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1 ВЪВЕДЕНИЕ 

1.1 ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА 
Програмата за намаляване на нивата на ФПЧ10 и ПАВ и достигане на установените 

норми за съдържанието им в атмосферния въздух в община Монтана с план за действие за 
периода 2016-2018 г. е изготвена като актуализация и продължение на Програмата за 
периода 2011-2014 г., която беше изготвена за община Монтана, като зона с наднормено 
замърсяване на въздуха. 

Основанието за актуализацията на Програмата и продължаването на изпълнението 
на специална общинска програма за качество на въздуха на община Монтана е 
непостигането на необходимите резултати и невъзможността за спазване на установените 
норми за съдържанието на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния въздух, въпреки изпълнението на 
конкретни мерки за ФПЧ10 в съответствие с Плана за действие за периода 2011-2014 г. 

Настоящата актуализация на Програмата за качеството на атмосферния въздух на 
община Монтана за периода 2016-2018 г. (наричана по-долу Програмата) съдържа 
необходимите анализи и оценки на източниците на замърсяване и техния актуален принос 
към общите нива на ФПЧ10 и ПАВ в Общината, за последващото изготвяне на План за 
действие, съдържащ приложимите мерки за намаляване на замърсяването. 

Така, основната цел, която трябва да се постигне чрез актуализацията на 
Програмата е продължаването на процеса на привеждане на качеството на атмосферния 
въздух на територията на Общината по отношение на съдържанието на вредни вещества в 
него, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по опазване на чистотата на 
атмосферния въздух, и по този начин - осигуряване на здравословна среда за населението. 

Конкретната цел на актуализацията на Програмата е достигане на установените 
норми за ФПЧ10 и ПАВ на територията на Общината. 

При изработването на програмата e изпълнено следното: 

 Анализ на  изпълнението на Програмата за периода 2011-2014 г. 
 Анализ на факторите, които могат да имат принос към наднормените 

нива на съответните замърсители (и по-конкретно към нивата на 
ФПЧ10 и ПАВ); 

 Актуална оценка на замърсяването с ФПЧ10 и ПАВ за 2014 г.; 
 Описание на източниците на емисии на територията на община 

Монтана с принос в замърсяването; 
 Извършване на оценка, чрез дисперсионно моделиране, на базата на 

оценката на замърсяването (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 ФПЧ10 за 2014 г.  

 Сравняване на получените резултати с концентрациите, регистрирани 
за съответната година в пунктовете на Националната автоматизирана 
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система за контрол на качеството на атмосферния въздух по време на 
действие на Програмата. 

 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.  

 

Програмата е актуализирана в съответствие с изискванията, поставени в Закона за 
чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и 
озон в атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.58/2010г.  – в сила от 30.07.2010г.). Програмата е 
разработена по критериите, заложени в “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. на 
МОСВ. 

Програмата е разработена при спазване на изискванията за обхват и съдържание 
на раздел II на Приложение  №15 към чл.34, ал.1, чл.38, ал.1 и чл.40, ал.2 от Наредба 
№12 от 15.07.2010 г.  

Трябва да се отчете, че съгласно чл.27(2) от ЗЧАВ,  Програмата и плана за действие 
за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените норми за 
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Монтана следва да 
бъдат неразделна част от общинската Програма за опазване на околната среда. 
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1.2 ОТГОВОРНИ ОРГАНИ 
Отговорен орган за разработването и изпълнението на настоящата Програма и 

Плана за действие към нея е община Монтана: 
Кмет: Златко Живков 
тел.:096 300 400; 
факс: 096 300 401;  
e-mail: mayor@montana.bg    
Главен експерт „ОПС”: Марияна Асенова 
тел.:096 394 234; 
факс: 096 300 401; 
e-mail: mayor@montana.bg    

гр. Монтана 3400 

ул.„Извора” 1, Монтана,  
Булстат 000320872 
 
Отговорен орган по контрола на спазването на изискванията на нормативната 

уредба по околна среда, в т.ч. контрола на качеството на въздуха в община Монтана е 
РИОСВ-Монтана: 

Директор РИОСВ- Монтана: Деница Славкова 

тел. 096 300 960 

факс: 096 300 960 

e-mail: riosv_mont@net-surf.net  

Направление „Въздух, шум”: инж. Пламен Гергов; инж. Веселин Димитров 

тел. 096 300-9603 

факс: 096 300 960 

гр. Монтана 3400 

ул. "Юлиус Ирасек" 4, ПК 55, етаж 3 

e-mail: riosv_mont@net-surf.net  

сайт: http://riosv-montana.com/  

 

Отговорен орган по провеждането на държавната политика по опазване чистотата 
на атмосферния въздух е Министерството на околната среда и водите: 

Директор дирекция „Опазване чистотата на въздуха“- Министерство на 
околната среда и водите: Иван Ангелов 

тел: 02/940 63 05 

e-mail: angelov@moew.government.bg 

гр. София 1000, бул. „Мария Луиза“ 22 
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2 ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА МОНТАНА 

2.1 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРИТОРИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА 
ОБЩИНАТА 
Територията на област Монтана представлява 3,2% от общата територия на 

Република България и е с площ от 3618 кв. км. Община Монтана e разположена на площ от 
676,11 кв.км., което e 18,68% от територията на област Монтана. Тя граничи със следните 
общини: на север - Брусарци, Медковец, Якимово и Бойчиновци, на юг - Чипровци, Георги 
Дамяново, Берковица и Вършец, на изток - Криводол, област Монтана, и на запад - 
Ружинци, област Видин.  

Територията й се пресича от основните пътни артерии в страната - Е 79 ( Видин - 
София - Кулата ) и ж.п. линия София - Бойчиновци. Това е най-голямата община в областта 
както по площ, така и по население. Центърът на Община Монтана е град Монтана, който е 
разположен на река Огоста. 

Релефът на община Монтана е предимно хълмист. В неговите граници са включени 
части от Предбалкана, много малки части от Дунавската хълмиста равнина и 
Старопланинската верига. 

В климатично отношение районът на Общината попада в умерено-континенталната 
климатична област и по-конкретно в климатичния район на високите полета на 
Предбалканска подобласт. 

От общата площ на община Монтана 74 на сто са земеделски земи, 3,7 на сто са 
води, 16,8 на сто горски територии /предимно широколистните гори - бук, топола, дъб/. 

Териториите за транспорт и инфраструктура заемат 1 на сто от общината. През нея 
преминава и най-краткият път от Северозападна към Югозападна България, както от 
Западна Европа към Южна България и Близкия изток. 

2.2 ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
Изменението на населението в община Монтана по данни на НСИ и ГРАО за 

последните години до 2014 г. включително е дадено в таблица 2.1. 

Данните по ГРАО по постоянен и настоящ адрес обикновено са завишени, тъй като 
не отчитат емиграционни и миграционни процеси.  

При оценката на емисиите ще бъдат ползвани данните на НСИ, считани като по-
достоверни. 

Населените места в община Монтана са 24, от които 1 град, и 23 села. На 
територията на общината е обособена една вилна зона с общ брой 23 вили. 

Административен център на общината е град Монтана. Обособени са 23 села – 
Безденица, Белотинци, Благово, Винище, Вирове, Войници, Габровница, Горна Вереница, 
Горно Церовене, Доктор Йосифово, Долна Вереница, Долна Рикса, Долно Белотинци, 
Клисурица, Крапчене, Липен, Николово, Славотин, Смоляновци, Стубел, Студено Буче, 
Сумер и Трифоново. 



 9

Фигура 2.1 Община Монтана 
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Таблица 2.1 Население на общината и град Монтана по данни на НСИ 

Населено място 2007 2010 2014 
Община Монтана 57 098 57 509 60 392 
гр. Монтана 45 934 46 294 51 760 

Таблица 2.2 Население на общината и населените места по ГРАО-настоящ адрес 

Населено място 2010 
ГР.МОНТАНА                46 924 
С.БЕЗДЕНИЦА     320 

С.БЕЛОТИНЦИ               609 
С.БЛАГОВО 691 

С.ВИНИЩЕ     364 
С.ВИРОВЕ 403 
С.ВОЙНИЦИ                81 
С.ГАБРОВНИЦА              1 148 

С.ГОРНА ВЕРЕНИЦА          196 
С.ГОРНО ЦЕРОВЕНЕ          503 

С.ДОКТОР ЙОСИФОВО         730 

С.ДОЛНА ВЕРЕНИЦА  276 
С.ДОЛНА РИКСА 239 

С.ДОЛНО БЕЛОТИНЦИ   650 
С.КЛИСУРИЦА               145 
С.КРАПЧЕНЕ           303 
С.ЛИПЕН             407 

С.НИКОЛОВО     430 
С.СЛАВОТИН       478 

С.СМОЛЯНОВЦИ        1 029 
С.СТУБЕЛ       616 
С.СТУДЕНО БУЧЕ           589 
С.СУМЕР                262 
С.ТРИФОНОВО   116 
Общо за общината 57 509 

 

Около 15% от територията на общината е заета от селища с малък демографски 
потенциал. Там се наблюдава подчертана тенденция към депопулация. 

Поляризация на селищната мрежа рефлектира и в структурата на местното 
самоуправление – 17 села са със статут на кметства, а останалите шест – с кметски 
наместничества. Пет от кметствата са близо до нормативния демографски минимум (250 
жители) и са застрашени да изгубят статута си на самоуправляващи се общности. 
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От наличната демографска информация, може да се изведат следните тенденции за 
развитие: 

 Очертава се застаряване на населението – броят и делът на лицата 
под 15 г. постепенно намалява. Увеличава се броят и делът на лицата 
в трудоспособна възраст, но причината е в променените възрастови 
граници за тази категория след 2000 г. Процентният анализ на 
възрастовите групи на населението показва доминиращо присъствие 
на възрастовата група на активното трудоспособно население от 18 до 
64 години. При такъв възрастов състав на населението общината 
разполага с човешки ресурс за развитие в средносрочен план, но в 
разрез на дългосрочно планиране не прави изключение от общата 
тенденция на застаряване на населението на страната; 

 Около 80% от населението на общината е концентрирано в общинския 
център град Монтана. 21 от населените места са с население под 1000 
жители.Тези данни показват тенденцията за концентрация на 
населението към по-големите с изградена инфраструктура селища и 
рамкират възможните посоки за развитие на общината като цяло.  

 В последните години на фона на намаляващото население на 
страната, общината и гград Монтана не правят изключение и 
поддържат демографски спад в рамките на 0.5-1.0% годишно. 

 засегнатото от замърсяване с ФПЧ10 население възлиза на 46 924 
жители, живущи в град Монтана. Последното е обосновано в част 5 от 
настоящата програма чрез методите на дисперсионно моделиране, 
които доказват наднормени замърсявания на територията на всички 
комплекси и квартали на града. 

2.3 ГЕОЛОЖКА ХАРАКТЕРИСТИКА 
В геоложко отношение теренът на Община Монтана принадлежи към Предбалкана и 

е сравнително разнообразен. Установени са триаски, юрски и долнокредни плиткоморски 
утаени скали: червени пясъчници, конгломерати, варовици, мергели, песъчливи варовици и 
др. В местата по долината на р. Огоста и притоците й преобладават неозойски наслаги и 
алувиални отложения. Главна тектонска структура тук е Монтанската антиклинала (между 
с.Винище и гр. Криводол), като повечето изследователи я причисляват към 
Белоградчишката мегаантиклинала, която завършва на изток периклинално към Пъстрина. 
Южното бедро на Монтанската антиклинала е по-цялостно, докато северното е по-
ерозирано. 

В Община Монтана полезните изкопаеми са с местно значение. Преобладава 
добивът на инертни материали – баластра, пясък (различни фракции), трошен камък, 
глина, златоносен пясък. 

2.4 ВОДНИ РЕСУРСИ И ПОЧВИ 
Подземните води са важно звено във водния баланс на разглежданата област. Най-

благоприятни условия за събиране на грунтови води съществуват в алувиалните наслаги на 
речните тераси и наносните конуси. 
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В Пъстринския карстов комплекс се образуват значително количество ненапорни 
води, излизащи като извори по периферията на рида. Най-значителни от тях са изворът 
при с. Палилула, общ. Бойчиновци, Стублата при с. Стубел и др. по-малки в местностите 
Ракитата, Клисурското, Дълбоки дол, които обикновено през лятото пресъхват. 

Карстовият извор при гр. Монтана е един от най-големите в тази част на страната и 
е със средногодишен дебит над 200 л/сек, но варира в стойности многократно по-големи, 
което се дължи на комплексно подхранване от язовир Огоста. 

Второто по големина в България изкуствено водохранилище се намира на 600 м 
южно от гр. Монтана и събира водите на реките Огоста, Бързия и Златица. Водосборният 
басейн е с площ 948 км2. Средногодишната водна маса на язовир Огоста е 384 млн. м3, а 
общият обем - 506 млн. м3. 

Районът се отводнява от реките Огоста и Цибрица и техните притоци. Най-
многоводни са през периода Mарт - Юни следствие снеготопенето и пролетно-летния 
валежен максимум. Дъждовното подхранване на реките тук представлява 35-40%, а 
снежното – 20-30%. 

     Почвите в региона са излужени черноземи, песъкливо-глинести, алувиално-
ливадни по течението на р. Огоста и сиви горски в хълмистите райони. 

2.5 МЕТЕОРОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ 

2.5.1 Климатична характеристика на района 
В климатично отношение районът на Общината попада в умерено-континенталната 

климатична област и по-конкретно в климатичния район на високите полета на 
Предбалканска подобласт. 

     За формирането на климата на общината съществено влияние оказва 
преобладаващия северозападен пренос на силно трансформирани океански въздушни маси, 
идващи от Северозападна Европа, идващите от север-североизток континентални въздушни 
маси и проникващите от юг топли тропични въздушни маси. Отличава се със сравнително 
студена зима и горещо лято. В последните 15–20 години температури от 35–40°C през 
лятото са обичайно явление. Средногодишната температура е 11.9°С, средноянуарската е 
2.0°С, а средноюлската – 22.5°С. През зимата често явление са приземните термични 
инверсии, свързани с ниски минимални температури и мъгливо време, а през лятото – 
значителни засушавания.  Средногодишните валежи – 586 мм, са под средните за страната 
с максимум през началото на лятото (май – юни) – 188 мм, и минимум през зимата (януари 
– февруари) – 97 мм. Поради активен пренос на влажен и неустойчив въздух, а също и 
допълнителна термична конвекция през втората половина на май и през юни, се развива 
мощна гръмотевично-дъждовна облачност със силни валежи и дори градушки. Снежната 
покривка се задържа средно около 50 дни. Преобладават северните и северозападните 
ветрове, съответно 39.2% и 21.9%, с най-големи прояви през студеното полугодие. 

Средномесечните стойности на метеорологичните параметри за района на гр. 
Монтана са дадени  съгласно “ Климатичен справочник на България “ по данни на  
Метеорологична станция. 
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2.5.2 Температура 

Таблица 2.3 Средномесечна и средногодишна температура , оС 

яну фев мар апр май юни юли авг сеп окт нов дек ср. год 

-2.2 0.7 4.0 11.0 15.0 20.0 21.0 21.0 17.0 11.0 6.0 0.0 10,8 

 
 

2.5.3 Валежи  
Валежите зависят от особеностите на атмосферната циркулация, надморската 

височина, формите на релефа и близостта на Предбалкана.  

