списъка  по  т.І  от  Приложение  №1/  към  референтната  2007г.  (при 
отчитане и на изпълнението на мерките към този период) и към 2010г. 

В  съответствие  с  установените  при  оценката  превишения  на  нормите  за  
съдържание  на  вредни  вещества,  целта  на  настоящата  програма  е  посредством 
прилагането на подходящи мерки за ограничаване на емисиите от различните видове 
източници да осигури достигането на нарушените норми за КАВ към съответните  
години и последващото им поддържане.

В този смисъл, настоящата програма за управление на КАВ се явява комплексна (по  
смисъла на чл. 31 (4) Наредба №7), т.к. се отнася до повече от един замърсител или 
параметър, а именно – РМ10 и серен диоксид.

Разработването на Програмата се налага и поради следните причини:

Непостигане  и до настоящия момент  на необходимите резултати (достигане и 
поддържане  на  установените  със  законодателството  по  опазване  чистотата  на  
въздуха  норми  за  нивата  на  РМ10 и  серен  диоксид  в  атмосферния  въздух)  от 
предвидените мерки в Плана за действие от Програмата на Общината за опазването 
на околната среда и приета с Решение на Общинския съвет.

Промяна  в  приноса  на  отделните  източници  на  замърсяване  на  атмосферния  
въздух;

Основната цел, която трябва да се постигне чрез изпълнението на Програмата е  
привеждане на качеството на атмосферния въздух на територията на Общината по  
отношение  на  съдържанието на  вредни  вещества  в  него  (РМ10)  и  серен  диоксид  в 
съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване на чистотата на 
атмосферния  въздух,  и  по  този  начин  -  осигуряване  на  здравословна  среда  за  
населението.
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Конкретната цел, която се поставя с програмата, е достигане на установените 
норми за РМ10 и серен диоксид на територията на община Перник.
С оглед осигуряване на необходимите достоверни и представителни данни за нивата на  
съответните замърсители и метеорологичната обстановка, във връзка с изготвянето 
на настоящата програма е извършена оценка на КАВ. За целта са използвани данни от 
двата пункта на ИАОС Църква и Шахтьор. 

Предварителната  оценка  на  нивата  на  съответните  замърсители  съгласно 
Наредба  №9  от  1999  г.  за  норми  за  серен  диоксид,  азотен  диоксид,  фини  прахови  
частици (РМ10) и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр.46/99г.), заменена с Наредба №  
12 от 15.07.2010 г. е извършена въз основа на резултатите от: 
• измерванията през 2007 г. за определяне нивата на замърсителите в постоянните 
пунктове на НСМОС (автоматична станция “Шахтьор” и ръчен пункт “Църква”);

• измерванията през 2010 г. за определяне нивата на замърсителите в постоянните 
пунктове на НСМОС (автоматична станция “Шахтьор” и ръчен пункт “Църква”);

• моделирането на дисперсията на емисиите (въз  основа на  инвентаризацията на  
различните видове източници – точкови, площтни и линейни).

В  основни  линии,  резултатите  от  измерванията,  оценката  на  КАВ (извършена  въз  
основа на  тях)  и  съответните заключения,  както и  анализа на  КАВ,  извършен чрез  
дисперсно моделиране и резултатите от него са представени в приложение 1.
Решаването на проблема за подобряване на КАВ и привеждането му в съответствие с 
нормативните изисквания включва следните задачи:
• оценка на КАВ за референтната 2007 година;
• установяване на основните източници на замърсяване, които имат относително  
голям принос за влошаване на КАВ към 2007 година;
• анализ  и  оценка  на  настъпилите  обективни  изменения  в  промишлеността,  
транспорта, строителството и др. през периода между 2007 и 2010 година;
• актуализация на параметрите на емисиите към 2010 година;
• оценка на КАВ за 2010 година;
• актуализация  на  изводите  относно  основните  източници  на  замърсяване  и  
причините за влошено КАВ;
• набелязване  на  мерки  за  подобряване  на  КАВ  и  доказване  на  тяхната 
достатъчност посредством дисперсионно моделиране и нова оценка на състоянието на  
въздуха след реализация на набелязаните мерки.

При изработването на програмата   e   извършено:  

-  анализ  на  общинската програма по опазване  на  околната среда по  отношение  на 
замърсяването на атмосферния въздух и мерките свързани с него.

 -  анализ  на  факторите,  които могат да  имат принос  към  наднормените  нива  на 
съответните замърсители (и по-конкретно към нивата на серен диоксид и РМ10),

 -  наличие  на  неблагоприятни  климатични  условия,  в  т.ч.  ниски  средноденонощни и  
средногодишни скорости на вятъра (под 1,5 m/s) или тихо време; образуване на мъгли;  
влияние на топографските условия (особености) на терена;  вертикално смесване на 
въздушни маси; 

-  наличие  на  специфични  за  дадено  място  дисперсионни  характеристики  (т.е.  
характеристики на разпространение на замърсителите);  
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 - наличие на природни източници (силни ветрове, пренос на природни частици от сухи  
райони и др.).

 - влияние на зимното опесъчаване и осоляване на пътната и улична мрежа.     

- анализ и оценка на замърсяването с РМ10 и серен диоксид към референтната 2007г.  
(при отчитане и на изпълнението на мерките към този период) и към 2010г. Описание 
на източниците на емисии на територията на общината с принос в замърсяването.

 -  извършване  на  оценка,  чрез  дисперсионно  моделиране,  на  базата  на  анализа  и  
оценката по предходата точка (включително на базата на прогнозна информация за 
бъдещата дейност) и при отчитане на актуалния принос на отделните източници на  
замърсяване (промишленост, енергетика, битово и обществено отопление, транспорт, 
неорганизирани площни източници и пр.)  към нивата на замърсяване в атмосферния  
въздух по показател РМ10 и серен диоксид. 

- на база на анализа и резултатите от моделната оценка са формулирани конкретни 
мерки за изпълнение за постигане на необходимите нива на КАВ и за по-нататъшно 
поддържане на КАВ, включително са набелязани приоритетни за прилагане мерки. 

1.2. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 

Отговорен  орган  за  разработването  и  изпълнението  на  настоящата  Програма  и  
Плана за действие към нея е община Перник:

Кмет: Росица Йорданова Янакиева; 

община Перник

пл. „Св.Иван Рилски” № 1А

е-  mail  :   obshtina  @  pernik  .  bg  

тел.:  076 602 933;

факс: 076 603 890; 

Н-к  сектор  „Комунални  дейности  и  Екология” - инж.Евгения  Георгиева 
Андреевска; 

тел.: 076 684 278;

e-mail: jenia03@jmail.com

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.
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2.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

2.1.  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  НА 
ОБЩИНАТА

ПЕРНИШКАТА ОБЩИНА 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 м н.в.).  От запад се  ограничава от съседната Брезнишка котловина посредством  
невисок праг - рида Усоица (780-810 м н.в.) и Голо бърдо, разсечен от Струмския пролом 
под местността Кракра. Благоприятният климат и обширните полупланински пасища са 
създали  условия  за  населяването  й  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. 

Гранични общини са София, Брезник, Ковачевци, Радомир-фиг.2. 

Община Перник има площ около 477.21 кв. км, или близо 20% от Пернишка област. Около  
245 кв.  км са  земеделските земи,  което е 51.5% от общата територия на общината.  
Около 25% са горските площи. Висок е относителният дял на териториите, от които се  
добиват полезни изкопаеми - 11.7%, а 9.6% заемат населените места

Населени места, население

На  територията  на  Община  Перник  се  намират  два  града  -  Перник  и  Батановци  и  
двадесет и две села с  население съгласно Таблица 1. Населените места под 1000 души 
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са14,  между  1000  и  3000  души  имат  9  селища,  а  град  Перник  според  данните  от 
последното преброяване през 2011 г. е с население 80191 души - табл.1 

В таблица 1 е представена информация за броя на населението подложено на наднормено 
замърсяване,  като  в  случаите  на  замърсяване  със  серед  диоксид  са  взети  предвид  
допустимите превишения на съответните норми и площите,  съответно жителите са  
определени по перцентилните стойности – 99,18 перцентил за 24-часовите концентрации 
и 99,73 перцентил за 1-часовите концентрации. Стойностите са определени на базатата  
на проведеното математично моделиране за съответната година.

Таблица  1.1 Детайлна  информация  за  населението  подложено  на  наднормено 
замърсяване с ФПЧ10 и SO2 за 2007 и 2010г.

         Райони   

Показател

Перник кв. Църква кв. Изток % от общото 
население на 
общинатаЗсегнато население, брой жители

SO2 2007

СЧК>350 
µg/m3 36470 29896 25456 77

СДК>125 
µg/m3 29635 19065 16243 56

SO2 2010 СЧК>350 7166 573 5342 7

Област 
Общини

Налично 
население към:

Постоянно население към:

Населени места 31.12.1946 1.12.1956 1.12.1965 2.12.1975 4.12.1985 4.12.1992 1.03.2001 1.02.2011

Община Перник 59593 91081 109724 113890 117615 111244 104625 97181
   гр. Батановци 2543 3424 4684 4347 3915 2953 2638 2263
   с. Богдановдол 1549 1560 1473 1291 1070 753 633 486
   с. Боснек 851 684 414 284 219 234 213 155
   с. Вискяр 495 423 327 262 192 151 134 102
   с. Витановци 790 763 719 658 517 418 324 269
   с. Големо Бучино 1226 1381 1384 1148 894 775 671 726
   с. Дивотино 2362 2884 2938 2819 2619 2325 2069 1911
   с. Драгичево 1091 1293 1855 2267 2250 2117 2100 2121
   с. Зидарци 310 298 229 209 190 145 124 80
   с. Кладница 1802 2104 1393 1425 1376 1299 1305 1202
   с. Кралев дол 1175 1205 1177 1020 872 762 659 619
   с. Лесковец 510 452 380 253 183 175 128 117
   с. Люлин 1744 2994 2450 1984 1529 1234 1009 849
   с. Мещица 1505 1520 1555 1453 1321 1185 1042 873
   гр. Перник 34981 63482 81526 87408 94155 90549 85991 80191
   с. Планиница 203 141 57 52 32 29 28 30
   с. Радуй 609 391 313 197 102 68 66 51
   с. Расник 1224 1244 1072 857 705 605 468 399
   с. Рударци х х 904 1033 1114 1067 1128 1362
   с. Селищен дол 442 369 330 277 213 182 164 146
   с. Студена 2142 2454 2582 2776 2475 2288 2046 1819
   с. Черна гора х х х х х 446 377 302
   с. Чуйпетлово 216 148 54 39 36 48 46 29
   с. Ярджиловци 1823 1867 1908 1831 1636 1436 1262 1079
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µg/m3

СДК>125 
µg/m3 14195 5732 3890 18

ФПЧ10 

2007 СГК>40 µg/m3
18687 6174 12167

29

ФПЧ10 

2010 СГК>40 µg/m3 57330 14205 13583 78

В  таблица  1.2 са  представени  данни  за  площите  попадащи  под  влиянието  на 
замърсителите ФПЧ10 и  SO2 с  наднормена концентация, като са отчетени населените 
райони за 2007 и 2010 год.

Таблица  1.2 Площи  с  наднормена  концентрация  на  изследваните  замърсители  от 
населените места на община Перник за 2007 и 2010 г.

   Показател 
Площ, 
km2

SO2 2007

СЧК>350 
µg/m3 5.99

СДК>125 
µg/m3 7.3

SO2 2010

СЧК>350 
µg/m3 1.1

СДК>125 
µg/m3 3.1

ФПЧ10 

2007 СГК>40 µg/m3 43.12

ФПЧ10 

2010 СГК>40 µg/m3 12.3

2.2.ГЕОГРАФСКИ ДАННИ

2.2.1.Релеф и полезни изкопаеми

Перник е разположен на двата бряга на река Струма, в едноименната котловина между 
планините Витоша и Люлин и планинския рид Голо бърдо. 

Релефът на котловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато 
северните са по-стръмни и обрасли с растителност. Самият град Перник е с линеарно 
развита структура и е разположен предимно в низинната част по протежение на река  
Струма.  В  геоморфоложко  отношение Пернишката  котловина  попада  в  Краищенско-
Ихтиманската подобласт. 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  
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на почвените видове и техните основни характеристики. Преобладават канелените почви  
и  излужените  смолници.  Равнинната  част  на  Пернишката  котловина  е  покрита  с  
плодороден  чернозем,  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, добра аерация. 

По времето на терциера Пернишката котловина е била дъно на езерен басейн, в който са  
се наслоили мощни пластове. От този геоложки период датират и запасите от кафяви  
въглища  в  района,  които  предопределят  насоката  на  икономическото  развитие  на  
общината. 

Кафявите въглища от Пернишкия въглищен басейн се експлоатират от "Мини Перник" 
АД. Средногодишното производство е 1950 хил. т. 

От  нерудните  изкопаеми в  Пернишката  община  е  застъпен  добивът  на  инертни 
материали, варовик, гранит. Варовиците (с големи запаси) са пригодни за добив на цимент 
и вар (Перник, Батановци).

2.2.2.Води и основни водни басейни

Формирането и състоянието на повърхностните води в района на гр. Перник се определя  
от водосборната зона на река Струма, чиито извори се намират в западната част на 
Витоша.  Тя е  основен източник за питейно и промишлено водоснабдяване на града,  за  
напояване на  земеделските площи около него,  като същевременно е  и  водоприемник на 
всички отпадни води от промишлените производства - на фирмите "Стомана Индъстри"  
АД,  ТЕЦ  "Република"  към  „Топлофикация  Перник”  АД,  и  др.,  които  силно  влошават 
качеството  на  водата.  За  това  способства  и  градският  колектор,  който  се  зауства  
директно в реката.   

За целите на водопотреблението оттокът на река Струма е регулиран чрез двата язовира  
- Студена и Пчелина. Язовир Студена е с общ завирен обем 25.2 млн. куб. м и служи за 
осигуряване на общото водопотребление на гр. Перник и за напояването в района. Язовир  
Пчелина е  със  завирен обем 54.8  млн.  куб.  м и служи като вторичен  утайник на  река  
Струма  и  източник  за  промишлено  водоснабдяване  с  условно  чисти  води,  но  не 
функционира  от 2001г.

Подземните води в района на Перник имат преобладаващо дъждовно-снежно подхранване,  
така че режимът им е пряко свързан със сезонните количества на повърхностните води.  
Върху формирането и състоянието им оказват влияние също геоложките, литоложките 
и хидрогеоложките условия на района. Плитки подземни води са установени по цялата  
територия на гр. Перник - с ниво1-5 м в алувиалните отложения, и по-малко - с ниво 10-12  
м. В района има два основни минерални водоизточника - в кв. "Бяла вода" (с дебит 3.3 л/сек,  
температура 27°С и експлоатационни запаси нанаходището 104 хил. куб. м) и в с. Рударци 
(с  дебит  10.3  л/сек,  темпеатура  28°С  и  експлоатационни  запаси  33  хил.  куб.  м).  
Минералната вода при с. Рударци се използва за балнеопрофилактични цели и се продава  
като  трапезна  вода  в  страната  и  в  чужбина.  Минералната  вода  при  с.  Рударци  се  
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използва за балнеопрофилактични цели и се продава като трапезна вода в страната и в  
чужбина. 

2.3. МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ

2.3.1.Климатична характеристика на района

 В климатично отношение Перник попада в умереноконтиненталната климатична област,  
като само Витошкият склон е в планинската 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  
влияят на разсейването и преноса на емитираните вредни вещества във въздушния басейн.

Качеството на атмосферния въздух се влияе, както от масовите емисионни потоци на 
замърсителите, така и от разсейването на вредните вещества, с което се разширяват 
районите със замърсен въздух.
Най-пълна картина за степента на замърсяване на въздуха, в определена област, може да  
се получи, ако се вземе предвид изменението на метеорологичните условия за всеки час от 
избрания период на математично моделиране.  За тази цел се използват валидирани от 
Trinity Consultants Dallas Texas данни, във вид на почасов метеорологичен файл. Данните се  
отнасят за най-близката до гр. Перник метеорологична станция, за която такива данни 
са налични - станция София. 
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От фиг.3 се вижда, че преобладаващи са ветровете от два сектора, като с най-висока 
честота се характеризира западният, следван от  източния вятър.
Климатичната характеристика за района е за 2007 г., като същата е валидна и за 2010 г.

Температура на въздуха  -   ( °С )

Средна месечна и годишна температура на въздуха.

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

-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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Месечна и годишна абсолютна максимална температура на въздуха.

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

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

Месечна и годишна абсолютна минимална температура на въздуха.

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

-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
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Влажност     (%)

Средна месечна и годишна относителна влажност ( % ).

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

Средна месечен и годишен дефицит на влажността (мб ).

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

1.1 1.8 2.9 5.3 6.6 7.5 9.1 10.0 6.9 4.2 2.5 1.4 4.9
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Мъгли
Мъглите  се  образуват  като  резултат  от  съчетаването   на  климатичните  условия  и 
физико-географските характеристики на района. Това е състояние на въздуха в приземния  
слой, когато видимостта е под 1 km. Кондензацията на наличните водни пари във въздуха 
в  следствие  на  понижената  температура  за  дадената  относителна  влажност 
предизвиква повишаване на концентрацията на различните замърсители на въздуха, които  
се явяват център за кондензацията на водните пари. Намалената видимост е резултата 
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  
става с повишаването на температурата през деня, усилването на турболентността на  
въздуха, появяването на вятър, разрушаването на температурната инверсия.

Брой на дни с мъгла по месеци, полугодия и годишно.

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ
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Валежи     (мм)

Средна месечна, сезонна и годишна сума на валежите (мм).

І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІX X XІ XІІ
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Вятър
Вятърът  е  от  особено  голямо  значение  за  естественото  пречистване  на  въздуха  и  
разсейването на локалните приземни концентрации на  вредности на по-голяма площ и  
намаляването  на  техните  стойности  до  допустимите.  От  основните  му 
характеристики-  посока  и  скорост,  зависят  посоките  и  разстоянията,  до  които 
достигат със съответната 
концентрация  праховите  и  газови  вредности.  От  тази  гледна  точка  от  съществено  
значение е броят на дните с малка скорост на вятъра, когато приземната концентрация  
на вредни вещества достига максимални стойности.
За оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието “потенциал на 
замърсяване  на  въздуха”.  Той  се  явява  функция  от  метеорологичните  и  топографски  
параметри, които обуславят преноса и разсейването на замърсителите. В обобщение, от  
климатична гледна точка най-неблагоприятен за качеството на въздуха е зимният сезон,  
когато е  най-голям процентът на тихото време и най-голям броя на дните с мъгли и  
ниското  количество  слънчева  радиация,  което  обуславя  турбулентен  топлинен  поток. 
Всички тези фактори водят до задържане на замърсителите от местни източници в  
приземния въздушен слой.  
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Характерна  черта  на  климата  са  приземните  температурни  инверсии,  особено  през 
зимните месеци. 
Пролетта  настъпва  сравнително  късно  -  към  края  на  март  и  началото  на  април.  
Средната пролетна температура е +9°С.
Лятото не е горещо, средната сезонна температура е 19.9°С. Най-горещият месец е юли -  
средномесечна температура 29.6°С. Абсолютният температурен максимум е 38.1°С.
Есента е по-топла от пролетта, средната сезонна температура е 10°С. Септември е с  
най-висока месечна температура - 16.1°С.
При западни и югозападни ветрове,  които са преобладаващи, по северните склонове на 
Голо бърдо се наблюдава фьон, който е най-типичен през пролетта.
Сравнително  голям  е  броят  на  дните  с  мъгли  през  годината  -  28.8.  През  топлото 
полугодие те са 2.5, а през студеното - 26.3 дни.
Валежите имат подчертано континентален характер. Те играят голяма роля в процесите 
на замърсяване и самоочистване на атмосферата от замърсители. Тяхното количество,  
заедно  с  относително  ниските  летни  температури,  е  причина  за  по-слабите  летни 
засушавания, отколкото в низините в Северна и Средна България. Средногодишната сума 
на валежите е 550-606 мм, като средните валежи по сезони са както следва: пролет - 162,  
лято - 165, есен - 152, зима - 128 мм. Най-влажен месец е май, а най-малко валежи падат  
през март.

Превишенията на нормите за отделните замърсители са обусловени в голяма степен от 
една  или  повече  неблагоприятни  характеристики  на  атмосферните  условия.  Техният 
отрицателен ефект върху качеството на въздуха се изразява в следното:
1.Безветрието или наличието на вятър, но с твърде ниска скорост, води до натрупване на  
емитираните замърсители в ограничена област на атмосферата, което след това може 
да се изрази в значителна степен на замърсяване на приземния въздушен слой.
2.Температурната  инверсия  възпрепятства  транспортирането  на  замърсителите  във  
височина и също предпоставя значително замърсяване на приземния слой на атмосферата.
3. Голямата отрицателна стойност на температурния градиент по височина определя 
атмосферата като нестабилна и обуславя значими низходящи и възходящи вертикални 
потоци,  което също може да доведе  до  значително замърсяване в  определени зони на  
приземния слой на атмосферата.

3. СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ
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  Използвани термини

"Качество  на  атмосферния  въздух"  е  състоянието  на  въздуха  на  открито  в  
тропосферата, с изключение на въздуха на работните места, определено от състава и 
съотношението на естествените и съставки и добавените вещества от естествен или 
антропогенен произход.

"Приземен слой" – атмосферния въздух на височина до 100 м от повърхността на земята.

"Замърсяване  на  атмосферния  въздух" –  всяко  постъпване  на  вредни  вещества 
/замърсители/ в него.

"Вредно вещество (замърсител)" – всяко вещество, въведено пряко или косвено от човека  
в атмосферния въздух, което е в състояние да окаже вредно въздействие върху здравето 
на населението и/или околната среда.

"Емисия" – изпускане на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух. Точката 
или повърхността, откъдето се осъществява изпускането, се нарича източник. Емисията 
се определя като маса на дадено вредно вещество за един кубически метър изпускан газ 
или като дебит на изпусканото вещество при нормални условия.

"Организирано изпускане" – е това, при което веществата се отвеждат в атмосферния 
въздух чрез изпускащо устройство – комин, канал и др.

"Неорганизирано изпускане" – е това, при което в атмосферния въздух веществата се  
отделят разсредоточено от дадена площадка- товарно-разтоварни площадки, открити 
складове за прахообразуващи материали, неизправна технологична апаратура и др.

"Ниво" – определена стойност за концентрацията на даден замърсител.

"Пределно  допустима  концентрация  (ПДК)"  –  максималната  концентрация  на  вредно 
вещество, която за определен период от време не оказва нито пряко, нито косвено вредно  
въздействие върху човека.

"Максимална еднократна пределно допустима концентрация (ПДКм.е.)" – допустимата 
краткосрочна  концентрация  за  определен  замърсител  в  продължение  на  30  или  60 
минутна експозиция.

"Максимална  еднократна  концентрация"  –  най-високата  от  краткосрочните 
концентрации за определен замърсител, регистрирани в даден пункт за определен период  
на наблюдение.

"Средноденонощна  пределно  допустима  концентрация  (ПДК  ср.дн.)"  –  допустимата 
концентрация в продължение на 24-часова експозиция.

"Средноденонощна концентрация" – средната аритметична стойност от еднократните 
концентрации, регистрирани неколкократно през денонощието или тази, отчетена при  
непрекъснато пробовземане в продължение на 24 часа.

"Средногодишна  пределно  допустима  концентрация  (ПДК  ср.год.)"  -  допустимата 
концентрация в продължение на едногодишна експозиция.

"Средногодишна концентрация"  -  средната  аритметична  стойност  от 
средноденонощните концентрации, регистрирани в продължение на една година.