Районът се характеризира с относително високо годишно валежно количество от 
690-700 мм/год.  

За района през различните сезони валежите са: 

Таблица 2.4 Средномесечна, сезонна и годишна сума на валежите /mm/: 

зима пролет лято есен ср год 

143 211 195 164 700 

 

Средногодишно количество снеговалежи 15,2 л/м2. Снежната покривка на в.Ком се 
задържа средно около 120 дни. 

2.5.4 Слънчева радиация и облачност 
Интензивността на сумарната слънчева радиация /образувана от пряка и разсеяна 

слънчева радиация/ е в пряка зависимост от височината на слънцето над хоризонта и от  
прозрачността на атмосферата, характеризирана главно чрез облачността. Сумарната 
слънчева радиация има характерен дневен и годишен ход с максимум по обяд и през 
лятото при напълно ясно небе. За територията на общината сумарната годишна  слънчева 
радиация е около 5100 MJ/m2.  

В община Монтана има сравнително висока годишна продължителност на 
слънчевото греене. Като продължителност е различно през различните сезони  и зависи от 
два основни фактора - режим на облачност и продължителност на деня. Средногодишната 
продължителност на слънчевото греене е около 2100 часа.  

Облачността пряко влияе върху поетата от земната повърхност слънчева радиация. 
Облачността има максимум през зимните месеци /среден бал 7,0/, което намалява около 
70% притока на топлина към земната повърхност. 

Степента на покритост на небето с облаци се оценява по десетобална скала (бал 0 - 
чисто небе, бал 10 - покрито с облаци).  
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Таблица 2.5 Средна месечна обща облачност по месеци в балове (Монтана) 

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

7.0 6.7 6.2 5.6 5.4 4.6 3.5 3.1 3.4 4.9 6.5 7.4 7.0 

 

2.5.5 Влажност  
Районът е с висока влажност на въздуха 69-86%, с максимум през зимните и месеци 

и с висока честота по отношение на мъглите. 

Таблица 2.6 Средна месечна относителна влажност в проценти (Монтана)  

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

86 83 77 72 71 69 65 64 69 78 87 87 86 

 

2.5.6 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 кондевзацията на водните пари. Намалената видимост е резултата от 
кондензацията на водните пари и замърсяване на  ъздуха 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. 

Районът се характеризира с ниска честота на мъгливото време около 16 дни 
годишно. Максимумът на мъглите е през зимата (около 15 дни от ноември до март), като 
през летните месеци пада до почти до 0 дни . 

Таблица 2.7 Брой на дните с мъгла по месеци (Монтана)  
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2.2 1.9 2.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 0.2 1.7 3.7 3.7 16.2 

 

2.5.7 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 
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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. 

Данните за Розата на ветровете и съответните скорости по посока, набавени от 
хидрометеорологична станция Монтана, са представени в Таблиците по долу.  

Вятърът в Монтана е предимно от север и северзапад, разпределен основно по 
посоките N (32.9%) и NW (21.8%) и  със скорост по съответните посоки от 2.2 до 2.4 м/сек. 
„Тихото” време (безветрие със скорост ≤ 1 m/s)в района през годината е със сравнително 
нисък за страната процент (31.8%).  

Таблица 2.8 Средна скорост на вятъра в м/сек по месеци и посока (Монтана) 

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

N 2.0 2.0 2.2 2.4 2.3 2.2 2.6 2.6 2.3 2.0 2.1 2.0 
NE 1.8 2.1 2.5 2.1 2.1 2.1 2.3 2.2 2.7 2.1 2.0 2.0 
E 2.7 1.7 2.6 2.4 2.5 1.8 2.3 2.6 1.6 2.9 1.2 2.4 
SE 1.1 3.6 3.1 2.4 1.9 2.2 3.6 1.7 1.9 2.4 1.4 2.4 
S 2.3 4.3 2.6 2.8 1.7 1.8 2.2 1.5 1.7 2.5 2.6 1.6 
SW 2.7 2.6 2.5 2.3 1.9 1.6 1.9 1.6 1.3 1.5 2.1 2.7 
W 2.6 3.4 2.5 3.1 2.7 2.0 2.4 3.1 2.1 2.7 2.9 2.2 
NW 3.7 3.2 3.6 4.0 3.3 3.5 3.6 3.2 3.1 3.0 3.1 3.5 

Таблица 2.9 Честота на вятъра по посока и тихо време в % (Монтана) 

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

N 48.5 45.1 43.8 37.6 38.7 34.0 34.0 37.6 37.8 40.3 49.3 23.4 
NE 11.9 10.2 12.9 15.1 10.4 10.2 8.6 8.5 9.2 16.7 10.1 14.7 
E 1.9 4.0 3.9 5.5 3.4 2.4 1.9 3.0 4.0 2.6 2.4 4.2 
SE 2.8 1.0 1.3 2.3 2.2 1.7 2.0 2.7 1.5 1.6 1.1 1.6 
S 3.1 4.3 4.9 7.0 7.4 6.7 11.2 8.8 6.5 3.5 6.6 11.6 
SW 4.7 5.2 5.1 5.9 8.4 9.1 10.5 6.4 6.3 5.4 3.6 7.7 
W 10.7 11.6 5.8 9.1 10.4 14.6 9.2 8.3 7.6 5.4 8.0 8.1 
NW 16.4 18.6 22.3 17.5 19.1 21.2 22.6 24.7 27.3 24.4 18.9 28.7 
Тихо 33.0 29.5 25.4 26.9 22.9 26.9 32.3 30.3 34.6 39.0 38.1 23.4 
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Фигура 2.2 Графично представяне на розата на ветровете за Монтана 

Монтана
честота 
вятър

0.0

10.0

20.0
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Тихо 31.8%

0.0

1.0

2.0
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Монтана
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E

Средна год. 2.4 м/сек

 

 

Таблица 2.10 Данни за Розата на ветровете  

Посока N NE E SE S SW W NW 

Скорост [м/с] 2.21 2.16 2.23 2.32 2.30 2.06 2.64 3.40 

Честота [%] 39.2 11.5 3.3 1.8 6.8 6. 5 9.1 21.8 
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2.5.8 Влияние на метеорологичните условия върху 
самопречистващатата способност на въздуха 

Най-неблагоприятно за самопречистването на атмосферния въздух е тихото време и 
слабите ветрове със скорост от 0 до 2 м/сек. В гр. Монтана процентът на тихото време 
средно за годината е 32 %. Средната годишна скорост на вятъра е 1.8 м/сек.  

Преобладаващата посока на вятъра е от северозапад и север. От гледна точка на 
разположението на по-голямата част от промишлените обекти на територията на града в 
североизточната и югоизточната му част преобладаващите посоки на вятъра са 
благоприятни за разсейването на атмосферните замърсители извън границите на града. 

Влажността на въздуха е важен фактор, влияещ върху качеството на атмосферния 
въздух, най-вече за замърсяването с прах и фини прахови частици. Влажността на въздуха 
зависи от особеностите на мястото /надморска височина и релеф/, състояние на почвата и 
наличието на източници на изпарение. По слабите валежи намаляват самопречистващите 
свойства на атмосферата и водят до увеличаване на замърсяването на въздуха с прах в 
приземния слой. Средномесечната относителна  влажност на въздуха е 76% , с максимум 
през зимата /януари - 86%/ и минимум през м. август 64 %. Високата влажност на въздуха 
през зимните месеци възпрепятства разсейването на атмосферните замърсители в 
приземния слой. 

В заключение може да се каже, че климатичните характеристики на гр. Монтана са 
типични за континенталната подобласт. В същото време котловинният характер на релефа, 
продължителното безветрие, малката сума на валежите, сравнително високата влажност на 
въздуха, големият брой на дните с мъгла през зимния сезон обуславят ниската 
самопречиствателна способност на атмосферата в района и създават предпоставки за 
трайно замърсяване на въздуха. 
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3 СЪСТОЯНИЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ  

3.1.1 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 й съставки и 
добавените вещества от естествен или антропогенен произход. 

 "Приземен слой"- атмосферния въздух на височина до 100м. 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. 

 "Максималната еднократна пределно допустима концентрация (ПДК 
м.е.)"- допустимата краткосрочна концентрация за определен 
замърсител в продължение на 30- или 60-минутна експозиция. 

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

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

 "Средноденонощната концентрация"- средната аритметична стойност 
от еднократните концентрации, регистрирани неколкократно през 
денонощието или тази, отчетена при непрекъснато пробовземане в 
продължение на 24 часа. 
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 "Средногодишната пределно допустима концентрация (ПДК ср.год.)"-
допустимата концентрация в продължение на едногодишна 
експозиция. 

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

3.2 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 №РД-969/21.12.2013 г. на министъра на ОСВ.Националната 
автоматична система за мониторинг на КАВ на МОСВ се състои от 55 стационарни 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”.  

Качеството на атмосферния въздух на територията, контролирана от РИОСВ – 
Монтана се следи чрез два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в 
Националната система за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт 
„РИОСВ – Монтана” с ръчно пробонабиране и в община Видин: Автоматична измервателна 
станция (АИС) – Видин. Във всеки от двата пункта се извършва мониторинг на ФПЧ10. 

Пунктът в гр. Монтана е разположен в центъра на града и дава постоянна 
информация за замърсяването на въздуха в района с най-висока концентрация на 
населението в Общината. 

Пунктът е с ръчно пробонабиране и последващ лабораторен анализ, като работното 
му време е пет дни в седмицата.  

Честотата на пробонабиране за газовите замърсители е четири пъти на ден (с 
продължителност 1 час) в светлата част на денонощието, след което въздушните проби се 
обработват и анализират чрез спектрофотометрия.  

Пробонабирането за прахови частици - общ прах и ФПЧ10 е 24 часа. Определянето 
на съдържанието на праховите частици в атмосферния въздух за ФПЧ10 от 2004 г. се 
извършва по референтен гравиметричен метод - БДС EN 12341. 

Географските координати на пункт РИОСВ- Монтана са: N 43°24`33; E 23°13`25. 

 Контролират се концентрациите на основните показатели, съгласно закона за 
чистотата на атмосферния въздух: общ прах, фини прахови частици, серен диоксид, азотен 
диоксид/азотни оксиди, въглероден оксид, озон. 

3.3 НОРМИ ЗА ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
Наредба № 12 от 15.07.2010 г. отменя Наредба № 1 от 2004 г. за норми за бензен и 

въглероден оксид в атмосферния въздух (ДВ, бр. 14 от 2004 г.), Наредба № 4 от 2004 г. за 
норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух (ДВ, бр. 64 от 
2004 г.) и Наредба № 9 от 1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
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прахови частици и олово в атмосферния въздух (ДВ, бр. 46 от 1999 г.) от датата на 
влизането си в сила.  

Съгласно Приложение 1 към чл.3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за ФПЧ10 са 
определени следните норми:  

- средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН) – 50 µg/m3 
(която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 
календарна година);  

- средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве – 40 µg/m3. 

Съгласно Приложение 1 към чл.3 от Наредба 11 от 14 май 2007 г. за норми за 
арсен, ка следнидмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния 
въздух за полициклични ароматни въглеводороди е определена следната норма: 

- средногодишна целева норма за бензо(а)пирен- 1 ng/ m3. 

 

3.4 АНАЛИЗ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ПО ДАННИ ОТ 
СИСТЕМАТА ЗА МОНИТОРИНГ 

3.4.1 Азотен диоксид 
През 2014 г. не са регистрирани превишения на максимално еднократните, 

средноденонощните и средногодишните пределно допустими концентрации на азотен 
диоксид в стационарния пункт за мониторинг на територията на Община Монтана. През 
последните години се констатира добре изразена сезонна зависимост на стойностите, като 
по-високите концентрации са през зимния отоплителен сезон. 

Средногодишната концентрация за пункт “РИОСВ – Монтана” е 23.68 µg/m3 при 
ПДКср.г. – 40 µg/m3. Тенденцията е към запазване на относително постоянни стойности на 
средногодишните концентрации за последните години. 

3.4.2 Серен диоксид 
В пункт “РИОСВ – Монтана” не са регистрирани превишения на ПДКм.е., ПДКср.ден 

и ПДКср.г. за серен диоксид през 2014 г. Отчетена е средногодишна концентрация от 0.0 
µg/m3 при норма 20 µg/m3. В резултат на газификацията на основните промишлени 
източници се констатира значително намаление на емисиите на серен диоксид и 
концентрациите му в атмосферата. С продължаването на газификацията в битовия сектор 
на гр. Монтана се очаква запазване на ниските нива на серен диоксид и дори допълнително 
намаление на средните стойности. 

3.4.3 Фини прахови частици (ФПЧ10) 
Фините прахови частици са основен замърсител на атмосферния въздух в 

населените места поради голямото разнообразие на източници, емитиращи ФПЧ – горивни 
инсталации, транспорт, битово отопление и др. През 2007-2010 година ежегодно се 
регистрират превишения по този показател и в двата стационарни пункта. 
Средногодишната концентрация на ФПЧ10 в пункт “РИОСВ – Монтана” за 2014 г. е 64.1 
µg/m3, което представлява превишение с 1.6 пъти над нормата за ПДК ср.год.  
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Таблица 3.1 Норми за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10 съгласно 
Приложение №1 на Наредба №12 

Вид норма Период на отчитане Стойност, µg/m3 
Средноденонощна норма 24 часа 50 
Средногодишна норма 1 календарна  година 40 

 

Замърсяването с ФПЧ10 е с подчертано сезонен характер – това се вижда от 
средномесечните концентрации и разпределението на превишенията по месеци - почти 
всички регистрирани превишения са през зимния период от октомври до април. Основна 
причина за превишенията е изгарянето на твърди горива за битово отопление. 

Общият брой на дните с превишения през 2014 г. е 171, което представлява 41 % 
от всички измерванията, като допустими са само 35 среднодневни превишения годишно. 
Подобно е положението и през предходните години. 

На следващата фигура се вижда разпределението на превишенията спрямо 
количеството на измерванията за периода 2007-2014 г. 

Фигура 3.1 Разпределение на превишенията на среднодневната норма за ФПЧ10 в 
пункт “РИОСВ – Монтана”  през 2007-2014 г, µg/m3 

 
 

Вижда се тенденция на незначително, но постоянно нарастване на броя 
превишения, спрямо измерванията, като изключение прави намалението в периода 2012-
2013 г., за сметка на рязко увеличение за 2014 г. 

Същата тенденция се оформя и при разглеждането на средногодишните 
концентрации за периода 2007-2010 г., които са представени на следващата фигура, която 
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отново показва незначително и постепенно увеличение на концентрацията, с намаление в 
периода 2012-2013 г. и отново увеличение, при това значително, през 2014 г. 