3.1. ДЕЙСТВАЩА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ

Националната система за мониторинг на околната среда извършва оценка на качеството 
на атмосферния въздух (КАВ) върху територията на страната, разделена на 6 РОУКАВ, 
утвърдени  със  Заповед  №1046/03.12.2010г.  на  министъра  на  ОСВ.  Националната 
автоматична  система за мониторинг на  КАВ  на МОСВ се състои от  55 стационарни 
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пункта,  в  т.ч.  11 пункта  с  ръчно  пробонабиране  и  последващ  лабораторен  анализ,  30 
автоматични измервателни станции (АИС), 11 автоматични ДОАС системи (работещи  
на  оптичен  принцип),  както  и  3  АИС  за  мониторинг  на  КАВ  в  горски  екосистеми 
(„Юндола”, „Витиня” и „Ст. Оряхово”) и една фонова станция - КФС “Рожен”. 
Към настоящия момент на територията на РИОСВ-Перник са разположени един пункт 
за мониторинг на качеството на атмосферния въздух с ръчно пробовземане и последващ 
лабораторен анализ-гравиметричен (Р) и една автоматична измервателна станция (АИС),  
както следва: 

Пункт код/номер ЕоI код географски координати

Пункт „Шахтьор” (АИС) 035587110 BG0049А Х 42° 36’30”

У 23°2’ 6.06”

Пункт „кв. Църква” (Р) 035587106 BG0046А Х 42° 35’ 17”

У 23° 7’ 27.02”

И двата пункта се обслужват от ИАОС. 

 Местоположение  на  пунктовете  за  мониторинг  на  качеството  на  въздуха  в  община 
Перник

Контролирани замърсители и норми за КАВ 
Измерванията към настоящия момент по показатели фини прахови частици до 10 μm  
(РМ10),  фини  прахови  частици  до  2.5  μm  (РМ  2.5)  и  серен  диоксид  за  мрежата  от 
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пунктове  за  контрол  качеството  на  атмосферния  въздух  (КАВ),  разположена  на 
територията на РИОСВ-Перник, са отразени в следващата таблица: 

Tабл.1
Пункт за мониторинг код/номер контролирани замърсители

РМ 2,5 РМ10 SO2

кв. „Църква” (Р) 035587106 X X -

„Шахтьор”(АИС)транспорте
н и градски фонов

035587110 - X X

Пункт  „Църква”  -  Пункта  е  градски  фонов.  Основен  източник  на  вредни  вещества 
изпускани  в  атмосферния  въздух  в  района  е  дейността  на  „Стомана  Индъстри”  АД, 
емисиите от битовия сектор и транспорта. При определени метеорологични условия се  
прибавя и влиянието на ТЕЦ „Република”.
Пункт  „Шахтьор”  (АИС  )  -  Пункта  е  транспортен.  Основен  източник  на  вредни 
вещества изпускани в атмосферния въздух в гр.Перник е “Топлофикация - Перник” АД. В  
района  на  пункта  се  наслагват  емисиите  от  автомобилния  транспорт  на  близкото  
кръстовище, ТЕЦ „Република” и уличната мрежа. 

3.2.  НОРМИ  ЗА  ОЦЕНКА  НА  СТЕПЕНТА  НА  ЗАМЪРСЯВАНЕ  НА  
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Новоприетата Наредба №12 от 15.07.2010 г. отменя Наредба №1 от 2004г. за норми за  
бензен и въглероден оксид в атмосферния въздух (ДВ, бр. 14 от 2004г.), Наредба №4 от  
2004г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух (ДВ,  
бр. 64 от 2004г.) и Наредба №9 от 1999г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини  
прахови  частици и  олово  в  атмосферния  въздух  (ДВ,  бр.  46  от 1999г.)  от датата на  
влизането си в сила. 
Нормите  за  качество  на  атмосферния  въздух  (КАВ),  съгласно  действащата  нормативна 
уредба по показатели са представени в табл.2.

Норми за серен диоксид, азотен диоксид и азотни оксиди, ФПЧ, олово, бензен и въглероден 
оксид

Таблица 2

Норма Период на Стойност Допустимо
Дата, към 
която

 осредняване  отклонение
нормата 
трябва да

    бъде спазена
1 2 3 4 5
Серен диоксид
Средночасова 1 час 350 µg/m3 (да не 150 µg/m3 (43 %) 1.01.2005 г.
норма за опазване  бъде   
на човешкото  превишавана   
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здраве  повече от 24   
  пъти в рамките   
  на една   
  календарна   
  година (КГ)   
Средноденонощна 24 часа 125 µg/m3 (да не Няма 1.01.2005 г.

норма за опазване  бъде   
на човешкото  превишавана   

здраве  
повече от 3 
пъти

  

  в рамките на   
  една КГ)   
Норма за опазване една 20 µg/m3 Няма -
на природните календарна    
екосистеми (не се година и зима    
прилага в (от 1 октомври    
непосредствена до 31 март)    
близост до     
източниците)     
Фини прахови частици (ФПЧ10)
Средноденонощна 24 часа 50 µg/m3 ФПЧ10 50 % 1.01.2005 г.
норма за опазване  (да не бъде   
на човешкото  превишавана   
здраве  повече от 35   
  пъти в рамките   
  на една КГ)   
Средногодишна една 40 µg/m3 ФПЧ10 20 % 1.01.2005 г.
норма за опазване календарна    
на човешкото година    
здраве     

Алармени прагове за серен диоксид и азотен диоксид

Таблица 3

Замърсител Алармен праг
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Серен диоксид 500 µg/m3 (1)
Азотен диоксид 400 µg/m3 (1)

Краткосрочни целеви норми (КЦН) и горни оценъчни прагове (ГОП)

Таблица 5

Норма Период на Стойност
Дата, към която 
КЦН

 осредняване  следва да бъде спа-
   зена (1)
КЦН/ГОП за Максимална 8-часова 120 µg/m3, да не се 1.01.2010 г.
опазване на средна стойност в превишава в повече  
човешкото здраве рамките на от 25 дни на  
 денонощието (2) календарна година,  
  осреднено за  
  тригодишен период  
  (3)  
КЦН/ГОП за АОТ40 (изчислен от 18 000 µg/m3.h, 1.01.2010 г.
опазване на средночасовите осреднено за  
растителността стойности) за петгодишен период  
 периода от май до (3)  
 юли   

Дългосрочни целеви норми (ДЦН) и долни оценъчни прагове (ДОП)

Таблица 6

Норма Период на Стойност Дата, към която ДЦН
 осредняване  следва да бъде
   постигната
ДЦН/ДОП за Максимална 8-часова 120 µg/m3 Не е определена
опазване на средна стойност в   
човешкото здраве рамките на   
 денонощието   
ДЦН/ДОП за АОТ40 (изчислен от 6000 µg/m3.h, Не е определена
опазване на средночасовите осреднено за  
растителността стойности) за петгодишен период  
 периода от май до   
 юли вкл.   

Горни и долни оценъчни прагове

1. Серен диоксид
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Таблица 8

Оценъчен праг Средноденонощна стойност Стойност за опазване на
 за опазване на човешкото растителността
 здраве  
Горен 60 % от средноденонощната 60 % от зимната норма (12

 норма (75 µg/m3 - да не бъде µg/m3)
 превишавана повече от 3  
 пъти за една календарна  
 година (КГ)  
Долен 40 % от средноденонощната 40 % от зимната норма (8
 норма (50 µg/m3 - да не бъде µg/m3)
 превишавана повече от 3  
 пъти за една КГ)  

2. Азотен диоксид и азотни оксиди

Таблица 9

Оценъчен праг Средночасова Средногодишна Средногодишна
 стойност за опазване стойност за опазване стойност за опазване
 на човешкото здраве на човешкото здраве на растителността и
 (NO2) (NO2) природните
   екосистеми
   (NO + NO2)
Горен 70 % от нормата 80 % от нормата 80 % от нормата
 (140 µg/m3 - да не (32 µg/m3) (24 µg/m3)
 бъде превишавана   
 повече от 18 пъти за   
 една КГ)   
Долен 50 % от нормата (100 65 % от нормата 65 % от нормата
 µg/m3 - да не бъде (26 µg/m3) (19,5 µg/m3)
 превишавана повече   
 от 18 пъти за еднаКГ)   

3. Фини прахови частици (ФПЧ10/ФПЧ2,5) 

Таблица 10

Оценъчен праг Средноденонощна Средногодишна Средногодишна
 стойност (ФПЧ10) стойност (ФПЧ10) стойност (ФПЧ2,5) (1)
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Горен 70 % от нормата 70 % от нормата 70 % от нормата
 (35 µg/m3 - да не (28 µg/m3) (17 µg/m3)
 бъде превишавана   
 повече от 35 пъти за   
 една КГ)   
Долен 50 % от нормата 50 % от нормата 50 % от нормата
 (25 µg/m3 - да не (20 µg/m3) (12 µg/m3)
 бъде превишавана   
 повече от 35 пъти за   
 една КГ)   

3.3.АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПО ДАННИ НА 
СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ 

Серен диоксид - Основни източници са: процесите на изгаряне на твърди горива с високо  
сярно съдържание, което за твърдите горива /въглища/достига до 3,9%. Серният диоксид 
и азотните оксиди са основните компоненти на киселинните дъждове. Има регистрирани 
превишения на СДН по този показател на двата пункта – пункт „Шахтьор” (АИС)    и  
пункт Църква /съгласно данните от мониторинга /.
Азотен диоксид - основни източници са горивните процеси в индустрията и моторните 
превозни средства. Образува се и в почвата вследствие действието на микроорганизмите.  
Взаймодействието  му  с  въглеводородите  (от  парите  на  бензина  и  метана  води  до 
образуването на т. нар. смог. Има регистрирани превишения на СДН по този показател на 
двата  пункта  –   пункт  „Шахтьор”  (АИС)  и  пункт  Църква  /съгласно  данните  от 
мониторинга/
Фини прахови  частици –  РМ10 (частици  с  аеродинамичен  диаметър по-малък  от 10 
микрометра)  -  основни  източници  са  твърдите горива  за  отопление  с  високо  пепелно  
съдържание  (което  в  някои  случаи  надвишава  50%),  транспортът  и  индустриалните 
процеси. През 2010 година двата пункта в община Перник са регистрирали концентрации  
над СДН. Това вероятно се дължи основно на използваните горива за отопление в битовия 
сектор, както и на некачествените и лошо поддържани пътни настилки.
 Броят  месечни  превишения  на  СДН  за  пункт „Шахтьор”  (АИС) е  най  висок  през 
отоплителния сезон месеците ноември – март. Същото е валидно и за пункт „Църква”.

Сравнителна таблица между превишения на серен диоксид и РМ10 за 2010 г.

Ден Месец Час dT/dh

Скорост 
на 
вятъра

Посока
на вятъра Темпе- 

ратура
SO2 РМ10 Заб.

°K/km m/s deg °K µg/m 3 µg/m 3

17 1 15 0 0 280.9 416   2551, 4
6 2 20 -9 2.1 121 275.9 425.4 664
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25 2 11 5 9.8 103 270.9 384 -3
3 6 11 5 1 141 295.9 362.1 - 2, 3

10 7 11 5 4.1 85 300.4 431.4 563
7 12 17 -9 3.1 93 279.2 496.3 60.54

22 12 24 -9 0 0 267.5 388.1 405.41, 4
23 12 1 -9 1 9 267.5 396 470.12, 4

30 12 9 -9 0 0 267.5 496.4

222

1, 4
30 12 10 -9 1 314 267 468.7 2, 4

30 12 11 5 1 314 267.5 437.5 2, 3
30 12 12 -9 0 0 267.5 962.4 1, 4

30 12 13 -9 1 - 268.1 1070.6 2, 4, 5

30 12 14 -9 1 - 269.2 535.6 2, 4, 5
30 12 16 -9 0 0 268.1 395.8 1, 4
30 12 20 -9 1 999 268.8 403.4 2, 4

30 12 21 -9 0 0 268.8 439.5 1, 4
30 12 22 -9 1 311 268.8 463.3 2, 4

30 12 23 -9 0 0 268.1 533.9 1, 4
30 12 24 -9 0 0 268.1 661.2 1, 4

31 12 1 -9 1 - 269.2 642.1

290.3

2, 4, 5
31 12 2 -9 0 0 267 466.6 1, 4

31 12 4 -9 1 341 268.1 357.7 2, 4
31 12 5 -9 1 78 267.5 369.1 2, 4

31 12 7 -9 2.1 113 267 447.4 4
31 12 8 -9 0 0 268.1 469.6 1, 4

31 12 9 -9 0 0 267.5 655.6 1, 4
31 12 10 -9 1 109 267 536.6 2, 4
31 12 11 -9 0 0 268.1 434.9 1, 4

31 12 21 -9 0 0 271.4 716 1, 4

31 12 22 -9 1 322 269.2 450.2 2, 4
31 12 23 -9 1 314 270.4 427.5 2, 4

31 12 24 -9 0 0 270.9 653.1 1, 4

Забележки: 1–безветрие; 2–слаб вятър; 3–температурна инверсия;
4–нестабилна атмосфера; 5-непълни метеорологични данни.

Сравнителни  графики  на  данните  от  мониторинга  по  месеци  за  2007  и  2010г. по 
показател РМ10

Легенда:
P1- пункт Шахтьор                                               
Р2 – пункт Църква
СДН – средно денонощна норма

24



януари 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010РМ10-Р2

февруари 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

март 2007/2010

25



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

април 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

май 2007/2010

26



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

юни 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

юли 2007/2010

27



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2010PM10-P2

2010PM10-P2

    август   2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

септември 2007/2010

28



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

октомври 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

ноември 2007/2010

29



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН PM10

2007PM10-P1

2010PM10-P1

2007PM10-P2

2010PM10-P2

декември 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

СДН PM10

2007PM-P1

2010PM-P1

2007PM-P2

2010PM10-P2

Сравнителни графики на данните от мониторинга по месеци за 2007 и 2010г. за  
SO2

30



януари 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

февруари 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

март 2007/2010

31



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

април 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

май 2007/2010

32



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

юни 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

юли 2007/2010

33



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

август 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

септември 2007/2010

34



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДНSO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

октомври 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

ноември 2007/2010

35



0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

декември 2007/2010

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

СДН SO2

2010SO2-P1

2007SO2-P1

Фиг.4 Съпоставка  на  броя  превишенията  през  даден  месец  и  средномесечната 
температура за 2007г.  - Пункт „Шахтьор” (АИС ) 
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Фиг.5  Съпоставка  на  броя  превишенията  през  даден  месец  и  средномесечната 
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Фиг.6  Съпоставка на  броя  превишенията на СДН за  РМ10 и  SO2 зa  2007  и  2010г.-  
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От фиг.4, 5 и 6 се забелязва тенденция на намаляване на дните с превишения на СДН на 
замърсителите,  която  е  по-ясно  изразена  при  SO2,  в  сравнение  с  РМ10.  Слабата 
тенденция на намаляване на замъряването с РМ10 е показтел за ниска приложимост на  
мерките, поставени за изпълнение в Прогрма за КАВ от 2003 год.
Слабата тенденция на намаляване на замъряването с РМ10 е в зависимост и от лошата 
пътна настилка на територията на общината, откритите рудници и нерекултивирани  
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площи,  както  и  все  още  високия  дял  на  населението,  ползващо  за  отопление  дърва  и  
въглища. 

3.4. ОСНОВНИ  РИСКОВЕ,  СВЪРЗАНИ  СЪС  ЗАМЪРСЯВАНЕТО  НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ (РМ10).

Замърсяването  на  атмосферния  въздух  оказва  негативно  влияние  върху  здравето  на 
населението проявяващо се с увеличение на заболеваемостта. Най-изразено е това влияние  
в екологично застрашените райони. Съществуват много данни за вредното въздействие 
на  атмосферните  замърсители  върху  имунната  система,  водещо  до  подтискане  или 
разстройване  на  нейните  функции,  в  резултат  –  нарастване  на  инфекциозната 
заболеваемост и степента на алергизация. 

3.4.1. Серен диоксид (SO2) 

Източници: SO2 е резултат от изгарянето на изкопаеми горива (въглища, тежки горива,  
горива за МПС) и топене на серосъдържащи руди. След като се емитира в атмосферата, 
SO2 се окислява до сулфати и сярна киселина, образуваща аерозол, който често се свързва 
с други замърсители в капчици или твърди частици с различни размери. SO2 и продуктите 
от неговото окисляване се премахват от атмосферата чрез мокро и сухо отлагане. 

Влияние  върху  човешкото  здраве:  SO2  при  вдишване  е  краткосрочен  дразнител  и 
високите концентрации могат да причинят трудности в дишането у хора, изложени на  
влиянието  му.  Страдащите  от  астма  и  хронични  заболявания  на  белите  дробове  са  
особено чувствителни към вредното му влияние.  SO2 според диапазона на замърсяване 
може да предизвика пристъпи на астма.

Влияние  върху  околната  среда:   SO2  влияе  директно  на  растителността,  като  се  
поглъща от надземните части на растенията. В зависимост от погълнатото количество 
на  единица  време,  в  тъканта на  растенията протичат различни  видове  биохимични  и 
физиологични ефекти. Особено чувствителни са ниските растения лишеи, мъхове.

Влияние върху материални обекти:   Емисиите на SO2 могат да допринесат за корозия  
на материалите. SO2 директно се натрупва по повърхността и след това се превръща в  
сулфати; освен това в атмосферния въздух SO2 се превръща в сулфатни частици, които 
се отлагат по повърхности и да доведат до корозия. И  SO2 и сулфатните частици са 
разтворими в дъждовните капки и така могат да увеличат киселинността на валежите и  
да ускорят корозията. При наличие на  SO2 и  NO2 се получава синергетичен корозионен 
ефект.

3.4.2. Нетоксичен прах и  прахови частици РМ с големина до 10 µg

Преносимите  по  въздуха  суспендирани  прахови  частици  (РМ)  са  или  с  първичен  или  с 
вторичен произход.

Източници:  Първичните  частици  се  емитират  директно  чрез  естествени  или  чрез  
антропогенни  процеси.  Вторичните  частици  са  главно  с  антропогенен  произход  и  се  
образуват  от  SO2,  NOx и  летливи  органични  съединения  (ЛОС).  Преобладават  главно 
антропогенните  източници.  Най-важните  от  тях  са  транспортът,  работещите  на 
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въглища и нефт електрически  централи,  горивните източници (промишлени и битови),  
прахта от неорганизираните емисии в промишлеността, товаренето/разтоварването на 
насипни  материали,  минното  дело,  предизвиканите  от  човека  горски  пожари  и 
негоривните източници като строителство и каменодобив. Емисиите от прахови частици 
сухопътния транспорт се причиняват от директните емисии отработените газове на 
автомобилите, износването от гуми и спирачки и повторното супсидиране на прахта на  
пътя. Битовото изгаряне на въглища е типичен голям източник през зимните месеци. Друг 
източник са горските и селскостопански пожари (изгаряне на стърнищата). Откритите 
полета са причина за емисии на разнасяна от вятъра прах от почвата.  Най-важните 
източници от селскостопанските дейности са резултат от реакцията на амоняка със 
сярна и азотна киселини (продукти от изгарянето на изкопаеми горива). Получаващите се  
амониев сулфат и нитратни аерозоли могат да образуват един от важните компоненти в 
атмосферното замърсяване с РМ10. 

Ефекти върху здравето на човека:

РМ не е единична субстанция, а е вид смес на замърсители с различни химични свойства и 
вариращи физични свойства като големина и повърхност, което оказва голямо влияние  
върху  разпределението  и  отлагането  в  респираторния  тракт.  По  оценки  на  различни  
проучвания  има  значителна  зависимост  между  високите  концентрации  на  РМ  и 
смъртността, постъпванията в болница с  респираторни заболявания и човеко-дните с  
употреба на  bronchodilator. Една друга хипотеза се опитва да свърже влиянието върху  
респираторния  тракт  със  сърдечносъдовите  ефекти.  Предполага  се,  че  киселинните 
частици с диаметър, по-малък от 100  nm, предизвикват възпаление на алвеолите, което 
води  както  до  остри  промени  в  способността  за  коагулация  на  кръвта,  така  и  до  
освобождаване на медиатори, които са в състояние да предизвикат пристъпи на остри 
дихателни  болести  у  чувствителни  индивиди.  Резултатът  от  промените  в  кръвта  е  
повишена  податливост  у  хората,  изложени  на  влиянието  към  остри  пристъпи  на 
сърдечносъдови  заболявания,  като при  най-чувствителните  индивиди  влиянието е  най-
неблагоприятно.
Има някои причини, поради които се предполага, че малките финни частици на РМ са по-
тясно свързани с много ефекти върху здравето. Частиците с диаметър под 10 µm могат 
да  преминат от другата страна  на  ларинкса  и  да  навлизат в  торакалните въздушни 
пътища  у  човека.  Ефекти  върху  здравето  възникват  и  при  много  ниски  нива  на  
канцентрацията на РМ, даже без видим праг.
Чувствителните  подгрупи  са  възрастните,  страдащите  от  кардиорес-пираторни 
заболявания и страдащите от астма от всички възрастови групи. Като правило за всички  
други,  допълнително изложени на влиянието на прахови частици поради други причини 
(активни и пасивни пушачи, излагане, свързано с работата),  се очаква рискът да е по-
висок отколкото при другите.

3.5.ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И НИВАТА НА 
СЕРЕН ДИОКСИД И РМ 10

Настоящата оценка на качеството на атмосферния въздух и нивата на серен диоксид и  
фини прахови частици (ФПЧ10) на територията на община Перник е извършена въз основа  
на  анализ  на  факторите,  които  могат  да  имат  принос  към  наднормените  нива  на 
замърсяване по отношение на:
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• наличие на неблагоприятни климатични условия, в т.ч. ниски средноденонощни и 
средногодишни скорости на вятъра (под 1,5m/s) или тихо време; образуване на  
мъгли;  влияние на топографските условия (особености) на терена (напр. при  
котловидни  форми  на  релефа);  вертикално  смесване  на  въздушни  маси;  
противостоене  на  въздушни  маси  с  океански  произход  с  такива  от 
континентален произход;

• наличие  на  специфични  за  дадено място други  дисперсионни характеристики 
(т.е. характеристики на разпространение на замърсителите);  

• наличие  на  други  природни  източници  (силни  ветрове,  пренос  на  природни 
частици от сухи райони и др.).

• наличие на големи промишлени източници на замърсяване;

• наличие  на  други  фактори,  които  оказват  влияние  върху  замърсяването  на  
въздуха (транспорт, бит, селско стопанство).    

КАВ  във  въздушния  басейн  на  община  Перник  е  функция  от  въздействието  на 
климатичните фактори и емисиите на вредни вещества, главно от местни източници –  
от промишлената дейност на предприятията, от горивните уредби, бита и транспорта. 
В  зависимост  от  метеорологичните  и  климатични  характеристики  степента  на 
запрашаване на атмосферния въздух е различна.  През зимния период в по-голямата част 
от  територията  на  община  Перник  преобладават  дни  с  променливи  температурни 
инверсии, което от своя страна е причина за средно високите, наднормени стойности на  
прах, отчетени в пунктовете за имисионни измервания. 
Основни антропогенни източници на прахови емисии са промишлеността, транспорта, 
битовото отопление и поддържането на уличната мрежа. Основни емитери на прах от 
различните промишлени дейности са изградените и функциониращи горивни инсталации,  
пътният трафик на тежкотоварни моторни превозни средства (МПС) и най-вече тези,  
които извозват прахообразуващи материали (разраства се строителството). Съществен 
принос  при  замърсяването  с  прах  има  транспорта  –  отработени  газове  и  сажди  от  
движението  на  МПС.  Друг  основен  замърсител  е  отрасъла  енергетика  –  ТЕЦ 
“Република”  към Топлофикация  Перник  АД.  (от месец  август  на  2009-та година,  т.е.  
почти 25 месеца в ТЕЦ „Република” в експлоатация е единствено котел №5. Същият е 
оборудван с нов електрофилтър,  като по този начин емисиите на прахови частици са  
значително  под  нормата  от  50  мг/Нм3.  Измерванията  на  лабораторията  на  ИАОС 
показват концентрация на прах между 20 и 30 мг/нм3, при норма от 50 мг/Нм3. 
Съществен  дял  в  замърсяването  на  околната  среда  с  прах  има  битовия  сектор  като 
неговия принос се увеличава през отоплителния сезон, когато за отопление се използват 
нискокачествени твърди и течни горива с високо съдържание на пепел. 
Наблюдава се кумулативен ефект. Замърсяването с прах е функция и на чистотата на 
уличната мрежа в Перник, която обикновено не е добра. 
Естествени  източници  за  увеличаване  на  замърсяването на  околната среда  с  прах  са  
вятърната  ерозия,  влажността  на  въздуха  и  други  климатични  и  метеорологични 
фактори. За зимният период са характерни дните с безветрие и мъгла. За района на гр.  
Перник съществен е приноса на откритите руднични терени и депа.
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ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МЕРКИТЕ ОТ ПЛАНА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ 
ВЪЗДУХ В РАЙОНА НА ГРАД ПЕРНИК

КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-1

Рехабилитация на 
котел № 5 и 
изграждане на нов 
електрофилтър 
към него 

Насърчаване на 
пром.предприя-
тия-
замърсители,  
получаването на 
сертификат ISO 
14 000

ТЕЦ 
„Република

2003-
2005 г.