Фигура 3.2 Средногодишна концентрация на ФПЧ10 в пункт “РИОСВ – Монтана”  
през 2007-2014 г., µg/m3 

 
Задълбочен преглед на резултатите по месеци показва, че по-високи концентрации 

се наблюдават през зимните месеци и значително по-ниски, напрактика без превишения на 
нормите, през летните месеци.  

Съответно основна причина за превишенията може да се определи, че е изгарянето 
на твърди горива за битово отопление. В резултат на газификацията на промишления и 
обществения сектор след 2001 г. се отчита рязко понижаване на средногодишните нива на 
ФПЧ10 – с над 50%, но въпреки това същите остават твърдо над нормите и сравнително 
постоянни през последните години.  

За доказване на тази тенденция са разгледани подробно данните по месеци за 
последната изтекла календарна година- 2014 г. 

При съпоставка на данните по месеци се вижда, че концентрациите през зимните 
месеци са високи, докато през летните намаляват и съответно превишенията са голям 
брой, почти всекидневни, през зимните месеци и малък брой, напрактика липсват, през 
летните месеци. Последното може да се обясни с намаляване на влиянието на 
промишлените източници и увеличаване на влиянието на битовото отопление. 
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Фигура 3.3 Месечен брой превишения на ФПЧ10 в пункт “РИОСВ – Монтана”  през 
2014 г., µg/m3 

 
 

През 2012 г. са провеждани и паралелни измервания на концентрациите на ФПЧ10 
от РЛ- Монтана в специално обособен за тестове пункт в сградата на община Монтана. 
Резултататите показват значително по-ниски стойности на концентрациите, с до 30%. 
Сравнение на данните от пункта на РИОСВ- Монтана и пункта в сградата на община 
Монтана са представени в следващата таблица: 

Таблица 3.2. Сравнение на резултатите от измерванията в пункта на РИОСВ- 
Монтана и пункта в сградата на община Монтана 

Месец Пункт 
РИОСВ, 
µg/m3 

Пункт 
Община, 
µg/m3 

Разлика, % 

Май 21.8 15.6 -28.4 
Юни 24.4 18.5 -24.2 
Юли 30.1 - - 
Август 30.4 - - 
Септември 43.8 36.3 -17.1 
Октомври 48.8 50.0 +2.5 
Ноември 70.6 47.9 -32.1 
Декември 94.7 67.5 -28.7 
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Всички останали контролирани атмосферни замърсители – олово, тежки метали, 
арсен, полициклични ароматни въглеводороди са значително под съответните пределно 
допустими концентрации и не се наблюдават трайни тенденции към повишаване на 
съдържанието им в атмосферния въздух. 

3.4.4 Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ) 
Данните от ръчния пункт за мониторинг по показател ПАВ показват следващите 

средногодишни стойности за периода 2011-2015 г.: 

Година Концентрация 
2011 6.0500 
2012 4.3581 
2013 2.0090 
2014 2.3594 
2015 2.9286 

Регистрират се превишения на средногодишната норма от 1 ng/m3, която се прилага 
от 01.01.2013 г., т.е. превишения за периода 2013-2015 г. Тези превишения са пряко 
свърани с превишенията на нормите за ФПЧ10, поради характера на източниците на 
замърсяване, основно изгарящи горива за отопление и транспорт. 

 

3.5 ОСНОВНИ РИСКОВЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО С ФИНИ ПРАХОВИ 
ЧАСТИЦИ (ФПЧ10) И ПАВ.  

3.5.1 Фини прахови частици (ФПЧ10) 
Фините прахови частици (ФПЧ10) представляват пренасяни по въздуха твърди и 

ликвидни частици, които се задържат за неопределено време във въздуха. Частиците, в 
зависимост от произхода си, могат да бъдат първични или вторични. 

Първични частици са тези, които се емитират директно в атмосферата, като прах и 
почва, издухани от земната повърхност. 

Вторичните частици са преди всичко резултат на човешката дейност. Прах се 
изхвърля във въздуха при непълно изгаряне на твърди и течни горива в ТЕЦ, 
промишлеността, транспорта, бита и др., както и при високотемпературни промишлени 
процеси. Прахови частици се формират и чрез химически реакции, включващи азотните 
оксиди, серния диоксид, летливите органични въглеводороди, амоняка и др. 

Здравният риск от замърсяването на въздуха с прах зависи от размера и химичния 
състав на суспендираните прахови частици, от адсорбираните на повърхността им други 
химични съединения, в това число мутагени, ДНК - модулатори и други. 

По-големите частици обикновено се задържат от лигавицата на носа и гърлото и 
впоследствие се изхвърлят от организма. Най-опасни за здравето са частиците с диаметър 
по-малък от 10 микрона (ФПЧ10). Те са толкова малки, че достигат до по-ниските отдели на 
дихателната система и предизвикват увреждане на тъканите в белия дроб. Натрупването 
на определено количество частици предизвиква постоянно дразнене на дихателните 
органи, като става причина за хронични заболявания на дихателната система или 
предизвиква усложнения, ако човек вече страда от такива заболявания. 
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3.5.2 Полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ)  
Полицикличните ароматни въглеводороди (ПАВ) са голяма група вещества, 

изградени от две и повече свързани ароматни ядра, съдържащи само въглеродни и 
водородни атоми. Физичните и химични свойства на ПАВ варират в значителни граници. 
Много от тези вещества притежават полулетливи качества и по тази причина са силно 
мобилни, преминаващи от един компонент на околната среда към друг. Способността за 
отлагане и последващо преминаване в летливо състояние обуславят разпределението на 
ПАВ между въздуха, водата и почвите. Част от ПАВ са способни да се разпространяват на 
големи разстояния в атмосферния въздух, като по този начин създават възможност за 
трансгранични замърсявания. По тази причина те се класифицират като УОЗ. 

Доказано е, че полицикличните ароматни въглеводороди са вещества, които при 
поемането им чрез дихателните пътища предизвикват рак на белите дробове. 

С Директива 2004/107/ЕС се определят целеви норми за съдържанието на арсен, 
кадмий, никел и бензо(α)пирен (B[α]P) в страните от ЕС. Последното вещество се използва 
като маркер за канцерогенния риск от полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ). Както 
и други ПАВ с 5 и повече бензенови ядра, B[α]P се открива основно в праховите частици. 

Директивата определя критерии за избор на разполагането на пунктовете за 
измерване нивата на арсен, кадмий, никел и бензо(α)пирен. Поради характера на 
замърсяванията се препоръчва местата на пунктовете за измерване, при възможност, да 
съвпадат с тези за измерване на ФПЧ10. Според направените изследвания за начина на 
разпространението им се отчита, че като цяло емисиите на бензо(α)пирен се свързват 
пряко с фините прахови частици и на практика тези замърсители се разпространяват във 
въздуха изцяло чрез ФПЧ10. 

ПАВ се генерират при различни процеси на горене и специфични промишлени 
дейности, използващи ПАВ-съдържащи материали (обработка на въглища, суров нефт, 
креозот, катрани и битум). Източниците се разделят на промишлени, битови, мобилни, 
селскостопански и природни.  

По-долу са изброени промишлени дейности, които, съгласно изследванията, се 
приемат за източници на ПАВ в атмосферния въздух. Следва да се подчертае, че най-
важните от тях, като производство на алуминий и изпитване на двигатели, не са развити в 
България, а други, като производство на асфалт и изгаряне на отпадъци, в момента са 
слабо застъпени в българската икономика, т.е. не може да се очаква значителен принос от 
тяхна страна. Това се отнася в пълна степен и до община Монтана. 

Производствата на цимент, вар и други, свързани с изгаряне на твърди горива, 
могат при определени условия да емитират ПАВ в атмосферния въздух. Изгарянето се 
извършва при висока температура, което обуславя ниски емисии на ПАВ, с изключение на 
случаите, когато се изгарят стари автомобилни гуми. 

Битовите източници също оказват въздействие върху съдържанието на ПАВ в 
атмосферния въздух. Значимостта на това въздействие зависи от степента на използване 
от домакинствата в дадена страна на горивни процеси за осигуряване на собствена 
енергия, от вида на горивото и домакинското оборудване, което се използва. Като правило 
този вид източници са малки по капацитет и разпределени на голяма площ. Твърдите 
горива водят до по-високо съдържание на ПАВ в изпусканите газове, отколкото течните и 
газообразните. Нивата на емисиите зависят също от технологията и мерките за 
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отстраняване на замърсителите. Условията, осигуряващи по-пълно изгаряне (температура, 
количество кислород и др.) водят до по-ниски стойности на емисиите на ПАВ.  

Данните в европейски мащаб показват, че където има голяма употреба на твърдо 
гориво за битови нужди,  се наблюдава повишено съдържание на ПАВ и следователно 
населението там е изложено на по-голям риск. 

Емисиите на ПАВ при бензиновите автомобили зависят от съотношението въздух-
гориво в горивната камера и от наличието на катализатори. Според проучвания, 
катализаторите могат да намалят емисиите с около 80-90%. Кратките пътувания с 
многократни спирания и тръгвания са предпоставка за по-високи емисии на ПАВ за 1 km, 
което прави големите градове сериозни площни източници. Дизеловите коли имат по-
високи емисии на ПАВ от бензиновите. 

Селскостопанските източници източници включват: изгаряне на стърнища, открито 
изгаряне на тръстика и храсти с цел регенериране. В тези случаи се извършва изгаряне при 
условия, далеч от оптималните. Трудно е да се даде количествена оценка, но в някои 
случаи изгарянето на стърнища може да има значим принос в емисиите на ПАВ, най-вече в 
локален мащаб. 

3.6 АНАЛИЗ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПОДОБРАВЯНЕ НА КАВ НА ОБЩИНА 
МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2011-2014 Г. 
Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Монтана за периода 

2011-2014 г. е разработена 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 ФПЧ10 в 
атмосферния въздух) от предвидените мерки в Плана за действие от 
Програмата, разработена от 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 за постигане чрез изпълнението на Програмата е привеждане на 
качеството на атмосферния въздух на територията на Общината по отношение на 
съдържанието на вредни вещества в него (ФПЧ10), в съответствие с изискванията на 
нормативната уредба по опазване на чистотата на атмосферния въздух, и по този начин - 
осигуряване на здравословна среда за населението. 

Конкретната цел, която е поставена, е достигане на установените норми за ФПЧ10 
на територията на Общината. 

При изработването на Програмата e изпълнено следното: 

 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 
ФПЧ10): 
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 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 (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 дисперсионни характеристики (т.е. 
характеристики на разпространение на замърсителите);   

 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 ФПЧ10 към референтната 2007г. 

(при отчитане и на изпълнението на мерките към този период) и към 
2010 г. 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 ФПЧ10.  

 Сравняване на получените резултати с концентрациите, регистрирани 
за съответната година в пунктовете на Националната автоматизирана 
система за контрол на качеството на атмосферния въздух по време на 
действие на Програмата. 

 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.  

 

Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Монтана за периода 
2011-2014 г. е изготвена в съответствие с изискванията, поставени в Закона за чистотата 
на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, 
азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.58/2010г.  – в сила от 30.07.2010г.). Програмата е 
разработена по критериите, заложени в “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. на 
МОСВ. 

Програмата за качеството на атмосферния въздух на община Монтана за периода 
2011-2014 г. е изготвена при спазване на изискванията за обхват и съдържание на раздел 
II на Приложение  №15 към чл.34, ал.1, чл.38, ал.1 и чл.40, ал.2 от Наредба №12 от 
15.07.2010г.  
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След проведеното съгласуване на Програмата с МОСВ и РИОСВ- Монтана и 
одобрението от Общински съвет, съответно може да се направи извод, че Програмата за 
качеството на атмосферния въздух на община Монтана за периода 2011-2014 г. е изготвена 
при спазване на нормативните изисквания, както и на специфичните насоки на 
компетентните органи- МОСВ и РИОСВ- Монтана в тази връзка.  

Неразделна част от Програмата е и План за действие за постигане на установените 
норми, който съдържа конкретни мерки за изпълнение в периода 2011-2014 г.  

Независимо от съответствието на Програмата и Плана за действие с нормативните 
изисквания, непостигането на нормите към края на 2014 г., отчетено с извършваните 
измервания в пункта за мониторинг, налага необходимостта от актуализация на 
Програмата за следващ период и формулирането на нови и продължаването на вече 
поставени приоритетни мерки за изпълнение, както и поставянето отново за задача на 
изпълнението на мерките, които Общината не е успяла по обосновани причини да изпълни 
досега. 

Обобщен отчет по изпълнението на Плана за действие към Програмата за КАВ на 
община Монтана за периода 2011-2014 г. по реда и кода на мерките е представен в 
следващата Таблица. 

Община Монтана не е изготвяла годишни отчети по изпълнението на Програмата за 
всяка година от перидоа на действие. Липсата на конкретни писмени данни и официални 
годишни отчети на Общината по изпълнението на Програмата, които да са били одобрени 
от Общински съвет, както и съответно неводенето на отчетност в Общината относно 
изпълнението на всяка една мярка за всяка година от действието на Програмата, не 
позволява по-подробно и обективно отчитане на резултатите от изпълнението на 
предходната Програма. По тази причина резултатите в следващата таблица са отчетени по 
общо и без точни количествени стойности за всяка мярка. 
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Таблица 3.2 Отчет по изпълнението на мерките от Плана за действие към Програмата за КАВ на община Монтана 
ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК НАЧАЛЕН И 

КРАЕН СРОК 
ФИНАНСИРАНЕ ЕФЕКТ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ДО КРАЯ 

НА 2014 Г. 
Поетапна 
газификация на 
община Монтана 
(код MNT-T-1) 
 
  

Община 2011-2014 Средства на 
концесионер, 
НДЕФ, ФЕЕ 
и други 

Повишено качество 
на атмосферния 
въздух и понижени 
емисии на ФПЧ10 

Ежегодно се увеличава броя на 
газифицираните домакинства. 
(с близо 30 домакинства 
годишно). 

Поетапно 
увеличаване на 
използването на 
природен газ и 
електроенергия за 
отоплението на 
домакинствата 
през 
отоплителния 
сезон (код MNT-T-
2) 

Община 2011-2014 Държавно 
финансиране, 
фондове на 
ЕС 

Намалени емисии 
на ФПЧ10 от твърди 
горива в битовия 
сектор 

Ежегодно се увеличава броя на 
газифицираните домакинства в 
съответствие с горната точка, 
както и поставянето на 
климатични инсталации, 
използващи електричество, за 
сметка на изгарянето на твърди 
горива. 

Ежегодно 
актуализиране на 
списъка на 
промишлените 
предприятия на 
територията на 
община Монтана 
(код MNT-T-3) 

Община 2011-2014 Община Контролиране на 
емисиите от 
промишлени 
източници 

Изпълнява се ежегодно. Няма 
отчетени от Общината нови 
значителни промишлени 
източници на емисии на ФПЧ10. 
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Въвеждане на 
изисквания към 
МПС (за по-висок 
ЕВРО-стандарт), 
използвани за 
обществен 
транспорт при 
отдаване на 
линии на 
концесия (код 
MNT-T-4) 

Община, транспортни 
фирми 

2011-2014 Община,  
транспортни 
фирми 

Подобрено качество 
на въздуха и 
понижени емисии 
на ФПЧ10, чрез 
намаляване 
емисиите от 
транспорта 

Спазва се изискването, при 
провеждане на обществени 
поръчки за предоставяне на 
концесии за изпълняване на 
транспортни услуги. 