Собствени 
средства 
(сключен е  
заем за 
финансиране 
на проекта 
от Световна 
банка)

Ограничаване на 
праховите 
емисии от котел 
№5 до 50 
мг/н.куб.м. 

Извършена е 
рахабилитация на котел 
№5 и е изграден нов 
електрофилтър към него 
Въведени в експлоатация 
през месец април на 2009-
та година 
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-2

Изграждане на 
нов 120 MW котел 
на кипящ слой и 
извеждане от 
експлоатация на 
котли №№ 1-4 
(експлоатация на 
котел №5 само 
през 
отоплителния 
сезон)

Целогодишна 
работа на 
котела с 92%-на 
серочистка (при 
прахови емисии 
под 
30мг/н.куб.м.)..

ТЕЦ 
„Република

2004г.-
2006г.

Програма 
ИСПА, 
възможно 
ко-
финансиране 
от Банка 
KfW и 
националния 
бюджет 
(Германия),  
собствени 
средства

Изгаряните без  
сероочистка 
въглища (в котел 
№ 5) ще 
намалеят до 350 
хил.т. годишно, 
т.е. ще се 
постигне 60%-
но намаление на 
емисиите на 
серен диоксид. 
Със спирането 
на старите 
парогенератори 
се ликвидират 
неорганизирани-
те емисии от 
тях

Не се предвижда 
изграждането на котел 
на кипящ слой поради 
липса на необходимите 
средства. Като 
алтернатива е  
извършено 
преустройство и 
модернизация на котел 
№ 3, работещ с гориво 
природен газ.
Изведени са от 
експлоатация котли №№ 
1-4 през месец август 
2009 г.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-3

Изграждане на 
система за 
сероочистка на 
отпадъчните 
газове от котел 
№5 (с  
ефективност 
75%)

Ограничаване на 
емисиите на 
серен диоксид (и 
прахови частици)

ТЕЦ 
„Република

2005г.  
2008г.

ИСПА на 
ЕС; 
възможно 
ко-
финансиране 
от Банка 
KfW и 
националния 
бюджет 
(Германия),  
собствени 
средства

Допълнително 
ограничаване на 
емисиите на 
серен диоксид (и 
прахови 
частици)

Не е изпълнено
 Поради липса на 
средства не е извършено 
до 2011 година. 
Държавата, като 
собственик на 
Дружеството не е  
осигурила и 
предоставила средства 
за СОИ. През месец 
април на 2011, след 
решение на  ВКС 
мажоратирния пакет от 
акции е собственост на 
частни компании.  
Новите собственици са 
извършили поредица от 
действия за започаване 
строеж на СОИ към 
котел 5, включително са 
осигурени средства и 
подписан договор за 
проектиране и строеж 
на СОИ.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-4

Рехабилитация на 
топло-преносната 
мрежа и 
абонатните 
станции

Намаляване 
топлинните 
загуби

ТЕЦ 
„Република

2003г.  
2005 г.

Собствени 
средства 
(сключен е  
заем за 
финансиране 
на проекта 
от Световна 
банка)

Повишаване на 
енергийната 
ефективност 
(10%-но 
намаление на 
количеството 
на изгаряните 
въглища)

Изпълнено
 Заменени са с нови 
всичките 760 броя 
абонатни станции, 
заменени са с нови 
(предварително 
изолирани тръби) 
магистралните 
топлопроводи, доставени 
и монтирани са шест 
броя мрежови помпи с 
честотно регулиране на 
оборотите и товара.

PK-AIR-03-
T-5

Изграждане на 
защитни 
съоръжения по 
периферията на 
действащите 
сгуроотвали за 
защита на 
рекултивираните 
части от тях

Намаляване 
неорганизиранит
е прахови емисии

Община, 
ТЕЦ 
„Република

2003г.  
2004г.

Община, 
фирма

Осигуряване 
ефективността 
на мерките по 
залесяването на 
действащите 
сгуроотвали

Частично 
Сгуроотвалите са 
затревени и залесени по 
периферията с 
устойчиви растения – 
ракита, тръстика,  
върби, тамарикс и др.  
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-6

Залесяване на 
сухата ивица по 
перифериите на 
действащите 
сгуроотвали (вкл.  
презалесяване на 
наличната 
увредена 
растителност в 
сгуроотвала до кв.  
“Калкас”

Намаляване 
неорганизиранит
е прахови емисии

ТЕЦ 
„Република

2003г.  
2004г.

Собствени 
средства 
(НФООС

Ограничаване на 
праховите 
емисии от 
дейността на 
сгуроотвалите

Частично 
Напълно са залесени с 
дървета и храсти сухите 
участъци по 
периферията на двата 
сгуроотвала.

PK-AIR-03-
R-7

Оросяване на 
непокритите с 
вода зони на 
действащите 
сгуроотвали

За 
предотвратяване 
замърсяването 
на въздуха с прах 
при юго-източни 
ветрове

ТЕЦ 
„Република

Постоя-
нен – от 
01.01.
2003г.

Собствени 
средства 

Ограничаване на 
праховите 
емисии от 
дейността на 
сгуроотвалите

Не е изпълнено
Поради ограниченият 
срок за експлоатация на 
депата ( до 2012 и 2014 
година) икономически е 
неефективно да се 
влагат значителни 
средства в такива 
мероприятия.За 
недопускане на 
запрашаване са 
изпълнени  алтернативни 
мерки
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-8

Проучване на 
възможностите 
за изграждане на 
оросителни 
системи на 
действащите 
сгуроотвали 

За 
предотвратяване 
замърсяването 
на въздуха с прах 
при юго-източни 
ветрове

ТЕЦ 
„Република

Краен 
срок – 
30.06.
2002г.

Собствени 
средства

Осигуряване на 
възможност за 
намаляване до 
минимум на 
праховите 
емисии от 
сгуроотвалите

Изпълнено
В резултат от 
проучването е 
установено, че за 
недопускане на 
запрашаване на атм. 
въздух и с оглед 
ограничения ресурс за 
експлоатация е по-
изгодно и ефективно да 
се прилагат 
алтернативни мерки 
срещу запрашаването

PK-AIR-03-
T-9

Изграждане на 
оросителни 
системи на 
действащите 
сгуроотвали 
(според 
резултатите от 
проучването)

За 
предотвратяване 
замърсяването 
на въздуха с прах 
при юго-източни 
ветрове

ТЕЦ 
„Република

Краен 
срок – 
30.12.
2003г.

Собствени 
средства 
(НФООС)

Намаляване до 
минимум на 
праховите 
емисии от 
сгуроотвалите 
(до 
извеждането им 
от 
експлоатация)

Не е изпълнено
В резултат от 
проучването е 
предвидено и са 
изпълнени други мерки за 
недопускане на 
запрашаването.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-10

Изграждане на 
нов сгуроотвал с 
подходяща 
оросителна 
система

За 
предотвратяване 
замърсяването 
на въздуха с 
прахови  имисии 

ТЕЦ 
„Република

2007г.  
2008г.

Собствени 
средства

Осигуряване 
възможността 
за извеждане от 
експлоатация на 
действащите 
сгуроотвали

Не е изпълнено
Извършва се на 
настоящият етап – 
проучват се нови терени 
и технологии за 
транспорт на 
отпадъците.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-11

Рекултивация на 
действащите 
сгуроотвали

За 
предотвратяване 
замърсяването 
на въздуха с 
прахови  имисии

ТЕЦ 
„Република

2008г.  
2009г.

Собствени 
средства

Прекратяване 
на праховите 
емисии от 
действащите 
сгуроотвали

Не е изпълнено
На сгуроотвал „7-ми 
септември” е извършена 
техническа рекултивация 
на първи етап от 
проекта и частично на 
втори етап. Предстои 
завършване на 
биологическата 
рекултивация на първи 
етап и начало на био 
рекултивацията на 
втори етап.
На сгуроотвал „Кудин 
дол” съгласно 
комплексното 
разрешително срока за 
завършване на 
рекултивацията е 
31.12.2015 година.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-12

Почистване на 
вътрешнозаводски
те пътища и 
товарните 
площадки (от 
натрупаната прах 
и други 
прахообразуващи 
материали) и 
покриването им с 
асфалт или друга 
равностойна 
настилка

Предотвратяван
е замърсяването 
на въздуха с 
неорганизирани 
прахови  имисии

ТЕЦ 
„Република

2003г.  
2005г.

Собствени 
средства

Предотвратява
не на 
неорганизирани-
те емисии от 
територията на 
предприятието

Изпълнено
Извършват се 
периодични почиствания 
и измивания на вътрешно 
заводските пътища.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-13

Определяне, след 
съгласуване с  
Общината и 
РИОСВ на 
подходящи 
маршрути за 
движение на 
камионите 
(между мините и 
централата);  
предприемане на 
организационни 
мерки за 
покриване на 
камионите и 
недопускане на 
препълването им 
(при товарене)

Предотвратяван
е замърсяването 
на въздуха с 
неорганизирани 
прахови  имисии

 ТЕЦ 
„Република
ОА,РИОСВ

Постоян
ен – 
от 
01.01.
2003г.

фирма Намаляване на 
неорганизира-
ните емисии на 
прахови частици 
при превоз на 
въглища от 
мините до ТЕЦ

Изпълнено
През последното 
полугодие доставката на 
цялото количество 
въглища в ТЕЦ 
„Република” се извършва 
по гумено – транспортни 
ленти от ЦОВ на Мини 
„Открит въгледобив”.

PK-AIR-03-
T-14

Изграждане на 
контролна, 24-
часова 
лаборатория, 
която да 
извършва 
замервания на 
въздушните 
емисии от ТЕЦ

Проверка 
качеството на 
атмосферния 
въздух по 
компонент прах

ТЕЦ 
„Република

- Собствени 
средства

Мониторинг и 
контрол на 
качеството на 
атмосферния 
въздух

 Изпълнено 
Изградена е т. нар 
“система за 
непрекъснато измерване” 
(СНИ). Поради чести 
аварии с оборудването 
същата не изпълнява 
ефективно 
предназначението си.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-15

Частична 
газификация на 
ТЕЦ “Република”

Снижаване 
праховите 
емисии от 
дейността 

ТЕЦ 
„Република

- Собствени 
средства

Намаляване на 
организираните 
и неорганизира-
ните емисии

Изпълнено
 Разпалването на котел 
№ 5 се извършва на 
природен газ, същият се 
използва и за 
стабилизация на 
горивния процес 
/основното гориво са 
въглища/; въведен в 
експлоатация котел №3 
на гориво природен газ

PK-AIR-03-
R-16

Доставката на 
въглища  в ТЕЦ 
“Република” да се 
извършва чрез ЖП 
транспорт

Намаляване на 
неорганизиранит
е емисии

ТЕЦ 
„Република

01.05.
2005г.

 Собствени 
средства

Запазване 
техническото и 
хигиенно 
състояние на 
уличната мрежа 
на гр.Перник

Не е изпълнено
По договор с доставчика 
горивото постъпва в  
централата по гумено – 
транспортни ленти

PK-AIR-03-
R-17

Периодична 
замяна на 
ръкавите и 
поддръжка на 
ръкавните 
филтри (РФ) към 
електродъговите 
пещи (ЕДП)

Гарантиране 
праховите 
емисии от 
дейността 
съгласно 
нормите от КР

Стомана 
Индъстри 
АД 

Постоя-
нен

Собствени 
средства 
По 100 000лв 
за една 
смяна на 
ръкавите

Осигуряване 
ефективността 
на 
обезпрашаване 
на отпадъчните 
газове от 
електростомано
добивен цех 
(ЕСДЦ)

Изпълнява се постоянно
На всеки 2-3години се 
извършва цялостно 
подмяна на ръкавите
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-18

Реконструкция на 
ЕДП и увеличаване  
на капацитета на 
РФ (с подмяна на 
ръкавите на РФ 1)

Гарантиране 
праховите 
емисии от 
дейността 
съгласно 
нормите от КР

Стомана 
Индъстри 
АД

2003 г.  
2004г.

Собствени 
средства
За нов 
ръкавен 
филтър 
12мил.лв

Повишаване 
ефективността 
на 
аспирационните 
системи към 
ЕДП - 80%-но 
намаляване на 
неорганизирани
те прахови 
емисии от 
ЕСДЦ 

Изпълнено-извършена е 
реконструкция
Увеличен е капацитета 
на пещите, монтиран нов 
ръкавен филтър и 
издадено ново 
Комплексно 
разрешително от ИАОС

PK-AIR-03-
R-19

Преминаване към 
директно 
изпускане на 
шлаката под ЕДП, 
осигуряващо 
улавянето на 
неорганизираните 
емисии от 
охлаждането на 
шлаката и 
подаването им 
(през ЕДП 1) към 
РФ 1 

Намаляване 
неорганизиранит
е прахо газови 
емисии

Стомана 
Индъстри 
АД

2002г.  
2003г.

Собствени 
средства

Предотвратява
не на 
неорганизира-
ните прахови 
емисии  от 
открития 
участък за 
охлаждане 
(“гранулиране”) 
на 
отработената 
шлака 

Изпълнено
Преустановено 
извозването на шлаките 
с шлаковози посредством 
ж.п.транспорт.
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
T-20

Изграждане (по  
предварителен 
проект) на 
необходимите 
съоръжения, вкл.  
пречиствателни 
устройства, за 
ограничаване на 
неорганизираните 
емисии от 
участъка за 
пламъчно рязане 
на скрап

Преустановяване 
на 
неорганизирани 
емисии от прах и 
гарантиране 
праховите 
емисии от 
дейността 
съгласно 
нормите от КР

Стомана 
Индъстри 
АД

2004г.  
2005г.

Собствени 
средства

90%-но 
намаляване на 
неорганизира-
ните прахови 
емисии от 
участъка за 
пламъчно рязане 
на скрап

Изпълнено Изградена 
нова установка за рязане 
и нов ръкавен филтър.

PK-AIR-03-
R-21

Затревяване на 
насипите от 
шлака около ЖП 
пътищата в 
западната част 
на предприятието

Намаляване 
неорганизиранит
е прахо газови 
емисии

Стомана 
Индъстри 
АД

2003г.  
2004г.

Собствени 
средства

Допълнително 
намаляване на 
неорганизира-
ните емисии

Изпълнено-извършено е 
затревяване с цел 
намаляване на 
неорганизираните емисии
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-22

Идентификация 
на други 
източници на 
неорганизирани 
емисии и 
предприемане на 
конкретни мерки 
за намаляването 
им (в рамките на 
бъдещото 
комплексно 
разрешително за 
експлоатация на 
предприятието)

Снижаване на 
неорганизирани 
емисии от прах

Стомана 
Индъстри 
АД

2003г.  
2005г

Собствени 
средства

Допълнително 
намаляване на 
неорганизира-
ните емисии

Изпълнено
Контрол по изпълнение 
на условията, залегнали в  
КР
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-23

Транспортиране 
на отпадните 
филтърни прахове 
в затворени 
автопраховози; 
контролирано 
запълване на 
самосвалите за 
превоз на шлака (с  
оглед недопускане 
на нейното 
разпиляване по 
време на 
транспортиране-
то и)

Недопускане 
замърсяване с 
прах

Стомана 
Индъстри 
АД

Постоя-
нен – 
от 
01.01.
2003г. 

Собствени 
средства

Предотвратяван
е на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици 
(и тежки 
метали) при 
превоз на 
отпадни 
материали от 
дейността на 
предприятието

Изпълнено
Контролиране 
запълването на 
самосвалите за превоз на 
шлака
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-24

Почистване на 
вътрешнозаводски
те пътища и 
товарните 
площадки (от 
натрупаната 
прах) и  
покриването им с 
асфалт или друга 
равностойна 
настилка, в 
случаите когато 
такава не е налице

Недопускане 
замърсяване с 
неорганизирани 
прахови емисии

Стомана 
Индъстри 
АД

2003г.  
2005г.

Собствени 
средства

Предотвратя-
ване на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици 
от 
транспортните 
дейности на 
територията на 
предприятието

Изпълнено
Периодично почистване и 
измиване на 
вътрешнозаводските 
пътища и товарните 
площадки
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-25

Изграждане около 
депото на 
ветрово-защитна 
ивица (от инертни 
материали);  
покриване на 
депото с пласт 
инертни 
материали и 
периодично 
подравняване на 
повърхността му 
(с гасеничен 
трактор);  
залесяване около 
депото и 
оросяване на 
повърхността му

Ограничаване 
неорганизиранит
е прахови емисии

Стомана 
Индъстри 
АД

2003г.  
2005г.

собствени 
средства

Ограничаване на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици 
(и тежки 
метали) от 
депото за 
опасни и 
прозводствени 
отпадъци

 Закрито 
Не е собственост на 
Стомана Индъстри АД

PK-AIR-03-
T-26

Изграждане на 
ново депо за 
производствените 
отпадъци от 
дейността на 
предприятието 

Намаляване 
неорганизиранит
е емисии от прах

Стомана 
Индъстри 
АД

2004г.  
2005г.

Собствени 
средства

Възможно 
закриване и 
рекултивация на 
действащото 
депо за 
отпадъци

Не се налага, има 
изградени и действащи 
площадки за временно 
съхранение на отпадъци,  
съгласло условията 
заложени с КР
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-27

Прекратяване на 
експлоатацията 
и рекултивация 
(закриване) на 
действащото 
депо за 
производствени и 
опасни отпадъци

Намаляване 
неорганизиранит
е емисии от прах

Стомана 
Индъстри 
АД

2006г.
2007 г.

Собствени 
средства

Намаляване на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици

Закрито 
Не е собственост на 
Стомана Индъстри АД

PK-AIR-03- Рекултивация (по 
предварителен 
проект) на 
насипището от 
нискокачествени 
лигнити,  
затревяване и 
ограждане на 
рекултивираната 
територия 

Намаляване 
неорганизиранит
е емисии от прах

Община 
Перник

2006г.  
2008г.

Собствени 
средства

Прекратяване 
на праховите 
емисии от 
насипищата

Извършена техническа и 
биологична рекултивация 
на депо за земни маси-
кв.Тева-
2-ри етап
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ БИТОВОТО ОТОПЛЕНИЕ

PK-AIR-03-
R-29

Проучване на 
възможните 
схеми за дотиране 
и доставка на 
въглища с по-
добро качество; 
оценка на 
разходите

Намаляване 
неорганизиранит
е емисии от прах

 ОА, частни 
фирми

2003г. Общински 
бюджет, 
ПУДООС

 Намаляване на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици

Неизпълнено, поради 
липса на нормативна 
база, която да даде 
задължителен характер 
на препоръката

PK-AIR-03-
I-30

Провеждане на 
информационна 
кампания сред 
населението (във  
връзка със 
замяната на 
въглищата)

Намаляване 
неорганизирани-
те емисии от 
прах

ОА 2003г. Общински 
бюджет, 
НФООС

Намаляване на 
неорганизирани-
те емисии на 
прахови частици

Неизпълнено
По финансови причини

PK-AIR-03-
R-31

Преминаване към 
употреба на 
висококачествени 
въглища за битово 
отопление

Намаляване 
неорганизирани-
те емисии от 
прах

ОА
ТЕЦ

2004г. Според 
избраната 
схема 
(например,  
ежегодна 
дотация)

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

Неизпълнено
Финансово непосилни за 
населението
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-32

Проучване на 
възможностите 
за газификация на 
районите, които 
не са 
топлофицирани;  
оценка на 
разходите 

Проучване и 
оценка на 
разходите,  
необходими за 
газифициране на 
нетоплофициран
ите райони

ОА 2003 г.  
2004г.

Общински 
бюджет 
(или заявка 
за 
извършване 
на 
проучването 
от фирмите 
в бранша 
/със 
собствени 
средства/)

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

Извършено проучване и 
направена оценка на 
разходите

PK-AIR-03-
R-33

Изготвяне на 
проект за 
газификация на 
града

според 
проучването

ОА, фирми 2004г.  
2005г.

Средства на 
фирмите

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

През 2010 г. е изготвен 
проект /частичен/ за 
извършване газификация 
в кв.Изток

PK-AIR-03-
T-34

Поетапна 
газификация на 
града (според  
изготвения 
проект)

според 
проучването

ОА, фирми 2006г.  
2010г.

ОБ,Средства 
на фирмите

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

Изпълнено-през 2010 г.  
започна газифицирането 
на кв.Изток
Предстои-изграждане на 
мрежата за ЦГЧ и 
кв.Клепало
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-35

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

- 2003г.  
2003 г.

 Общински 
бюджет, 
външно 
финансиране

Повишаване 
етергийната 
ефективност на 
сградите

Не е изпълнено
Финансови причини

PK-AIR-03-
R-36

Изготвяне на 
проекти за 
повишаване 
енергийната 
ефективност на 
сградите (според 
проучването)

според 
проучването

Община 
Перник

2003г.  
2004г.

Общински 
бюджет, 
външно 
финансиране

Повишаване 
етергийната 
ефективност на 
сградите

Има приета стратегия 
за енергийна 
ефективност с реш. 
№548 на общ. съвет 
Перник
Направено е енергийно 
обследване на общински 
сгради, предстои ен.  
обследване и на тези на 
които не е правено, или е  
изтекъл срока
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-37

Реализиране на 
проектите за 
енергийна 
ефективност на 
сградите

според 
проучването

Община 
Перник

2006г.  
2010г.

Общински 
бюджет, 
НФООС ,  
външно 
финансиране 

Намаляване на 
емисиите от 
битовото 
отопление

Направен е енергиен 
одит и изпълнено 
саниране на общ.сграда 
на ул.Радомир №1-2010 г.
Проведен е енергиен 
форум с цел 
популяризиране 
необходимостта от 
саниране с участието на 
бизнеса.
Предстои саниране на 
сградата на “старата 
банка”, 12 ОУ и 
изпълнение на проекти по 
ОП ”Рег.развитие”,  
свързани с 
образователната 
инфраструктура
Извършен е енергиен 
одит и изготвен проект 
за саниране на сградата 
на община Перник
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ ОТ ТРАНСПОРТА

PK-AIR-03-
R-38

Почистване (по  
предварителна 
програма) на 
основните пътни 
артерии от 
натрупаната прах 
и поддържането 
им в добро 
състояние

- ОА
О
б
щ
и
н
-
с
к
и
 
б
ю
д
ж
е
т
 

По
ст
оян
ен 
– 
от 
01.
01.
200
3г.