Актуализация на 
графика за 
ремонт на 
уличната 
настилка от 
гледна точка на 
предизвиканите 
емисии на прах 
(код MNT-T-5) 

Община 2011-2014 Община Подобрено качество 
на въздуха и 
понижени емисии 
на ФПЧ10 

Изпълнява се ежегодно от 
Общината при изготвяне на 
графика. За периода са 
ремонтирани следните по-
главни улици: Бул. „Христо 
Ботев”; бул. „Парта”; бул.”Трети 
март”; ул. „Климент Охридски”; 
ул. „Стамен Илиев”; ул. „Велико 
Търново”. 
 

Хигиенно миене 
на уличната 
мрежа в община 
Монтана (код 
MNT-T-6) 

Община 2011-2014 Община Подобрено качество 
на въздуха 

Изпълнява се ежегодно, като 
ефектът е свързан с намален 
унос на ФПЧ10. 

Развитие на 
зелена система 
(код MNT-T-7) 

Община 2011-2014 Община Намалено 
разпространение на 
емисии на ФПЧ10 

Извършени са мероприятия по 
засаждане на декоративни 
фиданки, почвопокривни, както 
и затревяване. 



 31

Използване на 
превантивни 
средства срещу 
обледяване на 
уличната мрежа 
(код MNT-T-8) 

Община 2011-2014 Община Намалено 
разпространение на 
емисии на ФПЧ10 от 
транспортни 
средства 

Спазват се насоките за 
използване на  новостите като 
химични препарати за 
разледяване, вместо сол, пясък 
или луга. 
 

Всички търговци и 
производители да 
взимат финансово 
участие в 
мероприятията по 
залесяване (код 
MNT-T-9) 

Търговци и 
производители 2011-2014 Търговци и 

производител
и 

Залесени площи Изпълнява се ежегодно. 

Оптимизиране на 
транспортната 
схема в община 
Монтана (код 
MNT-T-10) 

Община 30.09.2011 г. Община Намаляване на 
емисиите на ФПЧ10 

Не е извършено. 

Информационни 
мероприятия за 
разясняване на 
населението на 
изискванията за 
качество на 
атмосферния 
въздух (код MNT-
I-11)  

Община 01.01.2012 г. Община Намалени емисии 
на ФПЧ10 от твърди 
горива в битовия 
сектор. 

Поради липсата на 
административни и финансови 
ресурси не са проведени 
необходимите мероприятия. 
Остава като мярка за бъдещо 
изпълнение. 
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Създаване на 
система за 
събиране и 
съхранение на 
данни за 
продадените 
горива за 
отопление и 
транспортни 
горива на 
територията на 
община Монтана 
(код  MNT-R-12) 

Община 01.01.2012 г. Община Подобрено 
отчитане на 
емисиите в 
атмосферата 

Не е изпълнено, поради липсата 
на административни и 
финансови ресурси. Остава като 
приоритет за следващата 
Програма. 

Спазване от 
строителните 
фирми на строги 
изисквания към 
прилагане на 
превантивни 
мерки за 
избягване на 
запрашаването. 
(код  MNT-T-13) 

Община 01.03.2012 г. Община Подобрено качество 
на въздуха 

Въведено е изискването и 
следва да се спазва от 
строителните фирми, при 
контрол от Общината. 
Следи се за прилагане от 
строителните фирми на мерки 
за поставяне на  предпазни 
мрежи и платна, почистване на 
строителната площадка от 
отпадъчни строителни 
материали чрез събиране, 
извозване и  измиване и други. 



 33

 

 

 

Информационни 
мероприятия за 
разясняване на 
населението на 
възможностите за 
повишаване на 
енергийната 
ефективност (код  
MNT-I-14) 

Община 01.01.2012 г. Община Намалена 
консумация на 
енергия 

Не са проведени поради 
липсата на необходимите 
ресурси. Могат да се заложат 
като мярка за изпълнение в 
следващия период. 

Ограничаване на 
използването на 
пясък и други 
твърди минерални 
субстанции при 
зимното 
поддържане на 
уличната мрежа 
(код  MNT-T-15) 

Община 01.04.2012 г. Община Намаляване на 
емисиите на ФПЧ10 

Спазват се насоките за 
използване на  новостите като 
химични препарати за 
разледяване, вместо сол, пясък 
или луга. 
 



 34

От отчетите по изпълнението на Плана за действие за периода до 2014 г. става 
ясно, че по-голямата част от мерките са изпълнявани, като приоритетните мерки трябва да 
продължат да се изпълняват и през следващите години, за да се постигне траен 
положителен ефект, а едва три мерки не са изпълнени, като причина за неизпълнението е 
липсата на необходимите ресурси в Общината. Това налага търсенето на ресурси за 
изпълнението на мерките през следващите няколко години. 

Най-важно се явява продължаването на процеса на газификация и увеличаване на 
домакинствата, които се отопляват на газ или на ток, за сметка на тези които използват 
твърдо гориво за отопление. 

В същото време са важни и информационните мероприятия, които следва да се 
изпълнят и ще бъдат заложени в новия план за действие, както и създаването на добра 
система за отчетност на данните за изгаряните горива в Общината и данните за емисиите 
от промишлените източници. 

С предприемането на мерки в тези направления ще се постигне по-сериозен ефект 
върху общите нива на замърсяване с ФПЧ10 в Общината и тези нива ще могат да продължат 
да намаляват, както в периода 2012-2013 г., без да има увеличаване на концентрациите на 
ФПЧ10 и превишенията на нормите, както през 2014 г. 

 

3.7 ДРУГИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ СВЪРЗАНИ С КАЧЕСТВОТО НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪДУХ 
На територията на община Монтана се изпълняват проекти по Националната 

програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, които имат 
положителен ефект към атмосферния въздух.  

През 2015 г. са одобрени общо 76 жилищни сгради за изпълнението на 
Националната програма за енергийна ефективностна многофамилни жилищни сгради. 
Одобрените сгради получават 100% безвъзмездна финансова помощ за конструктивно 
възстановяване и обновяване на сгради, подмяна на дограма и други свързани с енергийна 
ефективност, включително основен ремонт, модернизация или подмяна на локални 
източници на топлина/котелни стопанства или прилежащите им съоръжения и смяна на 
горивната база, както и изграждане системи за оползотворяване на енергията от 
възобновяеми източници за енергийните потребности на сградите, които ще подобрят 
допълнително състоянието на въздуха в Общината. 
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4 ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО - ДЕФИНИРАНЕ И 
ГРУПИРАНЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ 

4.1 КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНИЯ МОДЕЛ И ПОДХОДА ЗА 
МОДЕЛИРАНЕ 
За извършване на анализ и оценка на замърсяването на атмосферния въздух в 

община Монтана за 2014 г. с фини прахови частици (ФПЧ10),  следва да се извърши 
специфично дисперсионно моделиране.  

За тази цел е използван модел на американската агенция по околна среда (EPA)- 
АERMOD, във варианта, в който се разпространява от американската компания BREEZE. 
Версията на продукта, която е използвана е BREEZE AERMOD PRO Plus. За този софтуерен 
продукт колектива извършил моделирането притежава съответния лиценз, т.е. законно е 
използван оригинален софтуер в пълната версия на програмния продукт, с включени 
всички възможни опции за разработване на математическо моделиране на емисии в 
атмосферния въздух. 

Извършено е дисперсионно моделиране на замърсяването с ФПЧ10 за 2014 г., като е 
разграничена сезонност на замърсяването по отношение на горивата използвани за 
отопление, използвани за периода Октомври – Март, съответно неизползвани в периода 
Април – Септември. 

Основна роля при извършване на моделирането на замърсяването с ФПЧ10 за 2014 
г. е отредена на метеорологичните данни, които са включени за периода 1 Януари 2014 г. - 
31 Декември 2014 г. 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 шест степенна 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. 

Принципната последователност на изчисленията е следната: 

1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителите (в случая- ФПЧ10), 
предизвикани от първия източник, по време на работата му през първия час на годината, 
за всички налични рецептори, като тази процедура се повтаря за всеки следващ източник. 

2) Повтарят се същите изчисленията за следващите часове от дадения времеви 
период, като се получават данни за окончателните приземни концентрации за всеки 
рецептор и за съответния зададен времеви период (за всеки час от периода). 

3) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват най-високи 
стойности за средночасова, средноденонощна, средномесечна, средногодишна и тн. 
концентрации на ФПЧ10.  
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Крайните резултати от моделирането са представени директно върху картата на гр. 
Монтана във вид на концентрации в µg/m3. За целта предварително е разработена 
специфична за територията мрежа от рецептори, която да покрие наличните източници на 
емисии. За стъпка на рецепторите е избрано разстояние от 100 м., което дава 
представителна информация за замърсяването с ФПЧ10 от източниците на емисии. 

В изчислителните процедури се извършва отчитане на релефа на терена на 
изследваната територия, чрез внедряването на специфичен теренен файл, позволяващ 
необходимите изчисления и модификации на данните в модела. 

Осредняването на резултатите в моделирането е направено за всеки час, за всяко 
денонощие и месечно.  

Броят на едновременно изследваните източници е неограничен, като източниците 
са групирани по сектори (транспорт, битово отопление, промишленост) и по териториално 
разположение. Групирането на източниците по този начин позволява да се определи 
влиянието на отделните източници (сектори) върху замърсяването на атмосферния въздух. 

За всеки източник са изчислени размери, надморска височина, височина на 
източника и масов дебит на замърсителите. Масовият дебит отразява максималното 
емитирано количество от съответния източник в g/s. 

Отчитането на неравномерността на емисиите става възможно, чрез въвеждане на 
система от коефициенти, характеризиращи часовото, седмичното, месечното, годишното 
или сезонното натоварване на източника. 

За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за количеството 
емисии за съответния период (час, ден, седмица, месец, сезон или година).  

В предходната програма този подход беше приложен по отношение само на ФПЧ10, 
докато сега се налага оценката на нивата на замърсяване с ПАВ. В тази връзка, следва да 
се отбележи, че използването на дисперсионни модели за прогнозиране приземните 
концентрации на ПАВ се сблъсква с някои проблеми: 

 оценките на емисиите на ПАВ (дори само за B[α]P) имат висока степен 
на несигурност, която ще се прехвърли и върху прогнозните данни (от 
дисперсионното моделиране на емисиите); 

 процесите, които може да са важни за оценката на далечни 
разстояния от източника, като сухо отлагане и химично разлагане са 
недобре изучени; 

 данните от измервания на ПАВ, с които моделите могат да бъдат 
верифицирани, са твърде оскъдни; 

 липсват прогнози за емисиите на ПАВ. 

Споменатото хвърля сянка върху възможността чрез дисперсионно моделиране да 
бъдат прогнозирани с точност приземните концентрации на ПАВ, особено в случаите когато 
източниците са трудни за дефиниране.  

Други важни особености на ПАВ са разгледани по-долу: 

 Степента на отстраняване на ПАВ от атмосферния въздух и 
механизмите, по които става това, зависят до голяма степен от вида 
на конкретното вещество и от това дали се намира в газова фаза или 
е свързано с преносими по въздуха прахообразни частици. Повечето 
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ПАВ са в праховата фаза (ФПЧ), въпреки че рядко тяхната 
концентрация достига точката на насищане. Свързването им с тази 
фаза не е просто резултат от кондензация, а се дължи или на 
адсорбция върху частиците, или на разтваряне (абсорбция) в 
аерозолите;  

 Химичните реакции на праховата фаза в атмосферата не са добре 
изучени, въпреки че именно ПАВ във ФПЧ, за разлика от тези в 
газовата фаза, се считат като носител на канцероген риск; 

 Голямата непредвидимост на химичните процеси на ПАВ се дължи на 
голямото разнообразие от частици, върху които те са отложени, и на 
влиянието, което те оказват върху ПАВ; 

 Характерно за емисиите на ПАВ е това, че те имат изразен сезонен 
характер. Основната причина е употребата на твърдо битово гориво 
през зимните месеци. Според данни от техническия доклад Modelling 
of POP Contamination in European Region: Evaluation of Model 
Performance на MSC-E, общите емисии на бензо(α)пирен през зимните 
месеци са значително по-високи от тези през летните месеци. 

В заключение може да се каже, че характерът на замърсяването с ПАВ е 
изключително близък до този с ФПЧ10. Именно този факт е отчетен и при районирането на 
територията на страната съгласно утвърден от МОСВ Доклад по задача: "Проучване за 
определяне на районите за управление на качеството на атмосферния въздух, на 
територията на страната, във връзка с прилагането на директивата за норми за 
съдържание на тежки метали, арсен и полициклични ароматни въглеводороди в 
атмосферния въздух”. 

Като основа за определянето на районите за управление на КАВ по отношение на 
ПАВ в посочения доклад използвани създадените по т.1 на Заповед № РД-497/17.05.2004г. 
на Министъра на околната среда и водите РОУКАВ – за ФПЧ10. 

В настоящата програма е следван сходен подход и определянето на нивата на ПАВ 
е извършено чрез моделиране на емисиите на ФПЧ10 и допълнително преизчисление за 
превръщането им в ПАВ. 

 

4.2 ПРОМИШЛЕНИ ИЗТОЧНИЦИ 
Най-големият източник на емисии от промишлеността на територията на Община 

Монтана е „Монбат” АД, предприятие за производството на оловно-кисели стартерни и 
стационарни акумулаторни батерии и тяхното обслужване. Емисиите в атмосферния въздух 
от производствената дейност на дружеството са съобразени с установените норми, като 
спецификата на производството и наличието на модерни производствени съоръжения не 
предполага наднормени емисии на прах. Предприятието използва гориво- природен газ и 
не представлява източник на емисии конкретно на ФПЧ10 и ПАВ. 

Другите промишлени източници на емисии в атмосферния въздух и в частност на 
емисии на ФПЧ10 и ПАВ също са незначителни и по официални данни използват гориво 
природен газ, т.е. не могат да представляват реална заплаха за качеството на атмосферния 
въздух в района. т.к. са газифицирани и използват други горива едиствено в случай на 
прекъсване на захранването с природен газ. 
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Такива промишлени източници са „Ирели” ООД, „Берг Монтана Фитинги” ЕАД,  
„Тримона” AД, „Булгарплод”АД. 

Въз основа на представените данни от Община Монтана, подкрепени от РИОСВ- 
Монтана може да се направи заключение, че в рамките на територията на община 
Монтана, включително на територии в близост до нея, не се констатира наличието на 
работещ значителен промишлен източник на замърсяване на атмосферния въздух, който да 
оказва някакво определимо влияние на качеството на въздуха и в частност на 
повишаването на концентрациите и последващото разпространение на ФПЧ10 и съответно 
този източник да се контролира по отношение на емисии на ФПЧ10 и ПАВ, въз основа на 
съответния разрешителен документ, например издадено комплексно разрешително. 

4.3 БИТОВО ОТОПЛЕНИЕ 
Оценката на емисиите на ФПЧ10 и ПАВ от битовото отопление е направена на 

базата на данни на Националния статистически институт за разхода на горива и други 
енергоизточници за 100 домакинства. Тъй като не съществува стройна система за отчитане 
на общинско ниво в страната предложеният подход е единствено възможният. 

Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се 
дефинират като самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те 
да се групират и да се представят като площни източници. Това групиране е проведено при 
следните допускания: 

4.3.1 Райониране на града 
Градът е разделен условно на 13 зони, както са показани на фигурата. 
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Фигура 4.1 Разделяне на град Монтана на зони с оглед определяне на емисиите 
от битовото отопление 
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4.3.2 Разпределение на газифицираните домакинства по 
райони 

Съгласно данни от общинската администрация апартаментите в града не са 
топлофицирани, но част от тях са абонати на газоснабдяването. 

На база на горната информация и подадени от общината конкретни данни за 
населението по квартали бе съставено следното най-вероятно разпределение по райони. 

Таблица 4.1 Разпределение на броя нетоплофицирани домакинства по райони 

 Район/квартал жители домакинства негазифицирани 
домакинства 

кв. Кошарник 2,214 1,030 956 

кв. Младост - 2 5,848 2,720 2,526 
кв. Младост - 1 4,940 2,298 2,134 

кв.  Плиска 2,889 1,343 1,248 
Център 8,294 3,858 3,584 

ІV-ти  микрорайон 4,540 2,111 1,961 
ІІІ-ти  микрорайон 2,097 975 905 

кв.  Живовци 3,820 1,777 1,650 
кв.  Огоста 1,643 764 710 

кв.  Пъстренци 3,588 1,669 1,551 
кв.  Изгрев 722 336 312 

кв. Мала  Кутловица 1,220 567 527 
Промишлен район 0 0 0 

  

 

4.3.3 Определяне на емисионните фактори 
За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на 

населените места е необходимо да се разполага с точни данни годишния разход на 
горивапо видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.). С такава точна информация 
не разполага нито една община в България, тъй като няма изградена единна система за 
инвентаризация на горивата, ползвани от населението за отопление и други битови нужди. 
В тази светлина най-достоверна информация може да се получи от официалните бюлетини 
на Националния статистически институт (НСИ) и Международната енергийна агенция (IEA), 
които отразяват средногодишното потребление на горива и енергия.  

За изчисляването на емисиите от битово отопление се използват балансови методи 
с използването на емисионни фактори. Източници на емисионни фактори обикновено са 
методиките на: МОСВ, Европейската агенция по околна среда (EEA) и Агенцията по околна 
среда на САЩ (US EPA). 
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Таблица 4.2 Подход за изчисляване на емисионните фактори от дърва и въглища 

 Показател дърва въглища тец газ електро общо 
национално разпределение 34% 8% 16% 2% 40% 100% 
преизчислено към 
домакинства без тец и газ 

42% 10%     48% 100% 

необходима енергия за 
отопление на 1 
домакинство, квтч за год 

10 000 10 000     6 500  

количество топливо t/г/дом 3.5 3        
емисионен ф-р, ФПЧ kg /t 15 7        
емисия ФПЧ t/г/дом 52.5 21        
среднопретеглена емисия, 
ФПЧ kg/г/ на 
негазифицирано дом 

22.05 2.10       24.15 

емисионен ф-р, ПАВ kg/квтч 0.45*10-6 0.22*10-6     
емисия ПАВ kg/г/дом 0.0045 0.0022     
среднопретеглена емисия, 
ПАВ kg/г/ на 
негазифицирано дом 

0.00189 0.00022    0.00211 

 

Резултатите от горната таблица се основават на следните допускания и данни: 

 разпределението на начина отопление е направено на база на данни от 
Международна енергийна агенция 
http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?country=BULGARIA&product=b
alances&year=2013 ); 

 На втория ред е направено преизчисление за домакинства домакинства без 
централно снабдяване с топлоносители (ТЕЦ и газоснабдяване); 

 на третия ред е представена приблизителната консумация на 1 домакинство за 
отопление, като е взето предвид, че отоплението на твърдо гориво води до 
топлинни загуби, които определят ефективност от 54 до 68% 
http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf; 

 количеството дърва и въглища, съответстващо на показаните консумации е 
изчислено с използване на данни за приблизителната топлотворна способност 
на въпросните енергоносители; 

 емисионните фактори са взети от документи на Агенцията за ОС на САЩ USEPA 
 http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s10.pdf Emission factors, 

Residential Wood Stoves; 
 USEPA, http://www.epa.gov/ttnchie1/ap42/ch01/final/c01s01.pdf Emission 

factors, Bituminous And Subbituminous Coal Combustion.  
 на предпоследния ред е емисията на ФПЧ10, която би се получила при 

отоплението на едно семейство - при използване на дърва едно домакинство 
емитира 52.5 kg/год ФПЧ10, а при въглища 21; 

 в последната колона е изчислена среднопретеглената стойност за едно 
домакинство без централно отопление, като са взети предвид процентното 
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разпределение от втория ред и изчислената емисия за различните горива - 
около 24 кг на година. 

4.3.4 Други допускания 
 Годишният разход на горива за домашно отопление се формира от 

негазифицираните жилища;  
 Разходът горива на всеки жилищен район е пропорционален на броя на 

жителите му по официална регистрация; 
 Отоплителният сезон започва от 1 октомври и завършва на 1 април; 
 Домашните отоплителни печки работят 24 часа; 
 Отоплителните камини не са включени в източниците, тъй като техният брой е 

оценен като незначителен; 
 Всеки жилищен комплекс и квартал се дефинира като площен източник и 

неговите граници съвпадат реалните граници на комплекса или квартала; 
 Височината на излъчване съвпада с височината на средната етажност на 

жилищния район за ниското строителство, а за високото поради липса на 
комини по покривите е взета половината от средната етажност. 

4.3.5 Определяне на общите емисии по райони 
Емисиите в следващата таблица са изчислени по-следния начин: 

 общите емисии по райони са изчислени при използване данните за 
нетоплофицирани домакинства от таблица 4.1, умножени със 
среднопретегллената емисия от последния ред на таблица 4.2; 

 площта на различните райони се получава при въвеждането на границите им в 
модела. 

Таблица 4.3 Определяне на общите емисии по райони 

 Зона по 
фиг. 4.1 

  Район/квартал емисии – 
ФПЧ kg/год 

площ 
m2.1000 

площна 
емисия за 
секунда,  
g/ m2  

Средна 
височина, 
m 

1.  кв. Кошарник 22,944 278 0.00000523 10 
2.  кв. Младост - 2 60,624 233 0.00001650 16 
3.  кв. Младост - 1 51,216 117 0.00002777 16 
4.  кв.  Плиска 29,952 61 0.00003115 12 
5.  Център 86,016 955 0.00000571 12 
6.  ІV-ти  микрорайон 47,064 148 0.00002017 12 
7.  ІІІ-ти  микрорайон 21,720 177 0.00000779 12 
8.  кв.  Живовци 39,600 115 0.00002184 10 
9.  кв.  Огоста 17,040 75 0.00001441 10 
10.  кв.  Пъстренци 37,224 165 0.00001431 10 
11.  кв.  Изгрев 7,488 50 0.00000949 12 
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12.  кв. Мала  Кутловица 12,648 149 0.00000539 10 
общо  433,536 2 524   
      
 Зона по 
фиг. 4.1 

  Район/квартал емисии – ПАВ 
kg/год 

площ 
m2.1000 

площна 
емисия за 
секунда,  
g/ m2  

Средна 
височина, 
m 

1.  кв. Кошарник 2.004631056 278 4.57E-10 10 
2.  кв. Младост - 2 5.29675528 233 1.44E-09 16 
3.  кв. Младост - 1 4.474772671 117 2.43E-09 16 
4.  кв.  Плиска 2.616924224 61 2.72E-09 12 
5.  Център 7.515269565 955 4.99E-10 12 
6.  ІV-ти  микрорайон 4.112009938 148 1.76E-09 12 
7.  ІІІ-ти  микрорайон 1.897689441 177 6.81E-10 12 
8.  кв.  Живовци 3.459875776 115 1.91E-09 10 
9.  кв.  Огоста 1.488795031 75 1.26E-09 10 
10.  кв.  Пъстренци 3.25228323 165 1.25E-09 10 
11.  кв.  Изгрев 0.654231056 50 8.29E-10 12 
12.  кв. Мала  Кутловица 1.105063354 149 4.71E-10 10 

общо  37.87830062 2 524   

 

Данните в предпоследната колона се отнасят до „стандартна емисия”, изчислена 
при равномерно дневно натоварване през отоплителния период (181 дена). Фактически 
обаче интензивносттта на ползване на горива ще зависи от средната температура. За по-
голяма достоверност на моделирането са въведени месечни коефициенти, зависещи от 
средномесечната температура. Коефициент 1 е приет при средномесечна температура, 
равна на средната температура за отоплителния период – 5 оС. При по-висока температура 
коефициентът намалява достигайки стойност 0 при 15 оС, а при по-ниска расте със същия 
темп. 
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Фигура 4.2 Месечни коефициенти на емисиите в зависимост от средномесечната 
температура през отоплителния период. 

 
 

Използваните коефициенти за моделирането са в таблицата по-долу. 

Таблица 4.4 Месечни коефициенти на емисиите през отоплителния период 
използвани при дисперсионното моделиране на емисиите 

 януари февруари март октомври ноември декември 
2014 г. 1.42 1.35 0.50 0.38 0.89 1.31 

 

4.4 ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ 
Обществените сгради в града са със статут на газифицирани и не са източник на 

замърсяване с ФПЧ10 и ПАВ. 

 

4.5 АВТОТРАНСПОРТ 
Транспортът има значителен дял в замърсяването на въздуха с прах, оловни 

аерозоли, въглеродни оксиди, въглероден диоксид и в по-малка степен ФПЧ10 и ПАВ. 

 Въглеродният диоксид не се определя като замърсител по отношение на КАВ. 

 В същото време емисиите на въглероден диоксид се явяват основен показател във 
въведените екологични стандарти при производството на нови моторни превозни средства. 

 По отношение на запрашаемостта на града и съдържанието на фини прахови 
частици във въздуха съществено допринасят износените улични настилки, които 
увеличават уноса, недостатъчното прилагане на комунални дейности и недостига на 
средства за развитие на модерно и ефективно комунално стопанство. 

Емисиите на ФПЧ10 и ПАВ от транспорт зависят най-вече от типа на превозните 
средства, които се използват (съотношението леки коли/тежкотоварни и автобуси), вида на 
изпозлваното гориво (бензин, дизел, газ), интензивността на трафика и състоянието на 
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пътната мрежа. Емисиите се изхвърлят неравномерно, както в рамките на денонощието, 
така и през дните от седмицата и сезоните, но събирането на точна и надеждна 
информация е изключително трудно и до момента няма практика да се извършва. По тази 
причина решаващо влияние имат изчислените максимални емисии за един час за 
съответната пътна отсечка или улица в рамките на денонощието. Най-високите нива може 
да се предполага, че са вечер в интервала 16-20 ч., а най-ниските съответно през нощта в 
интервала 0-6 ч. 

Въз основа на редица описани по-долу допускания за входни данни за изчисляване 
на емисиите, които са направени поради липсата на информация за броя на автомобилите, 
които преминават по дадена улица за всеки един час от денонощието, за последващото 
извършване на дисперсионно моделиране на емисиите на ФПЧ10 в модела е необходимо да  
се въведат източниците на емисии на ФПЧ10, представени под формата на линейни 
източници с небходимите параметри за основната улична мрежа на града по отношение на 
натоварването с преминаващи моторни превозни средства за едно денонощие. 

За тази цел  основно улиците в Община Монтана трябва да се разделят на два 
вида- главни и малки. Това разграничение е направено в съответствие с изискванията за 
оценка на емисиите от транспорта в атмосферния въздух.  

За целите на извършването на дисперсионното моделиране на емисиите за 2014 г. 
са определени главните улици в гр. Монтана, които се предполага че поемат основното 
натоварване на движението на моторни превозни средства и биха могли да имат по-
осезаемо отношение към КАВ. Тези пътни отсечки формират общата дължина на 
изследваната улична мрежа в гр. Монтана в размер на приблизително 13 500 m, която е 
използвана за целите на определянето на съдържанието на ФПЧ10 и ПАВ в атмосферния 
въздух за 2014 г. За тези пътни отсечки са определени входните параметри за 
извършването на дисперсионно моделиране и емисиите на ФПЧ10 и ПАВ в годишен аспект, 
както следва:  

Таблица 4.5 Годишни емисии от транспортни източници през 2014 г. 
ул./бул. Широчина 

на пътно 
платно, м 

Дължина 
отсечка, м 

бр. 
автомобили  
леки/тежки, ч. 

Емисии, 
т/г,  
ФПЧ10 

Емисии, 
т/г, ПАВ 

Ал.Стамболийски 12 1 200 253/51 0.67818 0.024 
Хр. ботев 12 1 600 218/48 0.86568 0.029 
Н.Вапцаров 6 400 265/53 0.23297 0.008 
3-ти март 12 1600 265/53 0.93189 0.024 
Веренишка 6 800 152/31 0.23934 0.01 
Св. Патриарх 
Евтимий 

12 500 253/51 0.39892 0.01 

Парта 12 1 400 253/51 0.63826 0.028 
Индустриална 8 1 500 190/51 0.65024 0.024 
Диана 8 1 000 176/35 0.39893 0.014 
21-ви век 6 500 88/19 0.9973 0.003 
П.Хитов 6 600 126/25 0.15956 0.006 
Кл.Охридски 6 1 000 152/30 0.32552 0.012 
Н.Бозвели 6 700 152/30 0.29838 0.008 
П.Парчевич 6 700 152/30 0.29838 0.008 
Общо: 6.215 т ФПЧ10 
           0.208 т ПАВ 
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Въз основа на тази информация, при извършването на дисперсионното моделиране, 
транспортните източници се въвеждат като система от линейни източници  с горните 
параметри, които следва точно да са очертани с тяхното разположение върху картата на 
града. 

От съществено значение е и спазването на изискванията за точното определяне на 
широчината на пътното платно, която е определена въз основа на използваната карта. 
Данните за широчината на платното са представени във втората колона на горната 
таблица. Тази информация по принцип е възможно да бъде намерена и проверена и в 
протоколите за контрол на уличния шум на РЗИ.  

В допълнение за целите на последващото моделиране се извеждат и данни за 
емисиите като грама за една секунда и точни координати на пътната отсечка/ източника, 
както са определени в горната таблица. Въз основа на количеството на емисиите и 
широчината на пътното платно моделът ще може автоматично да изчислява и въвежда 
отделни под-източници на емисии в рамките на ръчно зададените източници.  