Намаляване на 
неорганизира-
ните прахови 
емисии от 
транспортните 
дейности

Изпълнява се 
периодично, по 
предварително 
изготвен 
график
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-39

Разширяване и 
реконструкция на 
тролейбусната 
мрежа с 
нарастване на 
тролейбусния парк 
(вкл. модернизация 
на ремонтната 
база и подновяване 
на пътната 
настилка)

ОА 2003 г.  
2005г.

Община 
Перник 
Подадена 
молба за 
финансиране 
от ПУДООС 
за проект 
”Реконструк
-ция на 
трол.мрежа
” на 
общ.фирма 
„Тролейбусн
и превози” 
ЕООД

Намаляване на 
автобусния парк 
и емисиите от 
дейността му

Към 2010 г. не е  
изпълнено

Предстои модернизиране 
на общинската фирма и 
инфраструктурата, 
която ползва

PK-AIR-03-
R-40

Благоустройство 
(по предварителна 
програма) на 
крайпътните и 
междублоковите 
пространства

- ОА Общински 
бюджет, 
програма 
ФАР на ЕС

Намаляване на 
неорганизирани
те прахови 
емисии от 
транспортните 
дейности

Изпълнява се ежегодно
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

НАЧА-
ЛЕН И 
КРАЕН 
СРОК

Източник на 
финансиране/
изразходвани 
средства

ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО 

КРАЯ НА 2010 Г.
PK-AIR-03-
R-41

Проучване на 
възможностите 
за газификация на 
градския 
транспорт; 
оценка на 
разходите 

ОА 2004г. Общински 
бюджет

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

Не е изпълнено, поради 
неизяснена алтернатива 
с тролейбусния 
транспорт

PK-AIR-03-
R-42

Изграждане на 
станции за 
природен газ 
(високо налягане) 

според 
проучването

ОА 2005 г.
2006г.

Програма 
ФАР на ЕС,  
НФООС, 
общински 
бюджет, 
собствени 
средства на 
фирмите

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

Изпълнява се като 
частна инвестиция

PK-AIR-03-
R-43

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

- ОА Постоя-
нен –
 от 
01.01.
2003г

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

Изпълнява се с постоянен 
срок
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Легенда: 

РК- мярката се отнася за община Перник; 
AIR - мярката се отнася за подобряване на качеството на въздуха; 
03 -  мярка изпълнявана в периода от 2003 г.до 2010 г.
T - техническа мярка; 
I - информационна мярка; 
R - регулаторна мярка;
1÷43 - номер на мярката.
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Чрез  настоящата  програма,  за  разлика  от  досегашната  ситуация,  са  идентифицирани  
източниците на замърсяване, приноса им към замърсяването и са предвидени адекватни мерки 
за  тяхното  въздействие,  въз  основа  на  точни  данни  от  дисперсионно  моделиране  на  
замърсяването,  като за  целите  на  моделирането са  използвани  също и  актуални  данни  за  
метеорологичните  параметри  в  региона  в  периода  2007-2010г.  и  данни  за  актуалните  
източници на  замъряване,  вкл.  консумираните горива по видове,  като най-важни се  явяват 
данните за консумацията на твърди горива. 

За  целите  на  разработването  на  Програмата  беше  изготвен  списък  с  необходимата 
информация,  която да бъде събрана от страна на община Перник,  РИОСВ-Перник и други 
компетентните институции. 

Събраната и систематизирана информация е приложение към Програмата. 
Нейната точност и обхват обуславят точността на изготвеното Дисперсионно моделиране 
на замърсяването на атмосферния въздух на гр.Перник.
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4.ПРОИЗХОД  НА  ЗАМЪРСЯВАНЕТО -  ДЕФИНИРАНЕ  И  ГРУПИРАНЕ  НА 
ИЗТОЧНИЦИТЕ

ТЕЦ РЕПУБЛИКА-  За пречистване на  димните газове  от прах в  ТЕЦ “Република”  към 
отделните котли са монтирани  сухи електрофилтри. За пречистване на димните газове от 
серен диоксид в ТЕЦ “Република”не е изградена сероочистваща инсталация.
През 2007 г. и до средата на 2009 г. в централата са работили ПГ №№1, 2, 3 и 4.
През втората половина на 2009 г. и 2010 г. в ТЕЦ ”Република” към „Топлофикация Перник” 
АД, гр.Перник работи само реконструираният ПГ №5. Същият е въведен в експлоатация с  
разрешение за ползване №СТ-05-358/14.04.2009г., издадено от ДНСК.
Дружеството, като оператор на ТЕЦ Република има издадено Комплексно разрешително 
№53/2005г. /в сила от  16.07.2005г./,  актуализирано с Решение № 53-Н0-И0-А1/2010 г.).
Парогенератори  от  1  до  4  са  изведени  от  експлоатация  и  запечатани  със  Заповед  на  
Директора на РИОСВ-Перник през месец август 2009г.
В  актуализираното  КР  е  отразена  следната  промяна  в  горивната  инсталация  за 
производство на топлинна енергия:
• преустройство на парогенератор №3 за работа на природен газ, включващо:

o замяна на горелките за въглищен прах с нискоемисионни газови горелки;
o монтиране на системи за автоматизация и оптимизация на горивния процес;
o монтиране на системи за пожаробезопасност,

Топлофикация Перник АД не  извършва собствени непрекъснати измервания на емисиите на 
вредни  вещества  в  отпадъчните  газове  от  парогенератор  №5  и  парогенератор  №3  при 
спазване изискванията на Глава 6 от Наредба № 6 (ДВ 31/1999 г.).

Мерки свързани с производството и дистрибуцията на енергия
Рехабилитация на ПГ №5  и изграждане на нов електрофилтър към него

• Рехабилитация на ПГ №5  - извършено

• Изграждане на електрофилтъра за котел №5- извършено

• Използване при променливи параметри на горивото;

• Ниски емисии на серни и азотни оксиди;

• Висока енергийна ефективност;

• Много  висока  надеждност  на  частта,  в  която  се  осъществява 
изгарянето (т.е. по-малко аварии по време на експлоатация).

• Изграждане на система за сероочистка на отпадъчните газове от ПГ 
№5 (с ефективност 75%) – не изпълнено

• Мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от сгуроотвалите 

Съгласно издаденото КР следва да се извърши:
-  Поетапна техническа и биологична рекултивация на сгуроотвал Кудин дол, кв.Калкас към  
Топлофикация Перник АД с площ от 416 дка за съхранение на отпадъци от горене на въглища  
и сгуроотвал 7-ми септември, като дейностите да приключат в срок до до 31.12.2015 г. 
 -  Изграждане на защитни съоръжения по периферията на действащите сгуроотвали за  
защита на рекултивираните части от тях  
 -  Залесяване  на  сухата  ивица  по  перифериите  на  действащите  сгуроотвали  (вкл.  
презалесяване на наличната увредена растителност в сгуроотвала до кв. “Калкас”) 

 - Оросяване на непокритите с вода зони на действащите сгуроотвали
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 -  Операторът на ТЕЦ трябва  да  осигури  необходимия  брой  подходящи за  целта авто-
цистерни за овлажняването на пътя към депата и стените. 

 -  Проучване на възможностите за изграждане на оросителни системи на действащите 
сгуроотвали 

 - Изграждане на нов сгуроотвал с подходяща оросителна система
Други мерки за намаляване на емисиите/нивата на ФПЧ10

Почистване на вътрешнозаводските пътища и товарните площадки (от натрупаната прах 
и други прахообразуващи материали)  и  покриването им с асфалт или друга равностойна  
настилка - ще бъде намален уноса на прах от площадката на централата.

Определяне, след съгласуване с Общината и РИОСВ на подходящи маршрути за движение на  
камионите  между  мините  и  централата;  предприемане  на  организационни  мерки  за  
покриване на камионите и недопускане на препълването им (при товарене) - ще се избегне 
преминаването на камионите,  доставящи въглища от мините до ТЕЦ през  централната  
част на града, с което ще се намали разсипването на въглища върху пътната настилка в 
жилищните квартали. Ще спре допълнителното замърсяване на пътната настилка, ще се  
намали уноса на прах и ще се избегнат допълнителни повреди на настилката по пътищата в 
резултат от претоварването на камионите.

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

Мерки засягащи производството на стомана  -изпълнени и периодичноизпълнявани  

1.Периодична смяна на  ръкавите и  поддръжка на ръкавните филтри  (РФ)  към електро-
дъговите пещи (ЕДП) 

2.Реконструкция на ЕДП-3 и изграждане на на нов  ръкавните филтри (РФ №3) 

3. Преоборудване на РФ№2 за улавяне на неорганизираните газове от сградата на ЕСДЦ

Задачата е изпълнена и предстои  въведеждане в експлотация.

Други мерки за намаляване на ФПЧ10 от спомагателната дейност

-   Изграждане  на  необходимите  съоръжения,  вкл.  пречиствателни  устройства,  за 
ограничаване  на  неорганизираните  емисии  от  участъка  за  пламъчно  рязане  на  скрап. 
Направени са  инвестициии  за пречиствателно съоръжение на стойност 570 хил. лв. и е  
изграден и въведен в експлотация нов ръкавен филтър. 

-    Изградени нови пелетизатори за  пелетизиране на  цялото количество прах и  сключен  
договор за предаване в КЦМ –Пловдив.

-   Почистване на вътрешнозаводските пътища и товарните площадки (от натрупаната  
прах) и покриването им с асфалт или друга равностойна настилка.  Ежегодно се сключва 
договор със специализирана фирма за цялостно почистване и измиване на основните пътни 
артерии.

-   Фирмата не притежава  депо за производствените и опасни отпадъци от дейността на 
предприятието  ,  а  само  с  площадки  за  временно  съхранение  и  последващо  предаване  за 
обезвреждане, оползотворяване и утилизация. 
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БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ
Мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление
Битовото отопление  съгласно  резултатите от моделирането е  източника  оказващ най-
съществено влияние върху замърсяването на атмосферния въздух в общината с ФПЧ10 и  
серни оксиди. Описаните по-долу мерки се основават на необходимостта от проучване на  
възможните варианти за  действие  при  отчитане  на  различните екологични,  социални  и  
икономически аспекти, свързани със замяната на досега използваните горива за отопление  
(дърва и високопепелни въглища) - в битовия сектор и в някой общински и административни  
сгради, които не са на централно отопление. В зависимост от получените резултати от 
проучванията следва да бъдат изготвени съответни проекти, с поетапното реализиране на  
които да бъдат намалени емисиите от битовото отопление. 
-  Проучване на възможните схеми за дотиране и доставка на въглища с по-добро качество;  
оценка на разходите – проучване на възможности за доставка и използване на въглища с  
ниски емисионни показатели при изгарянето и  сравняване на  параметрите им с  тези  на  
местните въглища. 
-  Провеждане на информационна кампания сред населението (във връзка със замяната на  
въглищата)  –  организирането  на  кампанията  за  информиране  на  населението  за  
необходимостта  от  замяната  на  местните  въглища  с  други  (с  по-добри  емисионни  
коефиценти при изгарянето им).
- Преминаване към употреба на висококачествени въглища за битово отопление – доставяне  
и дистрибуция на въглища с ниски емисионни показатели при изгарянето им. Ефекта от  
използването им върху подобряването на КАВ зависи от броя на домакинствата преминали  
към използването на тези въглища.
-  Поетапна газификация и реализация за районите,  които не са топлофицирани -  според 
изготвения проект. Тази мярка ще доведе до най-голям ефект за подобряването на КАВ, тъй  
като природния газ е най-екологично чистото гориво, т.е. с най-ниски ем. коефиценти. Към 
настоящия момент е изградена газоразпределителна мрежа по бул.Ю.Гагарин, предстои и 
за кв.Клепало.
- Проучване на възможностите за саниране на къщите и др. мерки
-Изготвяне на проекти за повишаване енергийната ефективност на сградите - изпълнението 
на мярката зависи от резултатите на проучването.
-  Реализиране  на  проектите  за  енергийна  ефективност  на  сградите  –  изпълнениета  на  
мярката е според изготвения проект. Тя ще окаже индиректно влияние върху подобряването  
на  КАВ в  общината,  но  едновременно  с  това  ще  осигури  по-добър  комфорт и  среда  за  
живеене на хората.

АВТОМОБИЛЕН ТРАФИК
Мерки за намаляване на емисиите от автомобилния трафик
Количеството  на  моторните  превозни  средства  в  Перник  нарастна  значително  през  
последните  3-4  години.  В  резултат,  това  доведе  до  увеличаване  на  емисиите  на  
съответните  замърсители.  От  друга  страна,  делът  на  модерните  превозни  средства  с  
ниски  специфични  емисии  в  отработилите  газове  също  се  очаква  да  нарасне  и  през 
следващите години се очакват и подобрения в качеството на дизеловото гориво и бензина,  
вкл. намаляване на оловното (преход към безоловни бензини с минимално оловно съдържание) 
и сярното съдържание в тях. Тези ефекти могат да доведат до намаляване на емисиите на 
замърсителите.  Развитието  на  емисиите  на  ФПЧ10 от  завихряне  на  прах  от  улиците 
посредством  движението на  автомобилите,  от  една  страна  ще  зависи  от  усилията за  
поддържане  улиците  чисти  и  настилката  в  добро  състояние,  и  от  друга  страна  на  
увеличаване плътността на трафика. 
С оглед на тези фактори e необходимо реализирането на следните мерки за ограничаване и 
намаляване на емисиите от автомобилния трафик:  
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-  Почистване (по предварителна програма) на основните пътни артерии от натрупаната 
прах и поддържането им в добро състояние – със своевременното измиване на улиците ще се  
намали и предотврати уноса на ФПЧ10 от платно. При направеното проучване и анализ на  
обстановката в Перник се установи, че емисиите от тези уноси на ФПЧ10 са много по-
съществени от емисиите на ФПЧ10 от ауспусите на автомобилите. Ето защо тази мярка е  
с по-голям приоритет за изпълнение.
-  Преустановяване  опесъчаването  за  зимния  сезон  на  пътните  платна  с  осигуряване  на  
алтернативни заместители – луга и други съвременни течни заместители.
-  Разширяване и реконструкция  на  тролейбусната мрежа с  нарастване на  тролейбусния 
парк (вкл. модернизация на ремонтната база и подновяване на пътната настилка) – тази  
мярка е в процес на подготовка от Общината и ще доведе до подобрения в обществения 
транспорт.  Постигнатият  ефект,  т.е.  намалението  на  емисиите  няма  да  е  голямо  в  
количествено отношение, но въпреки това мярката ще допринесе за замяна на по-старите  
автобуси  с  високи  емисии  и  евентуално  ще  доведе  до  намаляване  използваемостта  на  
частните автомобили. 

-  Благоустройство  (по  предварителна  програма)  на  крайпътните  и  междублоковите 
пространства –  залесяването с подходящи растителни видове на тези терени ще намали  
възможността за унос на ФПЧ10 от тях, пренасянето на земни маси върху пътното платно 
и вторичното суспендиране на прахови емисии.

-   Проучване  на  възможностите  за  газификация  на  градския  транспорт;  оценка  на  
разходите.  Трансформацията ще намали значително емисиите на ФПЧ10 и азотни оксиди 
от старите автобуси. 
-  Изграждане на станции за природен газ (високо налягане) - за използването на природен  
газ в ДВГ е необходимо изграждането на специални станции за природен газ под налягане,  
тази мярка би могла да се реализира след доказване на необходимостта от преоборудване на 
старите автобуси на комбинирано гориво (дизел/газ).
-  Въвеждане на изисквания към емисиите от МПС при даване на концесии за траспортни 
дейности  -  въвеждане  на  емисионни  ограничения  за  автобусите  на  фирмите 
кандидатстващи за концесии свързани с транспортни дейности. Тази мярка би довела да 
обновяване на автобусния парк на фирмите и намаляване на емисиите на ФПЧ10 и азотни  
оксиди, отделяни от ДВГ. 
- Създаване условия за развитие на електро транспорт.

ПЛОЩНИ ИЗТОЧНИЦИ
Мерки за намаляване на емисиите от дейността на открити рудници, кариери, депа,  
сгуроотвали

 -  Определяне на подходящи маршрути за движение на камионите между мините и ТЕЦ;  
предприемане  на  организационни  мерки  за  покриване  на  камионите  и  недопускане  на 
препълването им (при товарене) - ще се избегне преминаването на камионите, доставящи 
въглища  от  мините  до  ТЕЦ  през  централната  част  на  града,  с  което  ще  се  намали  
разсипването  на  въглища  върху  пътната  настилка  в  жилищните  квартали.  Ще  спре 
допълнителното замърсяване на пътната настилка, ще се намали уноса на прах и ще се  
избегнат  допълнителни  повреди  на  настилката  по  пътищата  в  резултат  от 
претоварването на камионите.

 - Биологична рекултивация чрез засаждане на подходяща растителност и заграждане на  
рекултивираната област с  цел  предотвратяване  самозапалването на табана  и  уноса  на  
ФПЧ10 от ветровата ерозия, както и нарушаването на вече рекултивирания терен. 

 -  движение на товарните автомобили с платнища, с цел намаляване запрашаемостта в  
района.
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 -  Периодично  запръстяване  и  утъпкване  на  временно  депо  за  битови  отпадъци,  с  цел  
предотвратяване на пожари

 - Поддържане на водно огледало на сгуроотвалите

4.1.ГЛАВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ЕМИСИИ, ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С 
ФПЧ10 И SO2

Източници на прахови емисии на територията на община Перник са стопански субекти от:
• Индустрията, преработващия сектор, включително енергетиката;

• обслужващия  сектор  –  транспорт,  търговия,  административно-битови 

услуги, култура и образование, здравеопазване и др. 

Влияние върху  КАВ,  по отношение на праховите частици и серните оксиди,  оказва също 
жилищният  сектор,  най-вече  с  емисиите  от  локалното  отопление  на  жилищата.  През  
последните години  особено  значение  придобиват също строителните дейности,  както и  
незадоволителното  състояние  на  инфраструктурата.  Своето  въздействие  върху  КАВ 
оказват  и  земеделието,  животновъдството,  както  и  откритите  складове  за  насипни 
товари и депа, хвостохранилища, табани и други.
В  следващите  точки  са  представени  данни  за  годишните  емисии  на  ФПЧ10 и  SO2 от 
основните източници на  територията на община Перник.  Информацията е  за  годините  
2007 и 2010 (източник,  община Перник, ИАОС, РИОСВ-Перник, НСИ и други) и същата е  
използвана  при  дисперсионното  моделиране  на  емисиите  на  ФПЧ10 и  SO2 за  оценка  на 
влиянието на отделните източници върху КАВ.
За удобство при оценката на основните източници на емисии, те са разделени и представени 
в шест основни сектора:

3. промишленост;

4. транспорт;

5. битови източници;

6. строително-ремонтни дейности;

7. земеделие и животновъдство;

8. кариери, депа, хвостохранилища, табани, открити складове.

4.1.1.Емисии от промишлени източници

Неподвижни източници на емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух 
-  Закон за опазване на околната среда (ДВ,  бр.  91/2002 г.,  изм.),  Закон за чистотата на 
атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1996 г., изм.), Наредба № 6 за реда и начина за измерване на  
емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 
източници (ДВ, бр. 31/1999 г., изм.), Наредба № 1 за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители),  изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни 
източници на емисии (ДВ, бр. 64/2005 г.).
Големи  горивни  инсталации и  контрол  по  прилагащата програма -  Наредба  № 10  за 
норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотен 
диоксид и общ прах, изпускани в атмосферен въздух от големи горивни инсталации (ГГИ)  
(ДВ, бр. 
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93/2003 г.) и подготвяне на първичната информация за ГГИ  с цел докладване ежегодно по 
Директива 2001/80/ЕО. 
В таблици 6 и 7 съответно са представени данните, предоставени от община Перник за 
точковите източници на емисии на ФПЧ10   и   SO2   за 2007 и 2010 г. В същите таблици са 
дадени и масовите дебити на замърсителите получените на базата на съответните норми 
за  допустими  емисии,  както  и  географските  координати  в  UTM координатна  система,  
необходими като входни параметри за математично моделиране за модела AERMOD. Освен 
тези  допълнително  в  модела  се  въвеждат  и  данни  за  скоростта  на  димните  газове,  
изпускани от всеки от източниците в  m/s, които се получават на базата на сечението на  
източника и неговият обемен дебит. Също така представеният при нормални условия дебит  
на димните газове е преизчислен при реални условия. Където е необходимо координатите на  
източниците  предоставени  от  общината  са  коригирани  след  проучване  на  сателитни 
картографски материали.
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Таблица 11.     Точкови източници на емисии за 2007г.       
Наименование на 
предприятието

Източници на отпадъчни газове Географски  координати  на 
източниците, utm

Височина  на 
изпускащото 
устройство

Температур
а

Диаме-
тър

Дебит  на 
димните 
газове

НДЕ
ФПЧ10

НДЕ
SO2

Емисия
ФПЧ10

Емисия
SO2

ид сш m Co m Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 т/год. т/год.

ТЕЦ  РЕПУБЛИКА 
КЪМ 
ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ПЕРНИК ЕАД1

ПГ 667680.12 4718980.59 124.7 143.4 7.96 182624 2700 6000 6,11 7,43

СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ АД ЕДП  №1 672504.64 4717503.36 55 75 4.50 900000 30  0,24  

ЕДП  №3 672534.44 4717402.76 44 60 4.50 770000 30  0,2  

Шредерна инсталация 672669.97 4717402.27 8 12 0.70 30000 30  0,008  

Инсталация за кислородно рязане 672719.75 4717286.33 9 28 0.30 6000 20  0,001  
КОЛХОДА  МЕТАЛ 
АД Цинкова и сушилна вана 670910.31 4718500.74 30 22 1.24 31618 20  0,0058  

Пещ  за  подгряване  на  Вана  за 
горещо поцинковане

672389.97 4718513.70 30 166 0.38 7000  400  0,025

САМАРТ 58 ООД
Индукционна пещ за алуминий 671525.7 4718687.84 19 70 0.38 3500 150 0 0,0048 0.00

КОЗМОС  ТЕКСТИЛ 
ЕООД Парен котел 0198 672572.24 4718545.22 20 158 0.63 5544  35  0,0016

Парен котел 0199 672574.20 4718555.00 20 312 0.45 2090  35  0,00064

АБ  КАЛКАС  КЪМ 
АСФАЛТИНГ ЕООД Асфалтосмесител ДС117-2К 668680.94 4716151.05 12 68 0.80 12432 150 400 0,017 0,044

АБ  КАРАМАНИЦА 
КЪМ АДЕВА АД Асфалтосмесител 668607.18 4718725.55 20 68 1.00 19494 150 400 0,026 0,101

АБ  СТУДЕНА  КЪМ 
СК 13 ПЪТСТРОЙ АД Асфалтосмесител SIM 674297.57 4709333.32 12 75.7 0.35 5620 150 400 0,0074 0,0198

Асфалтосмесител MARINI 674356.50 4709441.90 6 72.6 0.80 21486 150 400 0,0288 0,076

Таблица 12.     Точкови източници на емисии за 2010г.       

1 Масовият дебит на замърсителите е по данни от ТЕЦ Република – измерени стойности.по протоколи от ИАОС
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Наименование  на 
предприятието

Източници на отпадъчни газове Географски  координати 
на източниците, utm

Височина  на 
изпускащот
о 
устройство

Температур
а

Диаметъ
р

Дебит на 
димните 
газове

НДЕ
ФПЧ10

НДЕ
SO2

Емисия
ФПЧ10

Емисия
SO2

ид сш m Co m Nm3/h mg/Nm3 mg/Nm3 т/год. т/год.

ТЕЦ  РЕПУБЛИКА  КЪМ 
ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ПЕРНИК ЕАД2

ПГ №5 667679.92 4718981.49 124.7 156.7 7.96 228432 50
75%
сероочистка

0,101 4,288

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД
ЕДП  №1 672504.64 4717503.36 55 75 4.50 900000 20  0,16  

ЕДП  №3 672534.44 4717402.76 44 60 4.50 770000 20  0,137  

Шредерна инсталация 672669.97 4717402.27 31 12 0.70 30000 20  0,005  

Инсталация за кислородно рязане 672719.75 4717286.33 9 28 0.30 6000 20  0,001  

КОЛХИДА МЕТАЛ АД
Цинкова и сушилна вана 670910.31 4718500.74 30 21.7 1.24 31618 20  0,0058  

Пещ  за  подгряване  на  Вана  за 
горещо поцинковане

672389.97 4718513.70 30 166 0.38 7000  400  0,025

САМАРТ 58 ООД
Индукционна пещ за алуминий 671525.70 4718687.84 19 70 0.38 3500 10 400 0,00032 0,012

КОЗМОС ТЕКСТИЛ ЕООД
Парен котел 0198 672572.24 4718545.22 20 158 0.63 5544  35  

0,0016

Парен котел 0199 672574.20 4718555.00 20 312 0.45 2090  35  0,00064
АБ  КАЛКАС  КЪМ  
АСФАЛТИНГ ЕООД Асфалтосмесител ДС117-2К 668680.94 4716151.05 12 68 0.80 12432 20 400 0,0022 0,044

АБ  КАРАМАНИЦА  КЪМ 
АДЕВА АД Асфалтосмесител 668607.18 4718725.55 20 68 1.00 19494 20 400 0,0035 0,069

АБ СТУДЕНА КЪМ СК 13  
ПЪТСТРОЙ АД Асфалтосмесител SIM 674297.57 4709333.32 12 75.7 0.35 5620 20 400 0,001 0,0198

Асфалтосмесител MARINI 674356.50 4709441.90 6 72.6 0.80 21486 20 400 0,0038 0,0076

2 Масовият дебит на замърсителите е по данни от ТЕЦ Република – измерени стойности.по протоколи от ИАОС
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Фигура  7.  Местоположение  на  промишлените  източници  на  територията  на 
община Перник.

В таблица 13 са представени данни за емитираните годишни количества на ФПЧ10 и 
SO2 през 2007 и 2010 г. в t/y.
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Таблица 13.  Организирани източници на емисии за 2007, 2010, 2012 и 2014г. 

Предприятие Източник

Емисия Емисия Емисия Емисия

ФПЧ10 SO2 ФПЧ10 SO2 ФПЧ10 SO2 ФПЧ10 SO2

t/y t/y t/y t/y t/y t/y t/y t/y

2007 2010 2012 2014

ТЕЦ РЕПУБЛИКА 
КЪМ 

ТОПЛОФИКАЦИЯ 
ПЕРНИК ЕАД

Комин 1 5991.84 7316.35 99.97 4225.82 96.84 3864.97 87.25 1384.02

СТОМАНА 
ИНДЪСТРИ АД

ЕДП №1 236.52 0 157.68 0 150 0 140 0

ЕДП №3
202.461

1
0

134.974
1

0 125 0 120 0

Шредерна 
инсталация

7.884 0 5.36112 0 5 0 4.8 0

Инсталция за 
кислородно рязане

0.94608 0 0.94608 0 0.9 0 0.8 0

КОЛХИДА

Цинкова и сушилна 
вана

5.67648 0 5.67648 0 5.5 0 5.0 0

Пещ за подгряване 0 24.59808 0 24.59808 0 24.5 0 24.5

САМАРТ 58 ООД
Индукционна вана за 

алуминий
4.7304 0 0.31536 12.29904 0.3 12 0.29 11.8 
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КОЗМОС ТЕКСТИЛ 
ЕООД

Патрен котел  0198 0 1.5768 0 1.5768 0 1.5 0 1.5 

Парен котел  0199 0 0.63072 0 0.63072 0 0.6 0  0.6

АБ КАЛКАС КЪМ 
АСФАЛТИНГ ЕООД

Асвалтосмесител 
ДС117-2К

16.3987
2

43.51968 2.20752 43.51968 2.20752 43.51968 2.20752 43.51968

АБ КАРАМАНИЦА 
КЪМ АДЕВА АД

Асвалтосмесител
25.5441

6
68.43312 3.46896 68.43312 3.46896 68.43312 3.46896 68.43312

АБ СТУДЕНА КЪМ 
СК 13 ПЪТСТРОЙ АД

Асвалтосмесител SIM 7.25328 19.55232 0.94608 19.55232 0.94608 19.55232 0.94608 19.55232

Асвалтосмесител 
MARINI

28.3824 75.37104 3.78432 75.37104 3.78432 75.37104 3.78432 75.37104

Общо
6527.63

7
7550.03376

415.329
1

4471.804
8

393.9468
8

4108.946
2

242.4568
8

1615.396
2
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От  таблицата  е  видно,  че  има  значителнo намаление  на  общите  количества  
емитирани ФПЧ10 – 89 % намаление през 2010 г. спрямо референтната 2007 г., това  
намаление се дължи на постигането на съответствие на по-ниски НДЕ на повечето 
промишлени точкови източници. По отношение на SO2 обаче се наблюдава увеличение 
на с 14 % за 2010 г. спрямо 2007 г. 

4.1.2.Емисии от траспорт

Транспортът е основният, постоянен източник на емисии на ФПЧ10 на територията 
на община  Перник.  Транспортните средства  задвижвани  от дизелови  двигатели  са 
източници на емисии на  SO2  , но техните количества са пренебрежимо малки и не са  
взети предвид при моделирането. При моделирането на емисиите от транспорта са  
заложени данни за площни и линейни  източници.
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.  
Методиката  е  публикувана  през  2009  година  и  е  разработена  за  улеснение  на 
държавите страни по Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за  
емисии, както и по отношение на европейската Директива за таван на националните 
емисии (NEC Directive)  (http  ://  www  .  eea  .  europa  .  eu  /  publications  /  emep  -  eea  -  emission  -  inventory  -  guidebook  -  
2009     ). 
SNAP CODE
0701 Леки автомобили (РС) (Passenger cars)
0702 Лекотоварни автомобили < 3,5 тона (LDV)  
0703 Тежкотоварни автомобили > 3,5 тона и автобуси (HDV)
0704 Мотопеди и мотоциклети с обем на двигателя < 50 cm3
Емисите на ФПЧ10 от пътен транспорт са резултат от:

• изгаряне на горивата в ДВГ

• износване на пътната настилка

• износване на гуми и спирачки

• суспендиране на прах от пътната настилка

За изчисляването на емисиите от ДВГ е необходим пробегът на автомобилите и видът 
на  използваното  гориво.  Общата  емисия  от  двигателите  с  вътрешно  горене  за 
категориите транспортни средства  се получава по формулата:

i,j
j

ji,j EF.FC E ∑= ,

където Ei,j  [g] е емисията на замърсител i от категория моторно превозно средство 
(МПС)  j,  FCj  е  консумацията на гориво от категория МПС  j [kg гориво]  и  EFi,j е  
емисионният  фактор  за  замърсител  i от  категория  МПС  j за  единица  използвано 
гориво [g/kg гориво]. Стойностите на типичната консуманция на гориво по отделните 
категории  МПС,  както  и  използваните  емисионни  фактори  са  представени  
Приложение „Инвентаризация на емисиите - транспорт“.
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За  изчисляване  на  емисията  от  износване  на  пътна  настилка,  гуми  и  спирачки  е 
необходим  пробегът  на  автомобилите,  както  и  специфични  емисионни  фактори 
представени Приложение „Инвентаризация на емисиите - транспорт“.
За пътните условия в България може с увереност да се приеме, че относителният дял  
на суспендирания прах от пътните платна представлява повече от 95% от общите  
емисии  на  ФПЧ10  от  автотранспорта.  За  изчисляване  на  емисията  на  ФПЧ10 от 
суспендиране на прах от пътната настилка е необходим пробегът на автомобилите,  
средното  им  тегло  и  количеството  прах  отложен  на  пътя  (g/m2)  
http  ://  www  .  epa  .  gov  /  ttn  /  chief  /  ap  42/  ch  13/  index  .  html   .
Адаптираните  за  Република  България  емисионни  фактори  от  суспендиран  прах  от 
пътните платна  по категории транспортни средства  се получава по формулата:
Е= k(sL)0.91 x (W)1.02

Където:
Е – емисионен фактор (g/vkm)
k – множител за фракцията ФПЧ10 (0.62)
sL – колиство прах отложен на пътя (g/m2)
W – средно тегло на МПС (t)
Получената обща емисия на ФПЧ10  от пътен траспорт, допълнително се модифицира 
за целите на моделирането, което е представено в „Инвентаризация на емисиите -  
транспорт“.

4.1.2.1.Емисии от площни източници

Площните източници от транспорт са формирани на базата на броя регистрирани  
моторни  превозни  средства  (МПС)  по  категории  и  средногодишния  им  пробег  в  
рамките на община Перник. Формирани са 3 площни източници от транспорт, като те 
са пространствено разпределени в онези части на Перник, за които няма преброяване 
на  броя  преминаващи  МПС  по  линейни  източници  (най-често  това  са  
вътрешноквартални пътища).
В таблица  14 са представени данни за броя на МПС и средния пробег за година. От 
таблицата  се  вижда,  че  за  периода  от  2007  г.  до  2010г.  се  увеличава  броя  на  
регистрираните МПС в града, като от общо регистрирани 47083 през 2007 г.,  през  
2010г  те  стават  56753  броя,  което  представлява  около  20% повишение.  Относно 
средния пробег, то той е приет по експертна оценка и е еднакъв за двете години, както  
следва:

2. Мотоциклети – 5000 km/y;

3. Леки автомобили - 10000 km/y;

4. Лекотоварни камиони и микробуси – 1000 km/y;

5. Тежкотоварни – 8000 km/y.

Таблица 14. Брой регистрирани МПС и годишния им пробег в km

Категории 
МПС

Вид 
гориво

Брой 
регистриран
и МПС

Пробег  (км) 
за година

Брой 
регистриран
и МПС

Пробег  (км) 
за година

2007 2010

Мотоциклети Бензин 378 1890000 631 3155000
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Леки коли

Бензин 23226 232260000 22009 220090000

Дизел 17266 172660000 27755 277550000

Газ 0 0 0 0
Лекотоварни 
камиони  и 
микробуси

Бензин 690 6900000 388 3880000

Дизел 690 6900000 778 7780000

Тежкотоварн
и  камиони  и 
автобуси

Дизел 4833 38664000 5192 41536000

Газ 0 0 0 0

Общо 47083 459274000 56753 553991000

От таблицата се вижда, че има значителна разлика в броя на регистрираните автомобили по  
категории, като броят им за 2010г. нараства с 20 %.
В таблица 15 са представени данни за годишните емисии на ФПЧ10  от площни източници на 
транспорт, както и описание на районите които обхващат и техните площи. Описаните в  
таблица 15 полигонални източници са представени на фигура 3.

Таблица 15. Площни източници транспорт

№  на 
площния 
източни
к

Описание
Площ, 
m2 

Емисия  ФПЧ10 , t/y

2007 2010 2012 2014

1

кв.  Могиличе,  В.  Левски,  
Ралица,  Каменица,  
Селото,  Варош,  Табана,  
Рено, Красно село, Монте 
Карло,  Клепало,  
Драгановец,  Байкушева 
махала, Бели брег, Твърди 
ливади,  Рудничар,  Димова 
махала,  Хумни  дол  и  жк.  
Проучване   

538963
1

270.72 360.56 360.56 150.66

2
кв.  Мошино,  Изток  и 
Ладовица

248128
0

124.42 166.00 166.00 69.36

3 кв. Църква
164680
5

82.57 110.17 110.17 46.04

Общо 478.08 636.73 477.72 636.73
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Фигура   8  . Местоположение на площните източници формирани от транспорт.  

При формирането на площните източници на емисии от траспорт, представени на фигура 8  
емисията е изчислена от общия брой регистрирани автомобили в g/s, след което е нормирана 
към общата урбанизирана територия на град Перник и в резултат е получена емисия в g/s.m2.  
След което тази емисия е емитирана от реалната площ на всеки площен източник в m2, така 
се  получава  равномерно  разпределение  на  емисията  от  целия  площен  източник.  
Неопределеността при изчисленията произтича от:

8. честота на използване на регистрираните автомобили;

9. използването на среден пробег в града;

10. движение в града на МПС с друга регистрация;

11. еднакво количества прах отложен на пътя за всички площни източници;

12. невъзможност за оценка на реалната емисията денонощно, седмично и  сезонно.

4.1.2.2.   Емисии от линейни източници  

Линейните  източници  представляват  основните  пътни  артерии,  пътищата  от 
националната пътна мрежа и магистрални пътни участъци на територията на общината.  
За  изчисляването  на  емисиите  от  натоварените  трасета  е  извършено  преброяване  на  
преминаващите за 1 час МПС по булеварди и улици с  интензивно движение.  Емисиите на  
ФПЧ10 и формирани от линейните източни са изчислени като е използван описаният по-горе  
подход, като вместо годишният пробег се отчита дължината на всеки линеен източник.
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Разположението  на  пунктовете  и  резултатите  от  преброяването  –  брой  на  МПС  от 
различни  категории,  са  представени  в  Приложение  „Инвентаризация  на  емисиите  – 
транспорт”.  Интензивността  на  движение  се  различава  съществено  при  отделните 
преброителни пунктове.
В таблица 16 са представени данни за изчислените  емисии на ФПЧ10 от линейните източници 
с обща дължина 19.4  km. В моделирането са включени 3 линейни източника, представени на 
фигура 9,  като данни от преброяване са налични само за ул.  Скоростна магистрала (път  
Е871).  По експертна оценка натовареността на улиците Юрий Гагарин и Св.  Св.  Кирил и  
Методий е съизмерима с тази на ул. Скоростна магистрала и поради това е приета същата 
емисия на ФПЧ10 от линеен метър. 

Фигура   9  . Местоположение на линейните източници формирани от транспорт.  

Таблица 16. Линейни източници от транспорт 

Наименование  на 
улицата

Дължина,  
km

Емисия ФПЧ10

t/y

2007 2010 2012-2014

Скоростна 
магистрала

11.5
43.96 50.07 3.79

Юрий Гагарин
6.4

24.67 50.07 2.12

Кирил и Методий
1.5

5.869 50.07 0.50

Общо 74.50 150.20 6.42
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Получената обща емисия на ФПЧ10 от линейни източници, допълнително се модифицира за  
целите на моделирането, което е представено в Приложение „Инвентаризация на емисиите - 
транспорт“.  Разликите  в  натовареността  на  трафика  през  деня  и  ноща  са  отчетени  
посредством система от коефициенти – 0.05 и 1 съответно за емисиите през часовете на 
ноща и деня.

Фигура 10. Обща емисия на ФПЧ10 от линейни и площни изтоници на транспорта за 2007  
и 2010 г. 

От фигурата се  вижда,  че  има увеличаване  на  общата годишна емисия  на  фини прахови  
частици за 2010г. с около 30%. 

Неопределеността при изчисленията произтича от:
3. липса на повече преброителни пунктове

4. еднакво количества прах отложен на пътя за цялата територия

5. невъзможност  за  реална  оценка  на  емисията  по  сезони,  поради  липса  на  

достатъчен брой наблюдения на трафика през годината

4.1.3.Емисии от битови източници

За изчисляване на емисиите на финни прахови частици и серен диоксид  от битови източници  
е  използвана  най-новата  методика  на  Европейската  Агенция  по  Околна  Среда  (ЕЕА),  
разработена по Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. Методиката е 
публикувана  през  2009  година  и  е  разработена  за  улеснение  на  държавите  страни  по  
Конвенцията при изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както и по отношение  
на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC Directive).
Методиката  се  състои  от  разделите  Енергия,  Промишлени  процеси,  Продуктово 
потребление, Земеделие и селско стопанство, Отпадъци и Естествени източници. В раздел  
Енергия се разглеждат различни групи горивни процеси. В група Малки горивни източници е  
разгледано битовото горене, което включва камини, готварски и отоплителни печки, локални  
отоплителни инсталации и други.
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 (http  ://  www  .  eea  .  europa  .  eu  /  publications  /  emep  -  eea  -  emission  -  inventory  -  guidebook  -2009     ).
За изчисляването на емисиите от бита са необходими количествата и вида на използваните в  
бита горива. На база получаваната от горивата енергия и съответния емисионен фактор, се  
изчислява емисията на съответния замърсител в атмосферния въздух.
Предоставените от общината данни относно битовите източници на замърсяване включват 
количеството на използваното гориво за отопление. Тези данни са представени в таблица 17. 

Таблица 17. Количества на използваните горива за отопление

Вид Мярка
Количество 
горива 
2007г.

Количество 
горива 
2010г.

Дърва куб.м 117120 105408

Въглища

черни - -
кафяви т 70272 59731
брикет
и

- -

Течни горива л - -

В таблица 18 са представени долните топлини на изгаряне на някои видове горива.
За изчисляване на емисиите на ФПЧ10 и  SO2 от отоплителни уредби за бита, е необходимо 
съответното количество използвани горива от таблица 17 да бъде умножено по неговата  
долна топлина на изгаряне таблица 18, а получената енергия да се умножи по съответния  
емисионен фактор. Така получената емисия в  g/s допълнително се модифицира за целите на 
моделирането, като е отчетена сезонната периодичност на действие на този тип източници  
и  разпределена равномерно върху  общата площ на източниците.  Детайлна информация  за  
начина на пресмятане и използваните емисионни фактори е предствавена в Приложение –  
“Инвентаризация на емисиите – емисии от битови източници”.

Таблица 18. Долни топлини на изгаряне на някои видове горива.

Гориво

Qi^r - Долна топлина на 
изгаряне
GJ/Mg
Qi^r 
сред.

Qi^r  
мин.

Qi^r 
макс.

Дърва 9.4 8.5 12.4
Кафяви въглища 10.913 8.919 12.84
Газьол (нафта) 45.0 42.0 46.0
 MJ/m3
Газ 34.5 33.3 36.8

В таблица 19 са представени годишните емисии на ФПЧ10 и  SO2 в тона за година за 2007 и  
2010г. от битови източници, както и районите които обхващат и техните площи. Тяхното 
местоположение е представено на фигура 6 , като номерацията на полигоните съответства 
на тази от таблица 19.
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Фигура 11. Местоположение на полигоналните източници от битово горене

.
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Таблица 19. Годишни емисии на ФПЧ10 ию SO2 в тона за година за 2007 и 2010 г. от битови източници

Площен 
източни
к № Район

Площ, 
m2

Емисия ФПЧ10 Емисия SO2 Емисия ФПЧ10 Емисия SO2

t/y t/y t/y t/y
2007 2010 2007 2010 2012 2014 2012 2014

1
кв. Мошино

465977.
3

61.88 54.59 49.49 42.12 53.50 52.40 41.28 40.44

2
Драгичево

882905.
6

117.25 103.44 93.77 79.81 101.00 99.30 78.21 76.62

3 кв. Църква 1622815 215.50 190.13 172.35 146.69 186.00 183.00 143.76 140.83

4
кв. Калкас

372336.
6

49.45 43.62 39.54 33.66 42.70 41.90 32.98 32.31

5

кв.  Каменица,  
Могиличе,  
Ралица  и  кв.  
Васил Левски

1572695 208.85 184.25 167.02 142.16 181.00 177.00 139.32 136.48

6
кв.  Варош  и  кв.  
Табана

266873.
4

35.44 31.27 28.34 24.12 30.60 30.00 23.64 23.16

7
кв. Драгановец

147798.
3

19.63 17.32 15.70 13.36 17.00 16.60 13.09 12.83

8
кв.  Байкушева 
махала  и  кв.  
Клепало

897356.
9

119.17 105.13 95.30 81.12 103.00 101.00 79.49 77.87

9
кв. Рудничар, кв.  
Димова махала и 
кв. Бели брег

339057.
6

45.03 39.72 36.01 30.65 38.90 38.10 30.04 29.42

10
кв. Стара Тева

86555.7
8

11.49 10.14 9.19 7.82 9.94 9.74 7.67 7.51

Общо
883.677567
7

779.615515
6

883.68 779.62 706.70 601.52 764.00 748.00

На фигура 12 е показана общата емисич на ФПЧ10 и SO2 от площни източници от бита за 2007 и 2010 г.
.
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Фигура 12. Емисия на ФПЧ10 и SO2 от битови източници за 2007 и 2010г.

От фигурата се вижда леко занижаване на емисиите на ФПЧ10 и  SO2  за 2010г., което се  
дължи на намаленото използване на дърва и въглища в бита, които се характеризират с  
високо пепелно съдържание и използването им оказва значително въздействие върху общата 
емисия на финни прахови частици и серен диоксид от бита.
При  формирането  на  всички  10  площни  източници  на  емисии  от  бита,  представени  на  
фигура 6, емисията е изчислена на база на използваните в община Перник горива в g/s, след 
което е нормирана към общата урбанизирана територия на град Перник и в резултат е  
получена емисия в  g/s.m2. След което тази емисия е емитирана от реалната площ на всеки  
площен източник в  m2,  така се получава равномерно разпределение на емисията от целия  
площен източник. Неопределеността при изчисленията произтича от:

- невъзможността да бъде определен точния брой домакинства използващи само твърди 

горива за битово отопление;

-  невъзможността  да  бъдат  оценени  точните  количества  изгаряни  в  даден  момент 

изкопаеми горива;

- невъзможността да бъде отчетена различната височина на изпускане на замърсителя  

за конкретен район;

- приета е равномерна денонощна емисия.

4.1.4.Емисии от строителство и ремонтни дейности

За изчисляване на емисиите на прах  от строителство и ремонт е използвана най-новата  
методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), разработена по Европейската 
Програма  за  мониторинг  и  оценка  (EMEP)  към  Конвенцията  за  трансграничното 
замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. Методиката е публикувана през  
2009  година  и  е  разработена  за  улеснение  на  държавите  страни  по  Конвенцията  при  
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изготвянето на техните годишни доклади за емисии, както и по отношение на европейската  
Директива за таван на националните емисии (NEC Directive).

За  да  бъдат  изчислени  емисиите  на  финни  прахови  частици  от  строителство  и  
ремонт е необходима информация за застроените и ремонтирани площи (m2) по години и по 
райони. Общата застроена и ремонтирана площ за 2007 г. на терирорията на град Перник е  
16786.3 m2, а за 2010 г. е 34732.36 m2 - прието е равномерно застрояване.

Така  получената  емисия  в  g/s допълнително  се  модифицира  за  целите  на 
моделирането, като е отчетена денонощната периодичност (1 за работните часове на деня  
и 0 за останалите)  на действие на този тип източници и разпределена равномерно върху 
общата площ на източниците.

Таблица 20. Годишни емисии на ФПЧ10 от строителство и ремонт по източници за  
2007 и 2010г.

Площен 
източни
к №

Площ, 
m2

Емисия ФПЧ10

t/y

2007 2010 2012 2014

1
538963
1

2.26 4.85 4.85 4.85

2
248128
0

1.13 2.23 2.23 2.23

3
164680
5

0.75 1.48 1.48 1.48

Общо 4.14 8.56 8.56 8.56

При формирането на всички 3 площни източници на емисии от строителство и ремонт, 
представени на фигура 3 емисията е изчислена на база на данните от община Перник за  
строителството  и  ремонта  по  райони  g/s,  след  което  е  нормирана  към  общата 
урбанизирана територия на град Перник и в резултат е получена емисия в g/s.m2. След което 
тази емисия е емитирана от реалната площ на всеки площен източник в m2, така се получава 
равномерно разпределение на емисията от целия площен източник. Неопределеността при 
изчисленията произтича от:

 -  невъзможността да бъде определен точният обем стротелни и ремонтни дейностти 

по отделните квартали;

 -  невъзможността да бъдат оценени строителните и ремонтни дейностти по време на  

извършване в годината;

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

4.1.5.Емисии от земеделие и животновъдство

Земеделието и животновъдството са източници на емисии както на парникови газове така 
и на ФПЧ10.
За  изчисляване на емисиите на прах   от земеделие  и животновъдство е използвана най-
новата  методика  на  Европейската  Агенция  по  Околна  Среда  (ЕЕА),  разработена  по  
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Европейската  Програма  за  мониторинг  и  оценка  (EMEP)  към  Конвенцията  за 
трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. Методиката 
е  публикувана  през  2009  година  и  е  разработена  за  улеснение  на  държавите  страни  по 
Конвенцията  при  изготвянето  на  техните  годишни  доклади  за  емисии,  както  и  по 
отношение на европейската Директива за таван на националните емисии (NEC Directive).
Така получената емисия в g/s допълнително се модифицира за целите на моделирането, като 
е отчетена сезонната периодичност (1 за март, април, май, септември и октоври и 0 за  
останалите месеци)  на действие на този тип източници и разпределена равномерно върху  
общата площ на източниците.