Липсват данни от преброявания на автомобилния трафик за посочените улици за 
2014 г. По тази причина емисииите за 2014 г. са определени като консервативно е 
допуснато увеличаване на трафика по тези улици с 10% спрямо предходните изчисления 
за 2010 г. Представените данни за общ брой регистрирани транспортни средства по-долу 
не са използвани в изчисленията на емисиите на ФПЧ10 и ПАВ. Тези данни са посочени 
чисто илюстративно, за оринтир на порядъка на броя на транспортните средства, като 
статистика, представени официално от ОД на МВР – Монтана и се отнасят именно за 2010 
г.  

Като цяло последните данни от преброяване на моторните превозни средства, 
които са регистрирани в сектор “Пътна полиция” при ОД на МВР – Монтана показват, че 
там се водят на отчет 58 441 бр. пътни превозни средства (ППС), както следва 

 Леки автомобили – 46 888 бр. 
 Товарни автомобили – 5 018 бр.; 
 Автобуси – 241 бр.; 
 Колесни трактори - 522 бр.; 
 Мотоциклети и мотопеди – 2 367 бр.; 
 Ремаркета за товарни автомобили – 553 бр.; 
 Ремаркета за леки автомобили – 1 703 бр. 

 

Може да се предположи, че от 2010 г. насам броя на моторните превозни средства 
трайно се увеличава. Тези моторни превозни средства следва да се предположи, че са 
концентрирани в гр. Монтана, като общински център и населено място с най-голям брой 
жители в района.  

Емисиите на ФПЧ10 и ПАВ в горната таблица са изчислени като са използвани 
емисионни фактори по глава 0701, стр. 6, Таблица 5.1 и Таблица 5.3- Емисионни фактори 
за първа (ФПЧ) и трета (ПАВ) група замърсители на „Актуализирана Методика за 
изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), 
изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3-то издание от 
м. септември 2004 г.), утвърдена със Заповед № РД-77/03.02.2006 г.”. 
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Оценката на емисиите в частност на ФПЧ10 в резултат на движението на 
транспортните средства по пътната мрежа зависи в голяма степен и от вида и качеството 
на пътните настилки. Към момента няма методика за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от 
пътен унос в резултат на движението на автомобилите. По тази причина, за оценка на 
вторичните емисии на ФПЧ10 от транспорта в резултат на уноса от пътните настилки е 
използвана методика на EPA, за определяне на емисиите от транспортни средства 
(http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/200120KW.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Inde
x=1995+Thru+1999&Docs=&Query=454F99003&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestr
ict=n&Toc=&TocEntry=&QField=pubnumber%5E%22454F99003%22&QFieldYear=&QFieldMont
h=&QFieldDay=&UseQField=pubnumber&IntQFieldOp=1&ExtQFieldOp=1&XmlQuery=&File=D%
3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C95thru99%5CTxt%5C00000019%5C200120KW.txt&User=A
NONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-
MaximumDocuments=10&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Displ
ay=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20pa
ge&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL; както и свързаното с това- 
http://www.downloads.ene.gov.on.ca/envision/env_reg/er/documents/pa9e0008/APP_A.PDF). В 
основата на математическия модел е уравнението: 

Еf= k (sL/2)0.65 х (W/3)1,5 , 

където:  

Ef-прогнозен емисионен фактор,g/km;  

sL- унос по пътната настилка,(g/m2);  

k-основен емисионен фактор;  

W-средна маса на моторните превозни средства, които пътуват по пътя, (t). 

Горното уравнение е разработено на базата на изследвания, доказващи че при 
движението си автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк дисперсионен 
състав. 

Прието е, че частиците, които се задържат по-дълго време в атмосферата, са с 
размер до 30 микрона. Фракциите с по-малки размери са значително по-малко. Може да се 
допусне, че относителният дял на ФПЧ10  е около 20% от общото количество прах.  

Предвид факта, че състоянието на уличното платно не може да бъде стандартно 
определено ЕРА допуска моделите за оценка на емисиите от прах да се правят при 
равновесни условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка 
отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух и така се елиминират 
условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, дъжд и др. 

Вторичният унос върху пътното платно зависи от много фактори между които са 
средната скорост на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик, 
широчината на пътните платна,  наличието или отсъствието на бордюри, канавки и платна 
за паркиране и други. 

Вторичният унос е определен опитно от ЕPA чрез измерване на съотношението на 
разпръснатия прах, който преминава през 200 - мрежов филтър. По време на експеримента 
всички моторни превозни средства се приемат да са в движение с постоянна скорост.  

Когато специфичните стойности на вторичният унос не са и не могат да бъдат 
определени експериментално, какъвто е случая в гр. Монтана, EPA предлага критерии за 
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избор на таблични стойности. За целта улиците се разделят на две групи: главни (над  
5000 моторни превозни средства за 24 часа) и малки (под 5 000 моторни превозни средства 
за 24 часа). За първият случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.4 до 3 г/м2, а 
за втория случай от 0.1 до 0.5 г/м2. Ниските стойности предполагат отлично състояние на 
асфалтовото покритие, докато високите стойности отговарят на лошо състояние. За 
главните улици в гр. Монтана е възприета универсална стойност от 2 г/м2, която да 
съответства на реалното състояние на пътните настилки и наличието на унос по тях, в 
резултат на лошо състояние и поддържане, наличие на бордюри и други. Последното се 
отчита предвид факта, че например бордюрите и дупките по улиците се явяват преграда за 
ветровото отнасяне на наноса и около тях средната плътност на отлаганията е много по-
висока. Негативно влияние оказват и тротоарите с повредена настилка, тъй като те стават 
вторичен източник на прах от въздушната струя на трафика. Стойността е съобразена и с 
правилото, че отлаганията върху пътната настилка в градовете са по-големи в сравнение с 
тези извън града.  



 49

5 АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА  

5.1 РЕЗУЛТАТИ ОТ МОДЕЛИРАНЕТО НА АКТУАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 
КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ ЗА 2014 Г. 

Фигура 5.1 Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден 
през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. 

 
 

 

На фигура 5.1 по-горе са представени средноденонощните концентрации, получени 
в резултат на математическото моделиране, за точката с координати, съизмерими с пункта 
за мониторинг на КАВ в гр. Монтана (пункт РИОСВ- Монтана). Най-високата концентрация 
според моделирането се получава през месец Декември в размер на приблизително 280 
µg/m3.  

От представената фигура се вижда, че са налице значителен брой превишения, 
които са характерни за зимния сезон при максимални натоварвания на емисиите в резултат 
на изгарянето на твърди горива за отопление и неблагоприятни климатични условия и 
именно те са причина за невъзможност в общината да се спазват допустимия брой от 35 
превишения годишно. 

Следва да се отбележи, че всички диаграми са представени в по-голям мащаб в 
приложение. Настоящите картини са чисто илюстративни за изясняване на резултатите и 
изводите от извършеното дисперсионно моделиране на емисиите на ФПЧ10 от наличните 
източници на територията на община Монтана в съответствие с изискванията на 
Министерството на околната среда и водите. 

От графиката се виждат няколко основни пика, образувани в резултат на студеното 
време, ниските среднодневни температури, които са довели до рязко увеличаване на 
консумацията на твърди горива за отопление при домакинствата. На долните две графики 
е представено и разпространението на замърсяването в частност за деня с най-висока 
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средноденонощна концентрация на ФПЧ10 в района на пункт РИОСВ- Монтана, както и за 
ден с ниска концентрация на ФПЧ10, в размер на 22 µg/m3. Тази фигура илюстрира 
относително ниския дял на транспортния сектор в замърсяването на въздуха в сравнение с 
изгарянето на твърди горива в битовия сектор, като е използван ден от летния сезон, през 
месец май, с обичайна концентрация, в който влияние оказва само транспортния сектор, а 
битовото отопление не е включено. 

Последното като цяло показва, че транспортния сектор се явява частичен 
замърсител на атмосферния въздух, но не е основна причина за наднормените нива на 
ФПЧ10.  
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Фигура 5.2 Разпределение на замърсяването в деня с най-висока 
средноденонощна концентрация  на ФПЧ10 през 2014 г. 

 
 Легенда на концентрациите може да се види в долния ляв ъгъл на фигурата.  

С черен цвят са отбелязани улиците, които са включени в моделирането. 
В зелен цвят са отбелязани площните източници, които са включени. 
В лилав цвят е маркирана територията подложена на наднормено замърсяване. 
С жълт кръг е отбелязано местоположението на пункт РИОСВ- Монтана. 
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На горната фигура 3.55Е+02- означава 355 µg/m3, представляващата най-високата 
концентрация в конкретна точка на територията на община Монтана, изчислена в деня, в 
който е отчетена най-високата стойност в пункта за мониторинг- 280 µg/m3.  

Съответно на долната фигура 2.17Е+01 означава 21.7 µg/m3 представляваща най-
високата концентрация в конкретна точка на територията на община Монтана, изчислена в 
летен ден. 

 
Фигура 5.3 Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна 

концентрация  на ФПЧ10 през 2014 г. 
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5.2 СЪПОСТАВКА И ИЗВОДИ ОТ ПОЛУЧЕНИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

5.2.1 Оценка на адекватността на проведеното 
моделиране с данните от АИС - фонов мониторинг 

В рамките на Националната система за мониторинг на околната среда са 
оборудвани 3 АИС за мониторинг на качеството на атмосферния въздух в горски 
екосистеми -, „Юндола”, „Витиня” и „Старо Оряхово” и една АИС за комплексен фонов 
мониторинг – КФС “Рожен”.  

Данните от тези станции могат да се използват за определяне на вероятни фонови 
концентрации – замърсяване, което не е предизвикано от антропогенна дейност. 

В КФС „Рожен” по старата заповед на министъра на околната среда и водите 
(№694) се контролират следните атмосферни замърсители: общ суспендиран прах, фини 
прахови частици (ФПЧ10 и ФПЧ2.5), арсен (As), кадмий (Cd), никел (Ni), полиароматни 
въглеводороди (ПАВ), оловни аерозоли (Pb), серен диоксид (SO2), азотен диоксид (NO2), 
азотни оксиди (NOx), озон (O3) и бензен (С6Н6). Контролират се и следните метеорологични 
параметри (стандартен набор): скорост и посока на вятъра, обща слънчева радиация, 
относителна влажност, температура на въздуха и количество валеж. 

Най-близко разположената до община Монтана АИС за мониторинг на КАВ за 
опазване на екосистеми е „Витиня”, в която се контролират следните замърсители и 
параметри: ФПЧ10, ФПЧ2.5, SO2, NO2/ NOx и озон, както и стандартният набор 
метеорологични параметри.   

Поради технически причини станцията на „Витиня“ е работила само през първото 
тримесечие на 2014 г. и по тази причина средната стойност за първото тримесечие 
представлява средна стойност за цялата година. 

По-долу са представени данните за ФПЧ10 за КФС „Рожен” и станцията на Витиня, 
като от тях се получава съответно: 

- КФС „Рожен“- 10.47 µg/m3; 

- ЕС1 „Витиня“- 16.45 µg/m3.  

Таблица 5.1 Данни за фонови концентрации на ФПЧ10 за 2014 г., µg/m3 

Станция 1-во 
тримесечие 

2-ро 
тримесечие 

3-то 
тримесечие 

4-то 
тримесечие 

КФС Рожен 8.16 10.29 13.39 10.04 

Витиня 16.45 - - - 
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5.2.2 Съпоставка на резултатите от моделирането с тези 
на пунктовете за мониторинг („РИОСВ-Монтана”) 

На фигурата по-долу са представени данните от модела точката на мониторинговия 
пункт „РИОСВ-Монтана”. Данните от модела са коригирани като към осреднения резултат 
за периода е  добавяна на фонова концентрация от 16 µg/m3, взета за фонова станция 
„Витиня”, като най-близко разположена и по-подходяща за района на община Монтана. 
Взети са цифрите от първото тримесечие на 2014 г, тъй като там са регистрирани най-
голям брой превишения.  

Фигура 5.4 Съпоставка на средномесечните резултати от моделирането с тези от 
пункта за мониторинг „РИОСВ-Монтана” през първото тримесечие на 2014 г., 

µg/m3 

 
 

Средноденонощната концентрация в точката на пункта за изследвания период 
възлиза на: 

 95 µg/m3, съобразно резултатите от моделирането при прибавена 
фонова концентрация; 

 102 µg/m3, при обработка на данните от пункта. 

На фигурата по-долу е представен броят на дневните превишения според данните 
от пункта и моделирането, които са взети общо за периода: 

 71 бр., съобразно резултатите от моделирането при прибавена фонова 
концентрация; 

 72 бр., при обработка на данните от пункта. 
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Фигура 5.5 Съпоставка на превишенията на среднодневната норма, (% на 
превишения спрямо измервания), получени от моделиране и тези от пункта за 

мониторинг „РИОСВ-Монтана” за първите три месеца на 2014 г. 

 
 

При съпоставка на данните от пункта за мониторинг „РИОСВ-Монтана” и 
моделирането за ненатоварения период (месец април-септември) се получават следните 
резултати: 

 резултатите от моделирането без отчетен фон ежедневно дават 
стойности под  13 µg/m3, като се отчита натоварването от транспорта; 

 при прибавяне на средна фонова концентрация от 16 µg/m3 се 
получава средномесечно натоварване от близо 29 µg/m3;  

 при сравняване с данните от пункта (с изключение на месец май) се 
отчита почти пълно съвпадение на резултатите и средна концентрация 
от 33 µg/m3, като отклоненията могат да се обяснят с употреба на 
твърдо гориво в някои по-студени дни, през април, май и септември, 
което не се отчита в сценария на модела, както и с появата на някой 
локални и временни неорганизирани емисии в отделни дни, които не 
са включени в модела. 

Трябва да се отбележи, че в повечето случаи мониторинговия пункт не е точката с 
максималната концентрация, която променя местоположението си съобразно 
метеорологичните дневни характеристики. 

При съпоставка на данните от пункта за мониторинг „РИОСВ-Монтана” и 
моделирането по отношение на средногодишните концентрации се получават резултати, 
показващи разлика от 6% между двете получени стойности, както следва: 
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 60 µg/m3 средногодишна концентрация, съобразно резултатите от 
моделирането при прибавена фонова концентрация; 

 64 µg/m3 средногодишна концентрация, при обработка на данните от 
пункта. 

 

Всички представени по-горе в тази точка резултати и сравнения показват 
еднозначно адекватността на използвания модел.  

Оценката показва неопределеност на моделирането в резултат на всички посочени 
сравнения под 5% при допустими 50% за средногодишни резултати съгласно Наредба 12. 

5.2.3 Оценка на приноса на различните източници при 
формиране на средната концентрация в пункта за 
мониторинг 

5.2.3.1 ФПЧ10 

Като абсолютни стойности, изразени в масови единици общи емиисии оцененият 
принос на различните източници е следният: 

 от битово отопление – 433.5 t/год; 
 от автотранспорт 6.2 t/год. 

Средногодишната концентрация, отчетена от модела през 2014 г. от 60 µg/m3 се 
формира приблизително по следния начин: 

 от битово отопление – 43 µg/m3; 
 от автотранспорт 1 µg/m3; 
 от регионален фон 16 µg/m3. 

Съответно в процентно изражение приносът на отделните източници може да бъде 
изразен, както следва: 

 от битово отопление – 71.6 %; 
 от автотранспорт – 1.7 %; 
 от регионален фон 26.7 %. 

5.2.3.2 ПАВ 

Като абсолютни стойности, изразени в масови единици общи емиисии оцененият 
принос на различните източници е следният: 

 от битово отопление – 38.1 t/год; 
 от автотранспорт 0.2 t/год. 

Средногодишната концентрация, отчетена от модела през 2014 г. от 2.6 µg/m3 се 
формира приблизително по следния начин: 

 от битово отопление – 2.5 ng/m3; 
 от автотранспорт 0 ng/m3; 
 от регионален фон 0.1 ng/m3. 
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Съответно в процентно изражение приносът на отделните източници може да бъде 
изразен, както следва: 

 от битово отопление – 96.1 %; 
 от автотранспорт - 0 %; 
 от регионален фон 3.9 %. 

Фигура 5.6 Принос на различните източници при формиране на 
средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2014 г. в пункта за мониторинг 

 

Фигура 5.7 Принос на различните източници при формиране на 
средногодишната концентрация на ПАВ за 2014 г. в пункта за мониторинг 
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6 ИЗБОР НА МЕРКИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА 
ЗА ДЕЙСТВИЕ 

Въз основа на резултатите от описаните по-горе допускания и извършени моделни 
оценки на замърсяването и приноса на отделните източници към него за актуалната 2014 г. 
и с доказаното основно въздействие на изгарянето на твърди горива за битово отопление 
за наднорменото замърсяване на въздуха в община Монтана и незначителното въздействие 
на автотранспорта следва да се определи нивото на намаляване на емисиите от изгаряне 
на твърди горива за битово отопление, с което ще бъде постигнато намаляване на нивата 
на замърсяване на атмосферния въздух. 

За тази цел е извършено дисперсионно моделиране с 50% намаление на 
количествата използвани твърди горива за битово отопление с оглед постигане на 
съответствие с установените норми, като резултати са показани в по-долните фигури във 
вид удобен за съпоставяне с вече описаните по-горе резултати от моделиране за 2014 г. 
Моделирането беше извършено екпериментално при допускане за равномерно 
разпространено по квартали на намалението на количествата твърди горива за отопление 

Резултати в хронологичен ред по дни на годината са показани за точката на 
мониторинг (пункт РИОСВ- Монтана) на следващите три фигури, от които става ясно че при 
50 % намаление на количеството използвани твърди горива за отопление в битовия сектор 
се получава задоволително качество на въздуха и относително спазване на нормите.  

Резултатите от тази моделна оценка могат да се видят на следващите три фигури: 

Фигура 6.1. Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден 
през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. при 50 % равномерно по квартали 

намаление на използваните твърди горива 
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Фигурата показва съществено намаление на концентрациите и броя на 
превишенията за ФПЧ10 с повече от 50%.  

В частност броят на превишенията отново остава съществен, но следва да се 
отчита, че в много голяма степен той зависи и от метеорологичните условия в конкретната 
година, съответно неблагоприятстващи или благоприятстващи разсейването на 
замърсителите в атмосферата.  

В същото време трябва категорично да се отчете, че средногодишната 
концентрация на ФПЧ10 намалява много значително на 20 µg/m3, като резултат от 
изчисленията или напрактика 36 µg/m3, при отчитане на фоновото ниво от 16 µg/m3. Тази 
стойност изцяло съответства на средногодишната норма от 40 µg/m3.  

С намалението на количествата твърди горива за отопление се постига намаление 
на средногодишната концентрация с 24 µg/m3, в сравнение с изчислените за 2014 г.- 60 
µg/m3.  

На следващите две фигури е представено и разпределението на концентрациите в 
деня с най-висока концентрация за изследваната територия, която отново е отчетена в 
точка, различна от точката на разположение на пункта за мониторинг и разпределението 
на концентрациите за ден от летния сезон, когато отсъства влиянието на битовото 
отопление. Следва отново да се отбележи, че диаграмите са представени в приложение в 
уголемен мащаб, а в тази глава те са показани чисто илюстративно. 
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Фигура 6.2. Разпределение на замърсяването в деня с най-висока 
средноденонощна концентрация  на ФПЧ10 при 50 % равномерно по квартали 

намаление на използваните твърди горива 

 
Легенда на концентрациите може да се види в долния ляв ъгъл на фигурата.  
С черен цвят са отбелязани улиците, които са включени в моделирането. 
В зелен цвят са отбелязани площните източници, които са включени. 
В лилав цвят е маркирана територията подложена на наднормено замърсяване. 
С жълт кръг е отбелязано местоположението на пункт РИОСВ- Монтана. 
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Фигура 6.3. Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна 
концентрация  на ФПЧ10 при 50 % равномерно по квартали намаление на 

използваните твърди горива 
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Във връзка с избора на подходящи мерки за намаляване на замърсяването с ФПЧ10 
в Плана за действие, които да се изпълняват за периода 2016-2018 г. следва да се 
отбележи, че в голяма степен мерките, които са били заложени за периода 2011-2014 г. са 
достатъчно конкретни и насочени към основните източници на емисии- печките и котлите 
за битово отопление и трябва да продължат да се прилагат целенасочено, за да се 
постигне пълният им ефект, като биха били още по-ефективни при по-мащабното им 
прилагане. 

В особено голяма степен това важи за газифицирането на Община Монтана. Към 
момента продължава вътрешната газификация на котелни инсталации в непромишлени 
обществени обекти (преустройство на съществуващи котелни от течно гориво на природен 
газ и резервен вариант – нафта) и на частни жилищни сгради. Въпреки това не се отчита 
значително намаляване на съдържанието на прах и фини прахови частици във въздушния 
басейн над града, главно поради повишената през годините консумация на твърдо гориво в 
бита през отоплителния сезон. 

Включването на повече частни жилищни сгради ще доведе до постепенно 
намаляване на нивата на ФПЧ10 през следващите няколко години. Според отчетите на 
Общината едва около 30 нови абоната се присъединяват към мрежата средно на година, 
което отнесено към близо 20 000 домакинства е крайно недостатъчно, за да се постигне 
ефект за качеството на въздуха. 

Друга част от мерките за периода 2011-2014 г. изобщо не са изпълнени поради 
липсата на различни по характер ресурси и трябва отново да се запишат в Плана за 
действие, като за тях се потърсят необходимите източници на финансиране и 
административен капацитет. 

Освен тях във връзка с последните изменения в Закона за чистотата на 
атмосферния въздух от 2015 г., могат да се проучат и възможностите за въвеждане на зони 
с ниски емисии, ограничаване на използването на определени горива или ограничаване на 
движението на определени моторни превозни средства, което според законодателството е 
една допълнителна възможност за въздействие на Общината. 

След прилагане на мерките от Плана за действие, насочени главно към емисиите от 
изгарянето на твърди горива за битово отопление, но и комбинирани с други прости и 
ефективни мерки за намаляване на емисиите от транспорта, промишлеността, 
строителните дейности и бита ще доведат до постигане на съответствие с нормите към 
края на 2018 г. 

В резултат от прилагането на мерките от плана за действие се очаква емисиите 
през 2018 г. да са: 

 от битово отопление – 216.7 t/год; 
 от автотранспорт- 6.1 t/год. 

Изчислението е направено на базата на допускането за съществено намаление на 
количеството изгаряни твърди горива за битово отопление и съответно емисиите (50%) и 
запазване на количеството на емисиите от транспорта, при естествено протичащото 
увеличаване на броя на МПС с годините, т.е. ограничаване на емисиите от транспорта, 
чрез намаляване на емисионния фактор за единица МПС с въвеждане на по-високите 
стандарти за двигателите, оптимизирането на трафика и т.н. 
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Във връзка с избора на подходящи мерки за намаляване на замърсяването с ПАВ 
следва да се отбележи, че замърсяването е причинено от същите източници, които са 
валидни и за ФПЧ10, което означава че и мерките следва да са същите като за ФПЧ10.  

Според икономически оценки например, без допълнителни разходи, само с 
намаляване на емисиите на ПАВ от битово отопление и пътен транспорт, могат да бъдат 
достигнати нива, които минимизират вредното им влияние върху човешкото здраве. 

В община Монтана изчисленията показват, че при 50% намаление на емисиите на 
ПАВ от изгарянето на твърди горива за битово отопление и от пътен транспорт, 
концентрациите ще достигнат целевата норма от 1 ng/m3, като годишните емисии на ПАВ 
за 2018 г. ще бъдат в размер на 19.1 t/год, разпределени съответно на: 

 от битово отопление – 19 t/год; 
 от автотранспорт- 0.1 t/год. 

 

Като основни източници на замърсяване с ПАВ вече бяха посочени изгарянето на 
твърдо гориво за битови нужди и редица промишлени дейности, като производството на 
алуминий, кокс, желязо, стомана и горива. В по-малка степен, източници на емисии са 
автомобилният транспорт и третирането на отпадъци.  

Най-приложими източници за община Монтана са битовото отопление и пътен 
транспорт. 

Според направени изчисления се оценява, че използването на твърдо гориво, т.е. 
използването на въглища, дърва и биомаса за битови нужди, може да бъде причина за 86% 
от заболяванията от рак на белите дробове в рамките на ЕС-15, които могат да бъдат 
приписани на ПАВ.  Тези заключения са базирани на доклад „AEA Technology, Economic 
Evaluation of AirQuality Targets for PAHs“ от 2001 г. 

Съответно, както за ФПЧ10, мерките за ПАВ за периода 2016-2018 г. трябва да 
продължат в голяма степен мерките, които са били заложени за периода 2011-2014 г., 
които са насочени към основните източници на емисии- печките и котлите за битово 
отопление и трябва да продължат да се прилагат целенасочено, за да се постигне пълният 
им ефект, като биха били още по-ефективни при по-мащабното им прилагане, най-вече по 
отношение на газифицирането на община Монтана. 

След прилагане на мерките от Плана за действие, насочени главно към емисиите от 
изгарянето на твърди горива за битово отопление, но и комбинирани с други прости и 
ефективни мерки за намаляване на емисиите от транспорта, промишлеността, 
строителните дейности и бита, които са посочени в Плана за действие, ще може да се 
постигане съответствие с нормите за ФПЧ10 и съответно за ПАВ, като замърсители 
пропорционално свързани с ФПЧ10, което се очаква към края на 2018 г., след прилагането 
на всички предписани мерки в Програмата. 
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7 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
МЕРКИТЕ 

За да се постигне желаното снижение и постигане на съответствие с изискванията 
за ФПЧ10, следва около 50% от домакинствата, които ползват твърдо гориво, да преминат 
към алтернативен начин на отопление (4 700 от общо около 9 400 домакинства).  

При оценката на необходимите мерки за постигане на нормите за ПАВ бе 
отбелязано, че може да се наложи по-висок % от домакинствата да да преминат към 
алтернативен начин на отопление. За тази цел в таблиците по-долу е направена 
допълнителна оценка на разходите и за 70% от домакинствата. 

В следващата таблица е направена приблизителна оценка на експлоатационните 
разходи при отопление с твърдо гориво (6 580 от общо около 9 400 домакинства).. 

Таблица 7.1 Експлоатационни разходи за отопление с твърдо гориво 

 отопление с 
дърва 

отопление с 
въглища 

общо 
твърдо 
гориво 

Нeобходима енергия за 
отопление, kWh за домакинство 

6 500 6 500  

Ефективност 65% 65%  

Реална консумация, kWh 10 000 kWh 
7.5 m3 

10 000 kWh 
3 t 

 

Единична цена 65 лв/m3 240 лв/t  

Разходи за енергоносител, 
лв за год 

525 720  

Брой домакинства при 50% от 
всички домакинства 

3 800 900 4 700 

Експлоатационни разходи в лв за 
год при 50% от всички 
домакинства 

1 995 000 648 000 2 643 000 
лв/год 

Брой домакинства при 70% от 
всички домакинства 

5 320 1 260 6 580 

Експлоатационни разходи в лв за 
год при 70% от всички 
домакинства 

2 793 000 907 200 3 700 200 
лв/год 

 

В следващата таблица е направена приблизителна оценка на експлоатационните 
разходи при отопление с климатик и газ при сравнение с твърдо гориво. 
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Таблица 7.2 Експлоатационни разходи за отопление с климатици и газ 

 отопление с 
климатик 

отопление с газ 

Нeобходима енергия за отопление, kWh 6 500 6 500 

Ефективност 320% 100% 

Реална консумация, kWh 2 000 kWh 7 000 kWh 
650 m3 

 21 ст/kWh 9 ст/kWh [22] 

Разходи за енергоносител, 
лв за год 

420 630 

Брой домакинства 4 700 4 700 

Експлоатационни разходи в лв за год 1 974 000 2 961 000 

Сравнение с експлоатационните 
разходи при твърдо гориво 

-669 000 318 000 

 

Инвестиционните разходи са приблизително: 

 климатици – 5 милиона лева на ниво община; 
 газ – 15 милиона лева на ниво община. 

Въпреки по-ниските експлоатационни и инвестиционни разходи при климатиците, 
газификацията не следва да се отхвърля, тъй като в момента само около 30% от цената се 
формира от стойността на газа, а 70% от неговата доставка. При масова газификация 
цената на доставка до дома ще намалее, което ще направи този тип отопление достатъчно 
ефективен. Следва да се отчетат и допълнителните възможности при използване на газ – 
готвене, топла вода. 
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8 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НИВАТА НА ФПЧ10 И 
ДОСТИГАНЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ НОРМИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО ИМ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В 
ОБЩИНА МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2016-2018 Г. 

КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ФИНАНСИРАНЕ/  
ВЪЗМОЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ И 
НЕОБХОДИМИ 
СРЕДСТВА 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Приоритетни дългосрочни мерки за периода 2016-2018 г. 
MNT-T-01 Поетапна 

газификация на 
община Монтана 
 

Газификация на 
промишлените 
предприятия, 
търговски, и 
общински сгради  

Община Монтана 2016 – 2018 г. Средства на 
концесионера, 
НДЕФ, ФЕЕ 
и други- 1 млн. 
лв. 

Понижени 
емисии на 
замърсители в 
атмосферата 

Повишено 
качество на 
атмосферния 
въздух и 
понижени 
емисии на ФПЧ10 

MNT-T-02 Поетапно 
увеличаване на 
използването на 
природен газ и 
електроенергия 
за отоплението 
на 
домакинствата 
през 
отоплителния 
сезон. 

Предоставяне на 
помощи за 
отопление през 
зимния сезон за 
социалнослабите 
домакинства с 
по-калорични 
въглища 
(калоричност над 
3500 ккал/кг) и 
сухи дърва 
(влажност до 
35%) и 
провеждане на 
информационна 
кампания за 
разясняване 

Община Монтана 2016 – 2018 г. Държавно 
финансиране, 
фондове на ЕС- 1 
млн. лв. 