В табл.  21 са дадени номерата на отделните населени места, а в табл.  22 – съответните 
бройки животни или птици.
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Таблица 21. Списък на населените места
№ Населено място № Населено място № Населено място № Населено място
1 град Перник 8 Богданов дол 15 Калкас 22 Боснек
2 кв. Църква 9 Витановци 16 Кралев дол 23 Расник
3 кв. Изток 10 Зидарци 17 Рударци 24 Г. Бучино
4 Драгичево 11 Радуй 18 Люлин 25 Ярджиловци
5 Дивотино 12 Батановци 19 Мещица 26 Кладница
6 Вискяр 13 Лесковец 20 Черна гора
7 Студена 14 Бела вода 21 Селищен дол

Таблица 22Отглеждани животни и птици

Видове животни
Населено място
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Млекодайни крави 140 46 8 39 26 8 30 105 6 8 3 12 4
Друг рогат добитък 15 37 0 3 0 0 5 15 1 5 1 3 1
Свине 210 333 7 135 45 3 93 140 34 20 0 35 0
Овце, кози 629 183 62 348 845 235 377 430 137 94 195 181 182
Коне,  магарета, 
мулета

38 15 0 0 67 8 34 28 7 2 14 1 9

Кокошки носачки 11828 10270 592 1905 4331 421 2788 1788 825 274 170 8232 342
Патици, гъски, пуйки 1232 457 67 91 187 105 286 152 218 10 26 1537 68

Видове животни
Населено място
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Млекодайни крави 60 45 7 41 7 28 10 6 27 17 56 41 30
Друг рогат добитък 0 5 0 46 4 4 1 8 10 14 12 2 6
Свине 60 59 13 141 20 150 93 6 3 23 44 63 210
Овце, кози 136 150 220 191 366 834 184 230 82 229 391 289 235
Коне,  магарета, 
мулета 13 18 11 4 23 40 5 15 22 22 34 37 91
Кокошки носачки 1360 2115 340 1180 1087 2394 1300 485 401 721 1004 809 1950
Патици, гъски, пуйки 660 120 10 240 243 636 143 174 53 110 1041 1110 170
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От представените в горната таблица 26 населени места са избрани 16, информацията 
за които е използвана за целите на моделирането и формирането на 16 полигонални  
източници. Тяхното местоположение е представено на фигура 23.
В таблица 23 са представени годишните емисии на ФПЧ10 в тона за година за 2007 и  
2010  г.  от  земеделие  и  животновъдство,  както  и  разпределената  емисия  на  тези  
замърсители в тона за година по площни източници от които те се емитират.

Таблица  23.Годишни  емисии  на  ФПЧ10 от  земеделие  и  животновъдство  по 
източници за 2007 и 2010г.

№ Населено 
място

Площ, 
m2

Емисия ФПЧ10
t/y
2007 2010

1
кв. Църква 236042

1.8472
3

1.8472
3

2
кв. Изток

83876.
7

1.6774
6

1.6774
6

3
Драгичево 109825

1.7434
9

1.7434
9

4
Дивотино 109324

1.7797
5

1.7797
5

5
Студена

61404.
7

1.7457
4

1.7457
4

6 Богданов 
дол 194306

1.7637
5

1.7637
5

7
Витановци

67626.
1

0.8608
7

0.8608
7

8
Зидарци

25660.
4

1.6805
9

1.6805
9

9 Батановци 121481 1.7666 1.7666
10

Бела вода
48531.
5

1.7173
8

1.7173
8

11 Калкас 143652 1.715 1.715
12

Кралев дол 164203
1.6887
3

1.6887
3

13
Люлин

77484.
7

1.7107
6

1.7107
6

14
Мещица 380311

1.7950
3

1.7950
3

15
Черна гора

30563.
5

1.7136
9

1.7136
9

16 Ярджиловц
и 253524

1.7306
4

1.7306
4

Общо
26.936
7

26.936
7
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Фигура 13. Местоположение на полигоналните източници от животновъдство и 
земеделие.

При  формирането  на  всички  16  площни  източници  на  емисии  от  земеделие  и  
животновъдство, представени на фигура 8емисията е изчислена на база на данните от  
община Перник за земеделието и животновъдството по населени места в g/s, след което е  
нормирана  към  общата  територия  на  съответния  площен  източник  и  в  резултат  е 
получена  емисия  в  g/s.m2.  След  което тази  емисия  е  емитирана  от реалната площ на  
конкретния  площен  източник  в  m2,  така  се  получава  равномерно  разпределение  на 
емисията от целия площен източник. Неопределеността при изчисленията произтича от 
факта,  че  не  са  известни  периодите  през  годината,  в  които  отделните  стопанства 
отглеждат животни и птици на закрито.

4.1.6.Емисии от депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.
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Емисията (g/s) е изчислена на базата на количествата депониран отпадък или добита 
суровина за съответната година  чрез емисионен фактор за ФПЧ10 от насипища за 
откривка. Формирани  са  2  типа  източници,  като  е  използван  достъпният  в  
професионалния пакет  BREEZE AERMAD специален източник „открит рудник“ (open 
pit)  за  развитите  в  дълбочина  рудници.  Тук  освен  информацията  необходима  за 
площните  източници  се  задава  и  обема  на  открития  рудник,  като  за  това  е  
достатъчно  да  се  знае  дълбочината  и  площа  на  рудника.  Такъв  тип  източници  са 
формирани  за  трите  обекта  на  Мини  открит  въгледобив  (фигура  14).  Тяхната 
периодичност е  отчетена посредством коефициентите – 1  за работните часове  на  
деня и 0 за останалите.  Освен тях са формирани още 5 източници от същия сектор с  
полигонална  или  кръгла  форма,  представящи  емисията  на  ФПЧ10 от  дейността  на 
останалите  мини,  кариери  и  депа,  представени  в  таблица  24.  Тъй  като  разлика  в  
перидочността на действие има само при депата, емисията на ФПЧ10 от които силно 
се влияе от скоростта на вятъра, поради което са подбрани коефициенти отчитащи 
различните скорости на вятъра:  

Скорост на вятъра, m/s Коефициент
<=1.54 0.1
<=3.09 0.5
<=5.14 1
<=8.23 2
<=10.8 3
>=10.8 3.5

Емисията за  всеки от източниците е  преизчислена в  g/s.m2 ,  отчитайки площта на  
съответния източник.  

Таблица 24 Данни за депа, кариери, хвостохранилища, сгуроотвали и др.

Кариера,  Депо,  
Сгуроотвал,  Табан  и 
др.

Геогр. координати
на 4-те кр. точки
град., мин.,сек.

Откривка
за 2007 г.

Добита суро-
вина, депо-
ниран отпа-
дък за 2007 г.

Разход  на 
дизелово 
гориво

Северна
ширина

Източна 
дължина t t l/h

Депо"Тева"
42°  37'  
28"

23°  04'  
05" 125660

Благоустройство 
Студена

42°  31'  
33"

23°  05'  
46"

Кариера Студена
участък II

42°  31'  
33"

23°  05'  
46"

10000 550000 185

Мини  открит 
въгледобив

42°  38'  
19"
42°  38'  
12"

23°  02'  
44"
23°  04'  
05" 13962045 1165232 595

Рекоул АД

42°  37'  
11"
42°  37'  
11"
42°  36'  
51"
42°  36'  
40"

23°  02'  
37"
23°  02'  
51"
23°  03'  
25"
23°  03'  
16"

450794 88795

305
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Рудник"Бела вода"

4 593 000
4 593 700
4 593 800
4 593 800

8 471 000
8 471 300
8 472 700
8 472 900

1269000 101000 240

Заводски строежи

4582626.
9
4582789.
0
4582678.
0
4582510.
5

8482377.0
8482465.1
8482592.0
8482500.6

53039 65

Общо
15691839 2083726

Наименование на 
Кариерата, Депото,  

Сгуроотвала, Табана и 
т.н.

Площ, 
m2

Емисия ФПЧ10, t/y

2007 2010 2012 2014

Депо"Тева"
44658.

9
5.48E-01 5.48E-01 5.48E-01 2.74E-01

Кариера Студена-
участък II

22684.
1

5.98E+0
0

5.98E+0
0

5.38E+0
0

5.08E+0
0

Мини открит въгледобив 
1

360000
1.70E+0

2

4.49E-05 3.82E-05 3.59E-05
Мини открит въгледобив 

2
360000

1.70E+0
2

Мини открит въгледобив 
3

360000
1.70E+0

2

Рекоул АД
48358.

7
3.36E+0

1
3.36E+0

1
3.36E+0

1
3.36E+0

1

Рудник"Бела вода" 318096
1.58E+0

2
1.58E+0

2
1.58E+0

2
1.58E+0

2

Заводски строежи 797910
2.97E+0

0
2.97E+0

0
2.52E+0

0
2.08E+0

0

Общо 7.11E+02 2.01E+02 2.00E+02 1.99E+02
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Таблица 25. Годишни емисии на ФПЧ10 от депа и кариери по източници за 2007 и 
2010г.

Фигура 14. Местоположение на източници на ФПЧ10 от дейността на мини, кариери и 
депа.

При формирането на всички 7 площни източници на емисии от депа и кариери, представени  
на фигура 9 емисията е изчислена на база на данните за добива на суровини или депонирането  
на отпадъци в  g/s, след което е нормирана към общата територия на съответния площен  
източник и в резултат е получена емисия в  g/s.m2. След което тази емисия е емитирана от 
реалната  площ  на  конкретния  площен  източник  в  m2,  така  се  получава  равномерно 
разпределение на емисията от целия площен източник. 

Неопределеността при изчисленията произтича от:
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• не е известен делът на запръстената повърхност на депата;

• не е известен гранулометричният състав на депонираните отпадъци;

• не  е  известен  броят  и  видът  на  използваната  извънпътна  техника  в  депата  и  

кариерите;

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

5.АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА

5.1.КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МОДЕЛ

Дисперсионното моделиране има за задача да оцени качеството на атмосферния въздух в  
община Перник, както и да определи приноса на отделните източници на емисии по сектори 
за ФПЧ10 и SO2 за референтната 2007 и за 2010 г. На база на получените резултати могат 
да бъдат предложени адекватни мерки за намаляване на емисиите на фини прахови частици и 
серен диоксид, което да доведе до достигане на установените норми за вредни вещества в  
атмосферния въздух в общината.
Алгоритъмът на действията за постигане на изискваното качество на атмосферния въздух е 
илюстриран на фиг.15

Фиг.15

Решаването  на  проблема  за  подобряване  на  КАВ  и  привеждането  му  в  съответствие  с  
нормативните изисквания включва следните задачи:

 оценка на КАВ за референтната 2007 година;

 установяване на основните източници на замърсяване,  които имат относително голям 
принос за влошаване на КАВ към 2007 година;

 анализ и оценка на настъпилите обективни изменения в  промишлеността, транспорта,  
строителството и др. през периода между 2007 и 2010 година;

 актуализация на параметрите на емисиите към 2010 година;

 оценка на КАВ за 2010 година;

 актуализация на изводите относно основните източници на замърсяване и причините за 
влошено КАВ;
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Извършено е дисперсионно моделиране на замърсяването с ФПЧ10 и серен диоксид за 2007 и  
2010  г.,  като  е  разграничена  сезонност  на  замърсяването  въз  основа  на  количеството  
използвани  твърди  горива  за  отопление  в  периода  октомври  –  март,  съответно 
неизползването им в периода април – септември.
Основна роля при извършване на моделирането на замърсяването с ФПЧ10 и серен диоксид за  
2007 и 2010 г. е отредена на метеорологичните данни, като метеорологичният файл цели да  
се  отчетат данните за  метеорологичните параметри  в  района  за  всеки  час  от периода.  
Данните  включени  във  файла,  са  направление  и  сила  на  вятъра,  температура  на  въздуха,  
височина на слоя на смесване (за извънградски и градски район), категория на устойчивост на  
атмосферата  и  други.  Тези  параметри  отразяват  устойчивостта  на  атмосферата  в 
шестстепенна скала (a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по корелационни съотношения в зависимост 
от силата на вятъра и интензивността на слънчевото греене. 
Другият основен фактор,  който следва да бъде предварително зададен за моделирането е  
теренната  особеност  на  района,  която  отчита  надморската  височина  и  релефа  на  
зададената територия, а по този начин и надморската височина на последващо зададените 
източници на емисии.

Методика и условия на математичното моделиране 
При дисперсионното моделиране е избрана област на изследване, с размери 20000 на 20000 m, с  
разстояние между рецепторите 1000 m. За по-детайлно моделиране на разпространението на 
замърсителя, е дефинирана вътрешна, по-фина мрежа на рецепторите. Фината мрежа има  
общ център с областта на изследване и разстояние между рецепторите 200 m, като обхваща 
централната част на град Перник и има размери 4000 на 4000 m. Фина мрежа от дискретни 
рецептори е дефинирана и за кв. Църква, като разстоянието между тях е 250 m. 
Частите от града извън фините мрежи не са населени или представляват промишлени зони,  
поради което за тях не се налага да се използва висока резолюция.
Областта на изследване с мрежата на рецепторите е показана на Фигура16.
Резултатите  от  дисперсионното  моделиране  са  представени  на  графики,  където  поради  
гъстотата на рецепторната мрежа, тя не е нанесена върху изолиниите. Налагането на тази  
мрежа върху графичните резултати би ги направило нечетими. Използваната в графичните 
изображения мрежа е за пространствена ориентация (стъпка 2000х2000m) и не съвпада с  
изчислителната мрежа.
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Фигура 16. Карта на областта с нанесена рецепторна мрежа

За  комплексната  оценка  на  разпространението  на  емисиите  от  различни  типове  
източници  на  територията  на  община  Перник  е  използвана  система  от   модели  на  
Американската агенция за опазване на околната среда (US EPA). Тя включва три основни 
модела:   AERMOD/ISC (Industrial Source Complex)  –  предпочитаният  (и  препоръчван) 
дисперсионен модел на EPA, AERMAP – предпроцесорен модел за обработка на географски  
височинни данни и AERMET – за подготовка и обработка на необходимите метеорологични 
данни. Освен тези, системата включва и допълнително приложение  BPIP (Building Profile 
Input Program), за отчитане на влиянието на включените сгради. За целите на задачата е  
използван пакетът BREEZE AERMOD/ISC на американската фирма Trinity Consultants Inc.  
за работа в операционна система Windows. 
AERMOD представлява Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни източници 
за  краткосрочни  и  дългосрочни  периоди,  включително  многогодишни  периоди.  Крайните 
резултати  се  представят  във  вид  на  стойности  на  концентрацията  на  замърсителя,  
изчислени  в точките на  мрежа от предварително избрани рецептори или чрез изчисляване 
на  отлаганията (сухи,  мокри  или  общо сухи  и  мокри).  За  изчислителните  процедури  са  
използвани множество модификации на Гаусовото 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.
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Метеорологични условия
 Данните се отнасят за метеорологична станция София, за 2007 и 2010 г. За всяка година  
са необходими двойка метеорологични файлове, като първият от тях съдържа 8760 реда 
запис на следните параметри: 
• Първите 5 колони съдържат информация за година, месец, ден, юлиянски ден и час
• Топлинен поток, W/m2

• Скорост на смесване, m/s
• Конвективна скоростна скала, m/s
• Вертикален температурен градиент, oK/m
• Височина на конвективно смесване, m
• Височина на механично смесване, m
• Дължина на Monin-Obukov, m
• Височина на повърхностните неравности, m
• Отношение на Bowen [-]
• Албедо [-]
• Скорост на вятъра, m/s
• Посока на вятъра, deg
• Височина на измерването, m
• Температура на въздуха, oK
• Височина на измерването на температурата, m
• Код на преципитация [-]
• Дебит на валежа, mm/hr
• Относителна влажност, %
• Атмосферно налягане, mb
• Облачно покритие, tenths

Вторият  метеорологичен  файл  е  профилиращ  и  съдържа  данни  относно  датата, 
височината на измерването, посоката на вятъра на различни нива, температура на въздуха 
на текущото ниво,  стандартни отклонения на посоката на вятъра и вертикалната му  
скорост.
Броят  на  едновременно  изследваните  източници  от  всички  типове  е  практически  
неограничен и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат  
да се групират по определени признаци и по този начин да се  проследява влиянието на  
отделни групи източници. За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина  
(автоматизирано, посредством AERMAP), височина на източника над 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). 
Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва да се  
добави  средния  диаметър  за  всяка  фракция,  относителния  и  дял  в  масови  части  и  
плътността. За оценка на разсейването на ФПЧ10 има разработени отделни процедури.
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5.2.РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО 
ПОЛОЖЕНИЕ

5.2.1. Моделиране за 2007г
5.2.1.1. Изходни данни

Математичното моделиране на качеството на въздуха се базира на изходни 
данни,предоставени от възложителя, обхващащи следните сектори:

• промишленост;

• транспорт;

• битови източници;

• строително-ремонтни дейности;

• земеделие;

• животновъдство;

• линейна инфраструктура;

• кариери, депа ,хвостохранилища, табани, открити складове
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А/ Емисии от организирани промишлени източници

Първичните данни  за промишления  сектор са представени в  табл.26.  Те  представляват 

организирани точкови източници, които се характеризират посредством  точно 

местоположение, геометрични размери и параметри на емисиите. В таблицата са 

използвани следните означения:

- X – координата по Универсална напречна проекция на Меркатор Easting, m;

- Y – координата по Универсална напречна проекция на Меркатор Northing, m;

- H – височина, m;

- D – диаметър, m;

- T – температура на изпусканите газове, °C;

- V – скорост на газовете на изход от изпускащото устройство m/s;

- E – емисия на ФПЧ10 и SO2, g/s.

Б/ Емисии от транспорт

Данните, свързани с емисии на ФПЧ10 от транспорт на територията на общината, са 

представени   в   таблици  27,  28,  29  и  30.  Таблица  2  включва  информация  за  броя  на 

регистрираните  МПС  по   категории,  вид  гориво  и  годишен  пробег.  Последният  е  

определен по статистически данни. Тази   информация е база за дефиниране на площен 

източник на замърсяване на въздуха от МПС, които се движат ежедневно по улиците със  

сравнително слаб трафик.

За определяне на емисиите от натоварени трасета е извършено преброяване на 

преминаващите  за 60 мин. МПС по скоростната магистрала, чиято дължина е 11.5 km. 

Резултатите от преброяването са представени в табл. 3.

Като линейни източници са дефинирани, също така, ул.„ Св.Св. Кирил и Методи” и ул. 

„Юрий  Гагарин”. За споменатите улици, поради липса на данни от преброяване е приета 

интензивността на движение, установена за скоростната магистрала.
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Таблица 26  Организирани източници на емисии за 2007 г.

Предприятие Източник
Параметри Е

X Y H T V D ФПЧ10 SO2
m m m °C m/s m g/s g/s

ТЕЦ РЕПУБЛИКА КЪМ
ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК ЕАД

Комин 1 670506 4719287 124.7 143.4 1.55 7.96 342.42 760.93

СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД

ЕДП №1 672535 4717411 55 75 20.05 4.5 7.50 0.00
ЕДП №3 672508 4717509 44 60 11.48 5.38 6.42 0.00
Шредерна инсталация 672759 4717236 8 12 22.62 0.70 0.25 0.00
Инст-я за кислородно рязане 672818 4717430 9 28 26.01 0.30 0.03 0.00

КОЛХИДА МЕТАЛ АД
Цинкова и сушилна вана 670910 4718501 30 32 11.12 1.06 0.18 0.00
Пещ за подгряване 672390 4718514 30 166 27.58 0.38 0.00 0.78

САМАРТ 58 ООД Индукц. пещ за алуминий 671526 4718688 19 70 3.21 0.38 0.15 0.00

КОЗМОС ТЕКСТИЛ ЕООД
Парен котел 0198 672572 4718545 20 158 3.86 0.63 0.00 0.05
Прен котел 0199 672574 4718555 20 312 2.76 0.45 0.00 0.02

АБ КАЛКАС КЪМ АСФАЛТИНГ ЕООД Асфалтосмесител ДС117-2К 668663 4716158 12 68 8.59 0.80 0.52 1.38
АБ КАРАМАНИЦА КЪМ АДЕВА АД Асфалтосмесител 668607 4718725 20 68 6.76 1.00 0.81 2.17
АБ СТУДЕНА КЪМ СК 13 ПЪТСТРОЙ 
АД

Асфалтосмесител SIM 675123 4710215 12 75.7 5.70 0.35 0.23 0.62
Асфалтосмесител MARINI 675025 4710089 6 72.6 9.44 0.80 0.90 2.39

Таблица 27 Площни източници на емисии от транспорта

Категории МПС Гориво
Брой регис-

трирани МПС

Общ 
пробег,

km/y
Мотоциклети Бензин 378 1890000

Леки коли
Бензин 23226 232260000
Дизел 17266 172660000

Газ 0 0
Лекотоварни

камиони и 
микробуси

Бензин 690 6900000

Дизел 690 6900000

Тежкотоварни 
камиони и автобуси

Дизел 4833 38664000
Газ 0 0
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Таблица 28 Брой преминали МПС за 60 минути през пункта за преброяване

Категории МПС
Вид 

гориво

Брой 
преминали 

МПС

Мотоциклети Бензин 11

Леки коли

Бензин 341

Дизел 161

Газ

Лекотоварни камиони и 
микробуси

Бензин 35

Дизел 88

Тежкотоварни камиони 
и автобуси

Дизел 25

Метан 2

В/ Емисии от битови източници

Предоставените от общината данни относно битовите източници на замърсяване 

включват  само общия брой домакинства и частта от тях, с централно отопление. Тези 

данни са представени в табл. За определяне на употребените количества твърди горива са 

използвани статистически данни от НСИ.

Таблица 29 Брой домакинства и начин на отопление за 2007 г.

Начин на отопление Брой домакинства

Ток няма данни
ТЕЦ 19652
Дърва и въглища 19411
Газ няма данни
Общо домакинства 39063

Г/ Емисии от строителство и ремонтни дейности

Предоставената от общината информация включва единствено общата застроена или 

ремонтирана площ в Перник 16786 m2.  Липсва информация относно разпределението на 

дейностите строителство/ремонт по квартали и селища. По тази причина се приема, че 

общата застроена/ремонтирана площ е равномерно разпределена.

Д/ Емисии от земеделие и животновъдство

Относно обработваемите   земи   в   общината   е   предоставена   информация   само   за 

общата площ,  която възлиза на 2220 ha. Данни за отглежданите в общината животни и 

птици са представени в таблици 30 и 31. В табл. 30 са дадени номерата на отделните 

населени места, а в табл. 31 – съответните бройки животни или птици.
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Таблица 30Населени 
места

№ Населено място № Населено място № Населено място № Населено място
1 град Перник 8 Богданов дол 15 Калкас 22 Боснек
2 кв. Църква 9 Витановци 16 Кралев дол 23 Расник
3 кв. Изток 10 Зидарци 17 Рударци 24 Г. Бучино
4 Драгичево 11 Радуй 18 Люлин 25 Ярджиловци
5 Дивотино 12 Батановци 19 Мещица 26 Кладница
6 Вискяр 13 Лесковец 20 Черна гора
7 Студена 14 Бела вода 21 Селищен дол

Таблица 31 Отглеждани животни и птици

Видове животни
Населено място

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Млекодайни крави 140 46 8 39 26 8 30 105 6 8 3 12 4
Друг рогат добитък 15 37 0 3 0 0 5 15 1 5 1 3 1
Свине 210 333 7 135 45 3 93 140 34 20 0 35 0
Овце, кози 629 183 62 348 845 235 377 430 137 94 195 181 182
Коне, магарета,  
мулета

38 15 0 0 67 8 34 28 7 2 14 1 9
Кокошки носачки 11828 10270 592 1905 4331 421 2788 1788 825 274 170 8232 342
Патици, гъски, пуйки 1232 457 67 91 187 105 286 152 218 10 26 1537 68

Видове животни
Населено място

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Млекодайни крави 60 45 7 41 7 28 10 6 27 17 56 41 30
Друг рогат добитък 0 5 0 46 4 4 1 8 10 14 12 2 6
Свине 60 59 13 141 20 150 93 6 3 23 44 63 210
Овце, кози 136 150 220 191 366 834 184 230 82 229 391 289 235
Коне, магарета,  
мулета

13 18 11 4 23 40 5 15 22 22 34 37 91
Кокошки носачки 1360 2115 340 1180 1087 2394 1300 485 401 721 1004 809 1950
Патици, гъски, пуйки 660 120 10 240 243 636 143 174 53 110 1041 1110 170
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Е/ Емисии от депа, кариери, хвостохранилища, насипища и др.

Предоставената от общината информация включва данните, представени в табл. 32.

Таблица 32 Данни за депа, кариери, хвостохранилища, сгуроотвали и др.

Кариера, Депо,
Сгуроотвал, Табан и др.

Геогр.  
координати на 4-

те кр. точки 
град., мин.,сек.

Открив-
ка за 
2007 г.

Добита суро-
вина, депо- 
ниран отпа- 
дък за 2007 г.

Разход на 
дизелово 
гориво

Северна
ширина

Източна
дължина t t l/h

Депо"Тева" 42° 37' 28" 23° 04' 05" 125660
Благоустройство 
Студена

42° 31' 33" 23° 05' 46"
Кариера Студена
участък II 42° 31' 33" 23° 05' 46"

10000 550000 185

Мини открит въгледобив
42° 38' 19"
42° 38' 12"

23° 02' 44"
23° 04' 05" 13962045 1165232 595

Рекоул АД

42° 37' 11"
42° 37' 11"
42° 36' 51"
42° 36' 40"

23° 02' 37"
23° 02' 51"
23° 03' 25"
23° 03' 16"

450794 88795 305

Рудник"Бела вода"

4 593 000
4 593 700
4 593 800
4 593 800

8 471 000
8 471 300
8 472 700
8 472 900

1269000 101000 240

Заводски строежи

4582626.9
4582789.0
4582678.0
4582510.5

8482377.0
8482465.1
8482592.0
8482500.6

53039 65

Параметри на изследваната област

Параметър Мярка Стойност

Г
ру

ба
 

м
ре

ж
а

размер по направление X (запад-изток) m 20000
размер по направление Y (юг-север) m 20000
Разстояние между рецепторите m 1000

Ф
ин

а
 

м
ре

ж
а

размер по направление X (запад-изток) m 4000
размер по направление Y (юг-север) m 4000
Разстояние между рецепторите m 200
Височина на рецепторите m 2
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Карта на изследваната област 

Фиг.17

Резултати от  математичното моделиране за 2007 год.

Максималната  средногодишна  стойност  от  всички  източници –фиг.17 е  167  µg/m
3   

и се 
получава в рецептор с координати 668017.00Е и 4720719.19N и надморска височина 75m.
Максималната средноденонощна стойност от всички източници е 776.7 µg/m3. 

Максималната   средночасова   концентрация   на   SO2,  обусловена от всички източници 

възлиза на 1076 µg/m3, а максималната средноденонощна е 313 µg/m3.
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Фиг.18

109



  Фиг.19 Принос  на  отделните  групи  замърсители  към  средногодишната 
концентрация на РМ10 в северозападната част на Перник

Максималните стойности на средногодишната концентрация на ФПЧ10   от всички 
източници и от групата депа, мини, кариери са твърде близки помежду си. Това означава, 
че максималната стойност на средногодишната концентрация се формира почти  изцяло 
от  тези,  именно  източници.  
Предвид  казаното,  разпределението на средногодишната концентрация, обусловена от 
депа, мини и кариери  не  би  донесло  допълнителна информация  и  не  е  представено като 
фигура.
Не  са представени разпределенията на максималните стойности на  средноденонощните 
концентрации на ФПЧ10 за всички източници на замърсители и за пет от групите, а именно 
депа  и  кариери,  битово  горене,  транспорт,  организирани  източници и 
земеделие/животновъдство.

 Абсолютният максимум – обусловен от действието на всички източници , е  776.8 µg/m3. 
Той се получава на 22.12.2007 г. в рецептор с координати 668017.00E и 4720719.19N, с  
надморска височина 752.30 m.
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Фиг.20 Разпределение на стойностите на средногодипната концентрация на РМ10, 
мг/куб.м, обусловена от битовото горене за 2007г.

Фиг.21 Разпределение на стойностите на средногодипната концентрация на РМ10, 
мг/куб.м, обусловена от транспорт за 2007г.
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Фиг.22   Разпределение на максималните стойности на 24-часовата концентрация на 
РМ10, от всички групи източници за 2007г.

СЕРЕН ДИОКСИД

Серен диоксид се емитира само от две групи източници – организираните точкови 
източници и  от  битовото горене. По тази причина, приносът на останалите групи към 
формирането на максималната средночасова  и  максималната средноденонощна 
концентрация на SO2 има нулева стойност.
Следващата фигура представя разпределението на максималните едночасови стойности на 
концентрацията, на SO2, обусловена от точкови източници и битовото горене, за 2007 г.  

На фигурата са начертани контури за диапазона от 100 до 500 µg/m3. В зоните, оцветени в  
червено, максималните едночасови концентрации са над 500 µg/m3.
Следващият контур, външен за червения, обхваща площи, за които в определени часове на 
годината,  едночасовата концентрация  на  SO2   е достигала  стойности  над  ПДК. 
Разпределението на максималните стойности на едночасовата концентрация на SO2 са 
обусловени от самостоятелния принос на двете групи източници.
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Фиг.23Разпределение на малксималните едночасови стойности на SO2 в мг/куб.м от 
организирани източници и битово горене за 2007г.

Фиг.24 Разпределение на малксималните едночасови стойности на SO2 в мг/куб.м от 
битовото горене за 2007г.
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Фиг.25Разпределение на малксималните едночасови стойности на SO2 в мг/куб.м от 
точкови източници за 2007г.

Съгласно  дисперсионното  моделиране  за  2007год.качеството  на  атмосферния  въздух  в 
община перник не отговаря на постановените норми, както по отношение на фини прахови  
частици, така и по отношение на серен диоксид.
Като основни източници на замърсяване на атмосферния въздух са идентифицирани :
-  SO2 се  емитира само от две  групи  източници-организираните точкови  източници и  от 
битовото горене,
-  РМ 10 се емитира от промишлените източници, въздействието на които се разпростира на  
по-големи  площи,  но  в  значително  по-ниска  концентрация  в  сравнение  с  транспорта  и  
битовото горене.

5.2.2.МОДЕЛИРАНЕ  НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ 
ФПЧ10 И СЕРЕН ДИОКСИД SO2 ЗА 2010 ГОДИНА

Развитието на община Перник, през периода 2007-2010 г. е  свързано  с oпределени 
обективни изменения, които могат да обусловят както подобряване, така и влошаване на 
качеството на атмосферния въздух, по отношение на  фини  прахови  частици ФПЧ10, и 
серен диоксид SO2  към 2010 година.

 Целта на изследването за 2010 г. е да бъдат анализирани и отразени споменатите по-горе 
обективни изменения, да бъдат актуализирани параметрите на емисиите на ФПЧ10 и серен 
диоксид  SO2   и да се направи оценка на качеството на атмосферния въздух в общината 
към 2010 г.
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  Анализът е изготвен на базата на данни от община Перник, РИОСВ –Перник,  НСИХМ.

Фиг.26  Роза на ветровете – 2010г.
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Ролята на транспорта като един от главните замърсители на въздуха с ФПЧ10 е по-голяма за 
централната част на града, а тази на битовото горене – за кв. „Църква”.

Фиг.27 Относителен принос на групите източници, към средногодишната концентрация 
на РМ10 на кръствище „Шахтьор” за 2010г.

Фиг.28 Относителен принос на групите източници, към средногодишната концентрация 
на РМ10 - кв.Църква за 2010г.



Фиг.29 Разпределение на средногодишната концентрация на РМ10 мг/куб.м от всички 

източници за 2010 г.

На фиг.29 са начертани контури за диапазона от 15 до максимума188 µg/m3.

Зеленият контур покрива зоните, за които средногодишната концентрация на ФПЧ10 е 

равна и по-висока от ПДК.

 SO2 – 2010g.



Фиг.30  Относителен  принос  на  отделните  групи  източници  към  максималната 
едночасова концентрация на SO2 на кръстовище Шахтьор за 2010 г.

Максималната  концентрация  на  SO2, при  период  на  осредняване  1  час  в  района  на 
кръстовище Шахтьор е 333 mg/m 3. Тази стойност се формира при принос на отделните 
групи източници, илюстрирани на фиг.30.



фиг.31 Разпределение на максималните стойности на едночасовата конценрация на 
SO2 от битово горене и промишленост за 2010г.

В   град   Перник   се   очертават   пет   зони   (зелен   контур),   в   които   стойностите 
надхвърлят ПДК за едночасов период на осредняване. Разположението на тези пет зони 
предполага значим принос на битовото горене.

Получените  резултати  дават  основание  да  бъдат  направени следните изводи:

1.Качеството  на  атмосферния  въздух  в  община  Перник  се   характеризира  със  
сериозни превишения на постановените норми за ПДК, както по отношение на фини 
прахови частици ФПЧ10, така и по отношение на серен диоксид SO2.

2.Значителни превишения на съответните ПДК се отчитат, както за 2007, така и за 
2010 г.

3.Основните източниците на замърсяване с фини прахови частици са:
3.1.Битовото горене за отопление. Изгарят се големи количества въглища и  дърва,  
като   последните   имат   значителен   принос   в   замърсяването   на въздуха с фини 
прахови частици ФПЧ10. Освен това, при битово горене  праховите  частици  се 
емитират на малка височина.

3.2. Транспорт.  Линейната  инфраструктура,  т.е.  количествата  прах  (пясък, пръст, 



соли   и   др.),   натрупани   по   пътното   платно   и   последващо замърсяване   на 
въздуха   поради   турбулизация   на   приземния   въздушен  слой  от  движението  на 
автомобилите:

•  площите край линейната инфраструктура, определени за зелени 
площи или за тротоари, но нереализирани като такива, което води 
до свличане на земни маси на пътното платно;

•  лошото състояние на пътната настилка – наличие на дупки, 
запълнени със земна маса, участъци с изронен асфалт и др.

4.Основните източниците на замърсяване със серен диоксид са:

4.1.Битовото горене за отопление. За отопление се употребяват значителни 
количества   въглища,  съдържащи  сяра.  Те  имат  съществен  принос  в замърсяването 
на въздуха  със серен диоксид в чертите на града, главно поради малката височина на 
изпускане и ниската вертикална скорост на димните газове.
4.2.Промишлените източници на територията на града. Те също емитират серен 
диоксид,  но  тяхното  влияние  върху  качеството  на  атмосферния въздух е далеч  по-
слабо, предвид значителната ефективна височина на изпускащите устройства. Това 
определя сравнително ниски стойности на концентрацията на SO2  в приземния слой на 
атмосферата.

6.ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА  МЕРКИ,  КОИТО  ДА  БЪДАТ  ВКЛЮЧЕНИ  В  ПЛАНА  ЗА 
ДЕЙСТВИЕ

Мерките  за  подобряване  на  КАВ  в  община  Перник  са  групирани  в  зависимост  от 
отговорните институции по осигуряване на финансирането и прилагането им:

-    мерки касаещи намаляването на емисиите от битовото отопление;

-    мерки касаещи намаляването на емисиите от автомобилния трафик;

-  мерки  касаещи  намаляването  на  емисиите  от  производствената  и  спомагателните 
(обслужващите) дейности на промишлените предприятия,  

-     други мерки

Битовото отопление съгласно резултатите от моделирането е източника оказващ най-
съществено влияние върху замърсяването на атмосферния въздух в общината с ФПЧ10 и  
серен диоксид. Описаните по-долу мерки се основават на необходимостта от проучване  
на възможните варианти за действие при отчитане на различните екологични, социални и  
икономически аспекти, свързани със замяната на досега използваните горива за отопление  
(дърва и високопепелни въглища) – основно в битовия сектор. В зависимост от получените  
резултати  от  проучванията  следва  да  бъдат  изготвени  съответни  проекти,  с  
поетапното реализиране на които да бъдат намалени емисиите от битовото отопление. 

Значителното намаляване  на  количествата,  използвани  за  отопление,  твърди 
горива и  намаляването на количеството изгаряни дърва ще подобри качеството  на 
атмосферния въздух главно по отношение на ФПЧ10, а това на въглищата –  по 
отношение на серен диоксид.



Мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление

 - Замяната на въглища с висок специфичен фактор за ФПЧ10 и SO2, както и дърва за огрев  
с въглища с ниски специфични емисии  и използването на въглища с по-добри емисионни  
показатели е друга подходяща и приоритетна мярка, която може да бъде приложена.

 -   Проучване  на  възможните  схеми  за  дотиране  и  доставка  на  въглища  с  по-добро  
качество; 

 -  Провеждане на информационна кампания сред населението (във връзка със замяната на  
въглищата)  –  организирането  на  кампанията  за  информиране  на  населението  за 
необходимостта  от  замяната  на  местните  въглища  с  други  (с  по-добри  емисионни  
коефиценти при изгарянето им) с цел подобряване на КАВ 

 -  Преминаване  към  употреба  на  висококачествени  въглища  за  битово  отопление  – 
доставяне и дистрибуция на въглища с ниски емисионни показатели при изгарянето им. 

 -  Поетапна газификация и реализация за районите, които не са топлофицирани- според  
изготвения проект - тази мярка ще доведе до най-голям ефект за подобряването на КАВ,  
тъй  като  природния  газ  е  най-екологично  чистото  гориво,  т.е.  с  най-ниски  ем.  
коефиценти. 

 - Изпълнение на проекта за газификация на обществени и жилищни сгради

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

 - Изготвяне на проекти за повишаване енергийната ефективност на сградите  и тяхното  
реализиране

Мерки за намаляване на емисиите от автомобилния трафик

Количеството  на  моторните  превозни  средства  в  Перник  нарастна  значително  през 
последните години. В резултат, това доведе до увеличаване на емисиите на съответните 
замърсители.  Развитието  на  емисиите  на  ФПЧ10 от  завихряне  на  прах  от  улиците 
посредством движението на автомобилите, от една страна ще зависи от усилията за  
поддържане  улиците  чисти  и  настилката  в  добро  състояние,  и  от  друга  страна  на  
увеличаване  плътността  на  трафика.  С  оглед  на  тези  фактори  e необходимо 
реализирането  на  следните  мерки  за  ограничаване  и  намаляване  на  емисиите  от  
автомобилния трафик:  

 - Разширяване и реконструкция на тролейбусната мрежа с нарастване на тролейбусния 
парк (вкл. модернизация на ремонтната база и подновяване на пътната настилка) – тази  
мярка е в процес на подготовка от Общината и ще доведе до подобрения в обществения 
транспорт.  Постигнатият ефект,  т.е.  намалението на  емисиите няма  да  е  голямо  в 
количествено отношение, но въпреки това мярката ще допринесе за замяна на по-старите 
автобуси  с  високи  емисии  и  евентуално  ще  доведе  до  намаляване  използваемостта на 
частните автомобили. 

 - Изграждане на станции за природен газ (високо налягане) - за използването на природен 
газ в ДВГ е необходимо изграждането на специални станции за природен газ под налягане,  
тази мярка би могла да се реализира след доказване на необходимостта от преоборудване  
на старите автобуси на комбинирано гориво(дизел/газ) – за момента се реализира като 
частна инвестиция



 - Въвеждане на изисквания към емисиите от МПС при даване на концесии за траспортни 
дейности  -  въвеждане  на  емисионни  ограничения  за  автобусите  на  фирмите 
кандидатстващи за концесии свързани с транспортни дейности. Тази мярка би довела да  
обновяване на автобусния парк на фирмите и намаляване на емисиите на ФПЧ10 и азотни  
оксиди, отделяни от ДВГ. 

- Оптимизиране на транспортната схема в община Перник със съдействието на пътна  
полиция

 -  Разработване  на  стратегия  за  подмяна  на  автобусния  парк,  с  цел  изпълняване  на 
изискванията на „Евро 3 и 4”

Мерки касаещи намаляването на емисиите от производствената и спомагателните 
(обслужващите) дейности на промишлените предприятия,  

- Залесяване на сухата ивица по перифериите на действащите сгуроотвали 

- Оросяване на непокритите с вода зони на действащите сгуроотвали

 - Почистване на вътрешнозаводските пътища и товарните площадки (от натрупаната 
прах  и  други  прахообразуващи  материали)  и  покриването  им  с  асфалт  или  друга  
равностойна настилка - ще бъде намален уноса на прах от площадките.

 - Определяне на подходящи маршрути за движение на камионите между мините и ТЕЦ  
Република;  предприемане  на  организационни  мерки  за  покриване  на  камионите  и 
недопускане  на  препълването  им  (при  товарене)  -  ще  се  избегне преминаването  на 
камионите, доставящи въглища от мините до ТЕЦ през централната част на града, с  
което ще  се  намали  разсипването на  въглища върху  пътната настилка  в  жилищните 
квартали.  Ще спре  допълнителното замърсяване  на  пътната настилка,  ще  се  намали  
уноса на прах и ще се  избегнат допълнителни повреди на настилката по пътищата в  
резултат от претоварването на камионите.

 - Периодична смяна на ръкавите и поддръжка на ръкавните филтри (РФ) към електро-
дъговите пещи (ЕДП) 

 -  Идентификация  на  други  източници  на  неорганизирани  емисии  и  предприемане  на  
конкретни  мерки  за  намаляването  им  (в  рамките  на  комплексно  разрешително  за  
експлоатация на предприятията) – значението на тази мярка е да бъдат идентифицирани 
и други потенциални източници на неорганизирани прахови емисии и да бъдат приложени  
подходящи мерки за предотвратяването им.  

 -  За  депото  за  ниско  качествени  въглища  се  предлага  техническа  (покриване  с  
рекултивационен  субстрат)  и  биологична  рекултивация  чрез  засаждане  на  подходяща 
растителност  и  заграждане  на  рекултивираната  област.  С  тази  се  предотвратява  
самозапалването  на  табана  и  уноса  на  ФПЧ10  от  ветровата  ерозия,  както  и  
нарушаването на вече рекултивирания терен. 

Други мерки за намаляване на емисиите

 - Почистване (по предварителна програма) на основните пътни артерии от натрупаната 
прах и поддържането им в добро състояние – със своевременното измиване на улиците ще 
се  намали  и  предотврати  уноса  на  ФПЧ10 от  платно.  Тази  мярка  е  с  приоритет за  
изпълнение.



 -  Редовно   и   своевременно   почистване   (включително   измиване)   на   пътната 
настилка на улиците и  тротоарите  в града за отстраняване на натрупаните 
количества пясък, пръст и фини прахови частици.
-  Преустановяване опесъчаването за зимния сезон на пътните платна с осигуряване на  
алтернативни заместители – луга и други съвременни течни заместители.

 -  Благоустройство на крайпътните и междублоковите пространства –  залесяването с 
подходящи  растителни  видове  на  тези  терени  ще  намали  възможността  за  унос  на 
ФПЧ10  от  тях,  пренасянето  на  земни  маси  върху  пътното  платно  и  вторичното 
суспендиране на прахови емисии.

Следва  да  се  отчете,  че  мерките в  Плана за  действие -  т.7  са  избрани  така,  че  при 
тяхното изпълнение, община Перник ще постигне съответствие с нормите през 2012 г.



7.     ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФПЧ10 И СЕРЕН ДИОКСИД И ДОСТИГАНЕ 
НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В ОБЩИНА ПЕРНИК ЗА ПЕРИОДА 2012-
2016 Г.

КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОР-
НИК

СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕ-

НИЕ

ФИНАНСИ-
РАНЕ

ИНДИКАТО
Р

ЕФЕКТ

Приоритетни дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2012-2016 г.
PK-
AIR-T-1

Поетапна 
газификация 
на града 
/изпълнение на 
изготвения 
проект/

Газификация на 
промишлените 
предприятия, 
търговски,  
общински 
обекти

Община 
Перник, 
РИЛА 
ГАЗ /лиценз 
за битова 
газификация 
на западен 
район/

2012 – 2013 г. от РИЛА ГАЗ 25 км 
газоразпреде-
лителна 
мрежа

Повишено качество 
на атмосферния 
въздух и понижени 
емисии на серен 
диоксид и ФПЧ10

PK-
AIR-T-2

Изпълненение 
на проектите 
за 
газификация 
на 
промишления 
сектор и 
жилищните 
райони

Газификация на 
промишлените 
предприятия, 
търговски,  
общински 
обекти

Община 
Перник, 
РИЛА 
ГАЗ /лиценз 
за битова 
газификация 
на западен 
район/

2013 г. от РИЛА ГАЗ 25 км 
газоразпреде-
лителна 
мрежа

Повишено качество 
на атмосферния 
въздух и понижени 
емисии на серен 
диоксид и ФПЧ10

РК- Поетапно Прекратяване Община 2012-2014 г. Държавно Намалени Намаление на 



AIR-
T-3

увеличаване на 
използването 
на природен 
газ и електро-
енергия за 
отоплението 
на 
домакинства-
та през 
отоплителния 
сезон.

на 
предоставянет
о на въглища за 
помощи за 
отопление през  
зимния сезон за 
социалнослаби-
те домакинства 
и замяна на 
въглищата с 
алтернативни 
начини за 
отопление

Перник финансиране, 
фондове на ЕС

емисии на 
серен диоксид 
и ФПЧ10 от 
твърди 
горива в  
битовия 
сектор

превишенията на 
нормите за серен 
диоксид и ФПЧ10

Дългосрочни (постоянни) мерки за периода 2012-2016 г.
РК- 
AIR-
Т-4

Рекултивация 
на 
действащите 
сгуроотвали

За 
предотвратява
не 
замърсяването 
на въздуха с 
прахови  имисии

ТЕЦ 
„Република”

2012-2013 Собствени 
средства

Затревяване 
и залесяване 
по 
периферията 
с устойчиви 
растения – 
ракита, 
тръстика,  
върби,  
тамарикс и 
др.  – 280дка

Прекратяване на 
праховите емисии 
от действащите 
сгуроотвали



PK-
AIR-
T-5

Въэвеждане в 
експлоатация 
на система за 
непрекъснати 
измервания 
/на прах и 
газове/ на 
комина,  
съгласно 
условията на 
КР

Проверка 
качеството на 
атмосферния 
въздух по 
компонент прах

ТЕЦ 
„Република”

До края на 2012 Собствени 
средства

Контрол на 
качеството 
на 
атмосферния 
въздух

Мониторинг и 
контрол на 
качеството на 
атмосферния 
въздух

РК-
AIR-
I-6

Ежегодно 
актуализира-
не на списъка 
на промишле-
ните 
предприятия 
на 
територията 
на община 
Перник

Изготвяне на 
списък с 
промишлените 
предприятия, 
които са 
източници на 
емисии в 
околната среда

Община 
Перник,  
РИОСВ- 
Перник

.04.2012 г.

.04.2013 г.

.04.2014 г.
04.2015 г.
04.2016 г.

Община Перник-
общински 
бюджет

ежегодно Контролиране на 
емисиите от 
промишлени 
източници

РК-
AIR-
T-7

Оптимизира- 
не на 
параметрите 
на селищната 
среда, благо 
приятстващи 
подобряване 
на 
качеството 

Подобряване на 
инфра- 
структурата -  
технически и 
организационни 
мероприятия 
/пътна мрежа, 
паркинги, 
пешеходни и 

Община 
Перник

2012-2016 г. Община Перник, 
външно 
финансиране по 
линия на 
фондове на ЕС и 
други

 5000 кв.м 
паркинги, 
2500 кв.м 
асфалтови 
алеи

Подобрено 
качество на 
въздуха и 
понижени емисии 
на ФПЧ10



на въздуха велосипедни 
зони/

РК-
AIR-
T-8

Регулярно 
почистване и 
измиване на 
уличната 
мрежа в 
община 
Перник

Утвърждаване 
и изпълнение на 
графици за 
почистване и 
миене на 
главните улици 
в града

Община 
Перник, 
Фирма-
изпълнител

2012-2016 г. Община Перник-
общински 
бюджет
120 000 
лв./месечно

Съгласно 
графика - 52 
пъти годишно,
 

Намалени емисии 
на ФПЧ10

РК-
AIR-
T-9

Изпълнение
 на графиците 
за ремонт на 
уличната 
мрежа от 
поименния 
списък на 
обшина Перник

Срочно 
извършване на 
ремонтни 
дейности на 
отделни улици в 
града, при 
констати-рана 
необходимост 

2012-2016 г. Община Перник 96 км 
асфалтирана 
настилка към 
2010 г.,
5000 кв.м 
паркинги, 2500 
кв.м 
асфалтови 
алеи

Намалени емисии 
на ФПЧ10

РК-
AIR-
T-10

Използване 
през зимния 
период на 
подходящи 
средства 
срещу 
заледяване на 
уличната 
мрежа

Извършване на 
действия за 
недопускане на 
разпрашаване и 
вторичен унос 
на прах.

Община 
Перник,  
фирма-
изпълнител

2012-2016 г. Община Перник
Съгласно 
график -  
Количество-  
700 т сол, 140 
т луга, 1800 т 
фракция -  на 
сезон.

Намалени емисии 
на ФПЧ10

РК-
AIR-
T-11

Периодично 
почистване на 
тротоарите в 
централната 

Почистване на 
тротоарите за 
недопускане на 
унос на прах

Община 
Перник

2012-2016 г. Община Перник
60  000 лв./месечно

100 дка Намалени емисии 
на ФПЧ10



градска част

РК-
AIR-
I-12

Поддържане 
на информация 
и база данни в 
Община 
Перник 
относно 
стойностите 
на основните 
показатели за 
КАВ

Поддържане на 
актуална 
информация за 
КАВ

Община 
Перник,  
РИОСВ- 
Перник

01.10.2012 г. Община Перник Публикуване в 
сайта на данни 
за 
концентрации 
на ФПЧ10

Подобрено 
отчитане на 
емисиите в 
атмосферата

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 в сила на Програмата- до края на отоплителен сезон 2012 г. (01.04.2013 г.)
РК-
AIR-
I-13

Провеждане 
на 
мероприятия 
за залесяване 
и 
затревяване

Провеждане на 
широко мащабна 
залесителна и 
озеленителна 
кампания 

Община Перник, 
фирми по 
озеленяване

01.04.2012 г. Община Перник, 
фирми по 
озеленяване

Брой 
проведени 
кампании - 2 
пъти в 
годината/про-
лет и есен/

Създаване на 
зелен пояс

РК-
AIR-
T-14

Увеличаване 
на площите с 
компактна 
дървесна 
растител-
ност

Увеличаване на 
дървесната маса

ОбщинаПерник, 
фирми по 
озеленяване

01.04.2012 г. Община Перник, 
фирми по 
озеленяване 

2 пъти в 
годината/про-
лет и 
есен/провеж-
дане на 
мероприятия 
по залесяване

Подобрено 
качество на 
въздуха

РК-
AIR-

Оптимизи-
ране на 

Ограничаване 
достъпа на ЛМПС 

Община Перник,  
КАТ- Перник

31.12.2012 г. Община Перник Намалено 
разпростране

Намалени 
емисии на ФПЧ10



T-15 транспортна
-та схема в 
обшина 
Перник

в центр. част 
на града

ние на емисии 
на ФПЧ10 от 
транспортни 
средства

РК-
AIR-
T-16

Разработван
е на 
стратегия за 
подмяна на 
автобусния 
парк, с цел 
изпълняване 
изискванията 
на „Евро 3 и 
4”

Намаляване 
организираните 
прахови емисии от 
транспортните 
дейности

Община Перник 10.2012 г. Община Перник Намалено 
разпространение 
на емисии на 
ФПЧ10 от 
транспортни 
средства

Намалени 
емисии на 
ФПЧ10

РК-
AIR-
I-17

Информацион
ни 
мероприятия 
за 
населението 
относно 
възможните 
мерки за 
намаляване 
на емисиите 
от битово 
отопление и 
транспорт

Провеждане на 
кампании за 
информиране на 
населението за 
необходимостта 
от използване на 
екологично чисти 
горива

Община Перник 01.09.2013 г. Община Перник оповестяване в 
сайта на 
общината 
информация за 
необходимостта 
от използване на 
екологично чисти 
горива

Намаление на 
превишенията 
на нормите за 
серен диоксид 
и ФПЧ10



РК-
AIR-
I-18

Информа-
ционни 
мероприятия 
за 
разясняване 
на 
населението 
на 
възможнос-
тите за 
повишаване 
на 
енергийната 
ефективност

Провеждане на 
кампании за 
информиране на 
населението за 
възможностите 
за намаляване на 
консумацията на 
енергоресурси

Община Перник 01.09.2013 г. Община 
Перник, ФЕЕ

1 кампания Намаление на 
превишенията 
на нормите за 
серен диоксид 
и ФПЧ10

РК-
AIR-
T-19

Ограничаване 
на 
използването 
на пясък и 
други твърди 
минерални 
субстанции 
при зимното 
поддържане 
на уличната 
мрежа 
преминаване 
към 
използване на 
хим.реагенти

Използване на 
химически 
реагенти като 
заместители на 
твърдите 
минерални 
субстанции,  
които се 
използват

Община 
Перник

01.12.2012 г. Община Перник Използване на 
препарата 
Айсмелт
количество: 2 т

Намалени 
емисии на 
ФПЧ10



Легенда:
РК - мярката се отнася за община Перник; 
AIR - мярката се отнася за подобряване на качеството на въздуха; 
T - техническа мярка; 
I - информационна мярка; 
R - регулаторна мярка;
1÷19 - пореден номер на мярката.



8.КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

Изпълнението на мерките следва да се докладва периодично (поне веднъж годишно) 
на ръководството на общинската администрация, като се поставят отговорници за 
изпълнението и докладването им. 
Кметът на община Перник при необходимост предоставя отчет по изпълнението на  
програмата на компетентните органи.

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.

 



9.  ДОПЪЛНИТЕЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  ПО  Т.2  И  Т.3  OT РАЗДЕЛ  II НА 
ПРИЛОЖЕНИЕ №15,НА НАРЕДБА №12

Таблица  9.1 Информация относно етапа на изпълнение директивите, свързани с 
качеството на атмосферния въздух

Директива Приложение в 
община Перник

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.20/1999г.) 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.51/2006г.),  чрез  
които се регламентират изисквания към 
производителите  на  автомобили,  
оборудвани  с  двигатели  с  принудително 
запалване  и  се  установява  процедура  по 
одобряване  на  типа,  вкл.  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”.



Директива Приложение в
 община Перник

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.75/1999г.)  
и  Методика  за  определяне  на  емисиите на летливи 
органични  съединения  при  съхранение,  товарене  и  
разтоварване  на  бензини  (утвърдена  със  Заповед  
№РД-1238/01.10.2003г.  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
Петър Стоименов гр.Перник
“Мошино 
автотранспорт” ООД

гр. Перник

“Еко България” ЕАД гр. Перник
Петрол АД гр. Перник

Контролът по спазване на нормите се извършва от 
РИОСВ - Перник.

Директива 2008/1/ЕО 
на Европейския  

Директивата  е  транспонирана  чрез  Закона  за  
опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91/2002г.) и  



Директива Приложение в
 община Перник

парламент и на 
Съвета от 15 януари 
2008 г. за комплексно 
предотвратяване и 
контрол на 
замърсяването

Наредба  за  условията  и  реда  за  издаване  на  
комплексни  разрешителни  за  изграждането  и 
експлотацията  на  действащи  промишлени 
инсталации  и  съоръжения  (приета  с  ПМС 
№62/2003г.)  
Основните предприятия на територията на община 
Перник  с  действащи  комплексни  разрешителни  с  
идентификационни номера:
„Стомана Индъстри” АД  - 17000003
„Колхида Метал” АД  - 17000004
„Топлофикация Перник”  АД – 17000005
 Сгуроотвал   „7 – септември”  -  17000012
Сгуроотвал „Кудин дол”  -  17000013
„Самарт 58”  ООД – 17000019
Регионално депо за неопасни отпадъци «Тева»
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.

             



Директива Приложение в община 
Перник

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.79/1998г.)  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.28/2004г.) към него. 
Компетентен  орган  по  прилгагане  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  
извърва  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 Приложение в община 
Перник

Директива  98/70/ЕО  на  Европейския  
парламент  и  на  Съвета  от  13 
октомври 1998 г. относно качеството 
на бензиновите и дизеловите горива

Настоящата  директива  определя 
техническите спецификации по здравни 
и  екологични  съображения  за 
автомобилен  бензин  и  дизелово  гориво 
за  дигателите  с  вътрешно  горене,  за 
моторни превозни средства. 
Директивата  е  транспонирана  в 
националното  законодателство  чрез  
Закона за чистотата на атмосферния 
въздух (обн., ДВ, бр.45/1996г.),  Наредба 
за  изискванията  за  качеството  на 
течните  горива,  условията,  реда  и  
начина  за  техния  контрол  (обн.,  ДВ,  
бр.66/2003г.),  както  и  чрез  
Националната  програма  за 
прекратяване  на  производството  и 
употребата  на  оловни  бензини  към 
2003г.
Контролът на качеството на течните 
горива се осъществява от Държавната 
агенция  за  метрологичен  и  технически 
надзор. 
В  съответствие  с  изискванията  на 
нормативната уредба на територията 
на община Перник  продаваните горива 
отговарят  на  спецификациите  за 
автомобилен  бензин  и  дизелово  гориво 
(съгласно Директивата).





Директива Приложение в община 
Перник

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 IIА на директивата прагове 
за използване на разтворители.
Изискванията  на  Директивата  са 
въведени чрез Закона за чистотата на  
атмосферния  въздух  (обн.,  ДЕ,  
бр.45/1999г.),  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-
287/17.05.2006г.  на  министъра  на 
околната среда и водите).
Изискванията на Наредба №7се спазват 
от  засегнатите  дружества  в  община 
Перник. На територията на общината 
това са:
  „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 



Директива Приложение в община 
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.45/1996г.) и Наредба 
за  изискванията  за  качеството  на 
течните  горива,  условията,  реда  и  
начина  за  техния  контрол  (обн.,  ДВ,  
бр.66/2003г.)
Контролът на качеството на течните 
горива се осъществява от Държавната 
агенция  за  метрологичен  и  технически 
надзор.
В  съответствие  с  нормативните 
изисквания  на  Наредбата  на 
територията на община Перник не  се 
продават  тежки  горива  със 
съдържание  на  сяра  над  3%  (от 
01.01.2012г. 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).

Директива 2000/76/ЕО на Европейския  
парламент и на Съвета от 4 декември 
2000  г.  относно  изгарянето  на 
отпадъците

Директивата  е  хармонизирана  чрез 
Закона  за  управление  на  отпадъците 
(обн., ДВ, бр.86/2003г.) и Наредба №6 за  
условията  и  изискванията  за 
изграждането  и  експлоатацията  на 
инсталации за изгаряне и инсталации за  
съвместно  изгаряне  на  отпадъци  (обн.  
ДВ, бр.78/2004 г.).
На  територията  на  гр.Перник  не  се  
изгарят отпадъци.
Директивата  не  е  приложима  за 
изследваната територия по отношение 
на  замърсяването  с  ФПЧ10 в  
съответствие с настоящата Програма.



Директива Приложение в община 
Перник

Директива 2001/80/ЕО на Европейския  
парламент  и  на  Съвета  от  23 
октомври  2001 г.  за  ограничаване  на 
емисиите на определени замърсители 
във  въздуха,  изпускани  от  големи 
горивни инсталации- ТЕЦ „Република“

Изискванията  на  Директивата  са 
въведени чрез Закона за чистотата на  
атмосферния  въздух  (обн.,  ДВ,  
бр./45/1996г.), Наредба №10 за норми за  
допустими  емисии  (концентрации  в 
отпадъчните газове)  на серен диоксид,  
азотни оксиди и общ прах, изпускани в  
атмосферния въздух от големи горивни 
инсталации  (обн.,  ДВ,  бр.93/2003г.),  
Наредба  №1  за  норми  за  допустими 
емисии  на  вредни  вещества 
(замърсители)  в  атмосферата  от 
обекти  и  дейности  с  неподвижни 
източници  на  емисии  (обн.,  ДВ,  бр.  
64/2005г.)  и  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.31/1999г.).

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  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 23.04.2007г.

Директива 2004/42/ЕО на Европейския  
парламент и  на Съвета от 21 април 
2004г.  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 чрез Закона за  
чистотата  на  атмосферния  въздух 
(обн.,  ДВ,  бр.45/1996г.)  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.  20/2007г.).
На територията на община Перник към 
обхвата  на  Директива  2004/42/ЕО  се  
включват:
ЕТ „СААН”-производител
Търговци на едро:
„МАЛ МУК” ООД
„МАЛ МУК-4” ООД
„СНАБСТРОЙ” ООД
„АНАБЕЛА” ООД
„Боби-Л Трейдинг” ЕООД



Директива Приложение в община 
Перник

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 Приложение в община 
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.98/2008г.).
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.
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”.



Таблица  9.2 Информация  за  мерките  за  намаляване  на  замърсяването  на 
атмосферния въздух със серен диоксид и ФПЧ10, обсъждани за изпълнение на  
местно ниво с оглед подобряване на КАВ

1.Ограничаване  на  емисиите  от 
неподвижни  източници  чрез  
снабдяването на  горивни  източници  с  
термична  мощност от 0,5  до  50  MW 
(включително на биомаса) с оборудване  
за  намаляване  на  емисиите  на  вредни 
вещества или чрез тяхната подмяна;

Всички  обекти  с  горивни  източници 
подлежат  на  контрол  от  страна  на  
РИОСВ  –  Перник  с  оглед  спазване  на  
нормативната  уредба  за  допустими 
емисии. 
Повечето от промишлените инсталации 
на територията на гр.Перник използват 
като  гориво  природен  газ  и  не  
представляват пряк източник на емисии 
на ФПЧ10.
Изготвя  се  и  се  актуализира  ежегодно 
списък на промишлените предприятия на 
територията на  община  Перник  (мярка 
РК-AIR-I-6).

2.Ограничаване  на  емисиите  от 
превозни  средства  чрез  последващо 
монтиране  на  оборудване  за 
намаляване на емисиите; следва да се  
обмисли въвеждането на икономически 
стимули  за  ускоряване  на 
привеждането в съответствие;

Предприети мерки за оптимизиране на 
транспортната схема в община Перник - 
мярка РК-AIR-T-15

3. Възлагане на обществени поръчки от 
публичния  сектор  съгласно  наръчника 
за обществените поръчки в областта 
на  опазването  на  околната  среда,  за  
пътнотранспортни средства, горива и 
горивни инсталации за ограничаване на 
емисиите, включително закупуване на: 
нови  превозни  средства,  вкл.  превозни 
средства  с  ниски  нива  на  емисии;  
транспортни  услуги,  използващи  по-
малко замърсяващи превозни средства; 
горивни  инсталации  с  ниски  нива  на  
емисии;  нискоемисионни  горива,  
предназначени  за  неподвижни  и 
подвижни източници

Обсъждано е и се прилагат  екологични 
критерии  при  избора  на  фирми  за  
извършване  на  обществен  превоз,  чрез  
въвеждане  на  изисквания  към  емисиите 
от  МПС  при  даване  на  концесии  за  
траспортни дейности  
Мярка РК-AIR-T-16

4. Мерки за ограничаване на емисиите 
от  подвижни  източници  чрез 
организация  и  регулиране  на 
движението  на  превозните  средства 
(включително  такси  за  избягване  на 
задръстванията, диференцирани такси 
за  паркиране  или  други  икономически 
стимули; установяване на зони с ниски  
нива на емисии);

 Оптимизиране на транспортната схема 
в обшина Перник и ограничаване достъпа 
на ЛМПС в центр. част на града 
Мярка РК-AIR-T-15

5.  Мерки  за  насърчаване 
преминаването  към  по-малко 
замърсяващи превозни средства;

Разработване на стратегия за подмяна 
на автобусния парк, с цел изпълняване 
изискванията на „Евро 3 и 4”



1.Ограничаване  на  емисиите  от 
неподвижни  източници  чрез  
снабдяването на  горивни  източници  с  
термична  мощност от 0,5  до  50  MW 
(включително на биомаса) с оборудване  
за  намаляване  на  емисиите  на  вредни 
вещества или чрез тяхната подмяна;

Всички  обекти  с  горивни  източници 
подлежат  на  контрол  от  страна  на  
РИОСВ  –  Перник  с  оглед  спазване  на  
нормативната  уредба  за  допустими 
емисии. 
Повечето от промишлените инсталации 
на територията на гр.Перник използват 
като  гориво  природен  газ  и  не  
представляват пряк източник на емисии 
на ФПЧ10.
Изготвя  се  и  се  актуализира  ежегодно 
списък на промишлените предприятия на 
територията на  община  Перник  (мярка 
РК-AIR-I-6).
Мярка РК-AIR-T-16

6.Гарантиране употребата на 
нискоемисионни горива в 
неподвижните и подвижните 
източници;

Към 2010  г.  са  предприети действия  за 
поетапна газификация  в  община Перник  
(мярка PK-AIR-T-1, PK-AIR-T-2). 
В новия План за действие се предвижда 
изпълненение  на  проектите  за 
газификация  на   жилищните  райони,  
като   мерки  насочени  към  увеличаване  
използването  на  природен  газ  и 
електроенергия  от  домакинствата,  
предвид  значителният  принос  на 
битовото  отопление  (в  следствие  на  
изгарянето на нискокачествени въглища и  
дърва) – мерки PK-AIR-T-2 и PK-AIR-T-3.
 Планира се приоритетно в дългосрочен 
аспект  да  продължи  изпълнението  на 
мерките  за  газификация  на  обществени 
сгради и частни домове 
 Предвиждат се мерки за повишаването 
на енергийната ефективност (Мярка РК-
AIR-I-18).

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

На  територията  на  община  Перник 
инсталациите  с  издадени  комплексни 
разрешителни (КР) са: 
„Стомана Индъстри” АД  - 17000003
„Колхида Метал” АД  - 17000004
„Топлофикация Перник”  АД – 17000005
 Сгуроотвал   „7 – септември”  -  
17000012
Сгуроотвал „Кудин дол”  -  17000013
„Самарт 58”  ООД – 17000019
Регионално депо за неопасни отпадъци 
«Тева»
В  тази  връзка  са  предприети  мерки  за  
осъществяване  на  контрол  върху 
изпълнението от страна на операторите 
на условията от издадените КР. 

8. При необходимост мерки за опазване Предприемат се действия за инфомиране 



1.Ограничаване  на  емисиите  от 
неподвижни  източници  чрез  
снабдяването на  горивни  източници  с  
термична  мощност от 0,5  до  50  MW 
(включително на биомаса) с оборудване  
за  намаляване  на  емисиите  на  вредни 
вещества или чрез тяхната подмяна;

Всички  обекти  с  горивни  източници 
подлежат  на  контрол  от  страна  на  
РИОСВ  –  Перник  с  оглед  спазване  на  
нормативната  уредба  за  допустими 
емисии. 
Повечето от промишлените инсталации 
на територията на гр.Перник използват 
като  гориво  природен  газ  и  не  
представляват пряк източник на емисии 
на ФПЧ10.
Изготвя  се  и  се  актуализира  ежегодно 
списък на промишлените предприятия на 
територията на  община  Перник  (мярка 
РК-AIR-I-6).

здравето  на  децата  или  на  други 
чувствителни групи от населението.

на  населението  за  качеството  на 
атмосферния  въздух  и  нормативните 
изисквания в община Перник 
мерки РК-AIR-I-17 и РК-AIR-I-18).

Други  мерки,  обсъждани  (прилагани  и  планирани  за  реализация)  във  връзка  с  
подобряване на качеството на атмосферния въздух в района и минимизиране на 
вторичното замърсяване от пътните превозни средства в резултат на унос на 
прахови частици от пътните настилки:

• Мерки за подобряване на състоянието и за поддържане на хигиената на пътната 
инфраструктура (мерки РК-AIR-T-8, РК-AIR-10, РК-AIR-11, РК-AIR-T-19/
• Дейности за благоустрояване на жилищните територии – залесяване, затревяване  
(мерки РК-AIR-I-13, РК-AIR-I-14/
• Мерки за ограничаване употребата на пясък и други твърди минерални субстанции  
при зимното поддържане на уличната мрежа и други обществени территории (мерки  
РК-AIR-T-19). 



10. ИЗПОЛЗВАНИ ИЗТОЧНИЦИ

Закон за опазване на околната среда обн. ДВ бр. 91 от 2002 г., изм. и доп. ДВ. бр.61 от 
6 Август 2010 г.

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.

Инструкция за разработване на програми за  намаляване на емисиите и достигане на  
установените  норми  за  вредни  вещества,  в  районите  за  оценка  и  управление  на 
качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на установените  
норми, утвърдена със Заповед № РД-996/20.12.2001 г.

Данни на РИОСВ- Перник от пунктовете за мониторинг на емисиите на серен диоксид 
и ФПЧ10 в атмосферния въздух (месечни доклади за периода 01.11.2007 г.- 31.12.2010 
г.).

Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2009 г.

Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2008 г.

Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2007 г.

Общинска програма за опазване на околната среда 2009- 2013 г. на община Перник

МТО данни 2007-2010 г., предоставени от РИОСВ Перник



11. ПРИЛОЖЕНИЯ

•  Дисперсионно  моделиране  на  замърсяването  на  атмосферния  въздух  в 
община 

       Перник с фини прахови частици РМ 10 и серен диоксид SO2 за 2007 и 2010 г.

• Прогнозно  дисперсионно  моделиране  на  замърсяването  на  въздуха  с  фини 
прахови  частици  РМ  10 и  серен  диоксид  SO2  за  оценка  на  ефекта  от 
предвидените мерки за подобряване на КАВ в община Перник

• Приложени файлове на електронен носител:  

      -     Данни на РИОСВ- Перник от пунктовете за мониторинг на емисиите на серен  
диоксид  и  ФПЧ10 в  атмосферния  въздух  (месечни  доклади  за  периода 
01.11.2007 г.- 31.12.2010 г.)

-   Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2009 г.

-   Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2008 г.

-   Доклад на РИОСВ- Перник за състоянието на околната среда през 2007 г.

-   МТО данни 2007-2010 г., предоставени от РИОСВ Перник

-   Изходни данни от община Перник , необходими за дисперсионното моделиране
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