Намалени емисии 
на ФПЧ10 от 
твърди горива в 
битовия сектор 

Намаление на 
превишенията 
на нормите за 
ФПЧ10 
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използването на 
такива за 
останалите 
домакинства, 
ползватели на 
такива за 
отопление през 
зимния сезон 

MNT-T-03 Проучване на 
възможностите 
за въвеждане на 
зони с ниски 
емисии и други 
по ЗЧАВ 

Използване на 
възможностите, 
които са 
предоставени от 
ЗЧАВ, чрез 
изготвяне на 
доклад за анализ 
на 
необходимостта и 
възможностите за 
въвеждане на 
зони с ниски 
емисии в 
Общината.  

Община Монтана 31.12.2018 г. Община Монтана- 
20 хил. лв. 

Намалени емисии 
на ФПЧ10 

Намаление на 
превишенията 
на нормите за 
ФПЧ10 
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ФИНАНСИРАНЕ/   
ВЪЗМОЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

Дългосрочни мерки за периода 2016-2018 г. 
MNT-I-04 Ежегодно 

актуализиране 
на списъка на 
промишлените 
предприятия на 
територията на 
община Монтана 

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

Община 
Монтана, 
РИОСВ- Монтана 

01.04.2016 г.; 
01.04.2017 г.; 
01.04.2018 г. 

Община Монтана- 
не са необходими 
допълнителни 
средства 

Брой 
промишлени 
предприятия 

Контролиране 
на емисиите от 
промишлени 
източници 

MNT-R-05 Спазване на 
изисквания към 
МПС (за по-висок 
ЕВРО-стандарт), 
използвани за 
обществен 
транспорт при 
отдаване на 
линии на 
концесия 

Подобряване на 
качеството на 
въздуха, чрез 
подновяване на 
използваните 
транспортни 
средства с 
такива, които 
отговарят на 
Евро-стандарт. 

Община Монтана 2016-2018 г. Община Монтана- 
200 хил. лв. 

Брой МПС с 
актуален ЕВРО-
стандарт за 
емисии в 
атмосферата 

Подобрено 
качество на 
въздуха и 
понижени 
емисии на ФПЧ10 

MNT-T-06 Хигиенно миене 
на уличната 
мрежа в община 
Монтана 

Спазване на 
одобрени 
писмени графици 
за миене на 
главните улици в 
града 

Община 
Монтана, 
Концесионер 

2016-2018 г. Община Монтана- 
100 хил лв. 

Намален унос на 
ФПЧ10 

Подобрено 
качество на 
въздуха 

MNT-T-07 Развитие на 
зелена система 

Поддържане на 
зелена система, 
чрез залесяване 
на нови площи и 

Община Монтана 2016-2018 г. Община Монтана- 
100 хил лв. 

Намалено 
разпространение 
на емисии на 
ФПЧ10 

Намалени 
емисии на ФПЧ10 
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поддържане на 
съществуващите 
зелени площи.  

MNT-T-08 Използване на 
превантивни 
средства срещу 
обледяване на 
уличната мрежа 

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

Община Монтана 2016-2018 г. Община Монтана- 
50 хил лв. 

Намалено 
разпространение 
на емисии на 
ФПЧ10 от 
транспортни 
средства 

Подобрено 
качество на 
въздуха 

MNT-R-09 Всички търговци 
и производители 
да взимат 
финансово 
участие в 
мероприятията 
по залесяване 

Поддържане на 
зелена система 

Търговци и 
производители 

пролет 2016 г. 
есен 2016 г. 
пролет 2017 г. 
есен 2017 г. 
пролет 2018 г. 
есен 2018 г. 

Търговци и 
производители- 
10 хил. лв. 

Залесени площи Намалено 
разпространение 
на емисиите на 
ФПЧ10 

Краткосрочни и средносрочни мерки за периода  2016 г.- 2017 г. 
MNT-T-10 Оптимизиране на 

транспортната 
схема в община 
Монтана 

Създаване на 
„зелена вълна” за 
предотвратяване 
на задръствания 
по главните 
улици в града 

Община 
Монтана, КАТ- 
Монтана 

31.12.2016 г. Община Монтана- 
50 хил лв. 

Намалено 
разпространение 
на емисии на 
ФПЧ10 от 
транспортни 
средства 

Намалени 
емисии на ФПЧ10 

MNT-I-11 Информационни 
мероприятия за 
разясняване на 
населението на 
изискванията за 
качество на 
атмосферния 
въздух 

Провеждане на 
кампании за 
информиране на 
населението за 
необходимостта 
от използване на 
екологичночисти 
горива 

Община Монтана 31.12.2016 г. Община Монтана- 
2 хил лв. 

Намалени емисии 
на ФПЧ10 от 
твърди горива в 
битовия сектор 

Намаление на 
превишенията 
на нормите за 
ФПЧ10 
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ФИНАНСИРАНЕ/   
ВЪЗМОЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

MNT-R-12 Създаване на 
система за 
събиране и 
съхранение на 
данни за 
продадените 
горива за 
отопление и 
транспортни 
горива на 
територията на 
община Монтана 

Създаване на 
база данни за 
годишното 
потребление на 
горива в община 
Монтана 

Община Монтана 31.12.2017 г. Община Монтана- 
10 хил лв. 

Количество 
използвани 
горива 

Подобрено 
отчитане на 
емисиите в 
атмосферата 

MNT-T-13 Въвеждане на 
изисквания за 
спазване от 
строителните 
фирми на строги 
изисквания към 
прилагане на 
превантивни 
мерки за 
избягване на 
запрашаването. 

Системен 
контрол и 
налагане на 
строги санкции за 
неспазване и 
неприлагане от 
строителните 
фирми на мерки 
за ограничаване 
и намаляване на 
запрашаването 
при строителни 
дейности. 

Община Монтана 31.12.2016 г. Строителни 
фирми- не са 
необходими 
допълнителни 
средства 

Намалени емисии 
на ФПЧ10 

Подобрено 
качество на 
въздуха 
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КОД ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ  

ФИНАНСИРАНЕ/  
ВЪЗМОЖНИ 
ИЗТОЧНИЦИ 

ИНДИКАТОР ЕФЕКТ 

MNT-I-14 Информационни 
мероприятия за 
разясняване на 
населението на 
възможностите за 
повишаване на 
енергийната 
ефективност 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност на 
територията на 
община Монтана 

Община 
Монтана 

31.12.2016 г. Община Монтана, 
ФЕЕ- 2 хил. лв. 

Намалена 
консумация на 
енергия 

Намалени 
емисии на ФПЧ10 

MNT-T-15 Ограничаване на 
използването на 
пясък и други 
твърди минерални 
субстанции при 
зимното 
поддържане на 
уличната мрежа  

Използване на 
химически 
реагенти като 
заместители на 
твърдите 
минерални 
субстанции. 

Община 
Монтана 

31.12.2016 г. Община Монтана- 
50 хил лв. 

Количество 
използвани 
химически 
реагенти 

Намалени 
емисии на ФПЧ10 

MNT-T-16 Използване на 
възможностите по 
приоритетна ос 5 
на ОПОС за 
реализация на 
проект за КАВ в 
община Монтана 
за намаляване на 
емисиите от 
изгарянето на 
твърди горива за 
битово отопление. 

Реализация на 
проект, 
финансиран от 
ОПОС, за 
намаляване на 
замърсяването на 
въздуха в 
общината. 

Община 
Монтана 

31.12.2020 г. ОПОС- 500 хил. 
лв. 

Намален брой 
регистрирани 
превишения на 
нормите за ФПЧ10 

Подобрено 
отчитано 
състояние на 
качеството на 
въздуха 

MNT-R-17 Въвеждане на 
стимули за 

Въвеждане на 
подходящи 

Община 
Монтана 

31.12.2020 г. Община Монтана- 
20 хил лв. 

Намалена 
средномесечна 

Намаляване на 
общото 
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населението за 
използване на 
алтернативи за 
отопление извън 
газифицирането, 
като например 
фотоволтаници, 
затопляне ня вода 
и др. 

стимули за  
населението за 
използване на 
алтернативи за 
отопление извън 
газифицирането, 
като например 
фотоволтаници, 
затопляне ня 
вода и др., с цел 
намаляване на 
изгарянето на 
твърди горива. 

концентрация на 
ФПЧ10 

замърсяване на 
въздуха 

MNT-T-18 Анализ на 
възможностите за 
промяна на 
местоположението 
на пункта за 
мониторинг в 
община Монтана 

Анализ на 
резултатите от 
измерванията в 
сградата на 
Общината и на 
възможностите и 
изискванията за 
евентуалното 
преместване в 
бъдеще на 
съществуващия 
пункт. 

Община 
Монтана 

31.12.2016 г. Община Монтана- 
20 хил. лв. 

Намален брой 
регистрирани 
превишения на 
нормите за ФПЧ10 

Подобрено 
отчитано 
състояние на 
качеството на 
въздуха 

MNT- община Монтана; T- техническа мярка; I- информационна мярка; R- регулаторна мярка. 
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9 КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Изпълнението на мерките следва да се докладва периодично (поне веднъж 
годишно) на ръководството на общинската администрация, чрез изготвянето на годишни 
отчети, представяни в Общински съвет на община Монтана и РИОСВ- Монтана, като се 
поставят отговорници за изпълнението и докладването им.  

Кметът на община Монтана предоставя отчет по изпълнението на програмата на 
компетентните органи. 

Приетата практика поставя изискване отчетите по изпълнение на мерките за 
подобряване на качеството на въздуха да се приемат на заседание на Общинския съвет в 
началото на всяка година за дейностите през предходната година. 

Контролът по изпълнението на настоящата програма се упражнява от Кмета на 
община Монтана. 

Дирекция "Териториално устройство и строителство", Отдел "Благоустройство, 
строителство и комунални дейности" събира и обработва необходимата информация и я 
представя на Кмета, който при нужда уведомява РИОСВ-Монтана. 

РИОСВ-Монтана контролира спазването на нормите и други изисквания на 
нормативната уредба. 
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10 ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 15, Т.2 
НА НАРЕДБА 12 

Таблица 10.1 Информация относно етапа на изпълнение директивите, свързани с 
качеството на атмосферния въздух 

Директива Приложение в община Монтана 
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 

Община Монтана не издава сертификати за 
типово одобрение на превозни средства на 
основания, свързани със замърсяване на въздуха 
от двигатели с принудително запалване. Същите 
следва да се издават на национално ниво от 
компетентните държавни органи. 

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.  
Дружествата на територията на община Монтана, 
които извършват подобни дейности следва да 
спазват изискванията по отношение на товарене 
и разтоварване и съхранението на горива. 
Контролът по спазване на нормите се извършва 
от РИОСВ. 

Директива 2008/1/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. за 
комплексно предотвратяване и контрол на 
замърсяването 

Операторите на инсталации на територията на 
община Монтана с действащи комплексни 
разрешителни изпълняват условията по 
издадените им комплексни разрешителни под 
контрола на РИОСВ- Монтана, като ежегодно 
представят годишни доклади по околна среда, а 
РИОСВ на база на тези доклади извършва и 
регламентирани ежегодни проверки по 
спазването на всички условия по действащите 
комплексни разрешителни. 
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Директива Приложение в община Монтана 
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. 
В община Монтана няма инсталирани мощности 
за производство на двигатели предназначени за 
употреба в извънпътна подвижна 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 Монтана не 
представлява орган за одобрение по смисъла на 
Директивата. 

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 горивата, които да се използват в 
превозни средства с двигатели с принудително 
запалване и компресионно запалване. В 
съответствие с изискванията на Директивата на 
територията на община Монтана не се 
разпостранява бензин със съдържание на олово, 
а продаваните горива отговарят на екологичните 
спецификации въведени с Директивата. 

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 

Директива 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 се спазват от 
засегнатите дружества в община Монтана. 
Контролът по спазване на изискванията на 
Директивата за предприятията извършващи 
дейности по приложение I и използващи 
разтворители над определените прагове по 
приложение IIА  на територията на община 
Монтана се извършва от РИОСВ- Монтана. 
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Директива Приложение в община Монтана 
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 
от екологична и здравна гледна точка. Тези 
съображения остават от първостепенно значение 
при определянето на необходимостта от 
преразглеждане на дадена спецификация. В 
съответствие с нормите въведени с Директивата 
на територията на община Монтана не се 
продават тежки горива със съдържание на сяра 
повече от 1% и газьол със съдържание на сяра 
повече от 0,1%. 

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

На територията на гр. Монтана не се изгарят 
отпадъци. 
Директивата не е приложима за изследваната 
територия по отношение на замърсяването с 
ФПЧ10 в съответствие с настоящата Програма. 

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

На територията на община Монтана няма големи 
горивни инсталации с номинална топлинна 
мощност над 50 MW.  
Директивата не е приложима за община Монтана. 

Директива 2005/33/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за 
изменение на Директива 1999/32/ЕО по 
отношение съдържанието на сяра в корабните 
горива 

На територията на община Монтана не се 
използват корабни горива с наднормено 
съдържание на сяра по Директива 2005/33/ЕО. 

Директива 2005/55/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 28 септември 2005 г. 
за сближаване на законодателствата на 
държавите членки относно мерките, които 
трябва да се предприемат срещу емисиите на 
газообразни и механични замърсители от 
дизелови двигатели, използвани в превозните 
средства, и емисиите на газообразни 
замърсители от бензинови двигатели, 
зареждани с гориво от природен газ или 
втечнен нефтен газ, използвани в превозните 
средства 

Община Монтана не издава сертификати за 
типово одобрение на двигатели на превозни 
средства на основания, свързани със замърсяване 
на въздуха. Същите следва да се издават на 
национално ниво от компетентните държавни 
органи. 
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Директива Приложение в община Монтана 
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 

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 Монтана ще 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 MNT-I-14 и наименование на дейността 
„Информационни мероприятия за разясняване на 
населението на възможностите за повишаване на 
енергийната ефективност”. 

 

Таблица 10.2 Информация за мерките за намаляване на замърсяването на 
атмосферния въздух с 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 – Монтана с оглед 
спазване на нормативната уредба за допустими 
емисии. Изготвя се и се актуализира ежегодно 
списък на промишлените предприятия на 
територията на община Монтана. 
Към настоящия момент промишлените 
инсталации на територията на гр. Монтана 
използват като гориво природен газ, поради 
което не представляват пряк източник на емисии 
на ФПЧ10.  

2. Ограничаване на емисиите от превозни 
средства чрез последващо монтиране на 
оборудване за намаляване на емисиите.  

Обсъдени са и са предприети мерки за 
въвеждане на по-висок евростандарт за МПС, 
извършващи обществен транспорт (отчет е 
представен в таблица 3.2). 
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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 прилагането на екологични 
критерии при избора на фирми за извършване на 
обществен превоз за подновяване на автобусния 
парк, обслужващ обществения транспорт (отчет 
е представен в таблица 3.2). 

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). 

Обсъждани са мерки, насочени към  
оптимизиране на автомобилния трафик, въпреки 
относително малкия принос на автотранспорта 
към нивата на замърсяване с  ФПЧ10. Предвижда 
се оптимизирането на транспортната схема 
(мярка MNT-T-09). 

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

Предвид относително ниският дял на 
автотранспорта към нивата на замърсяване с 
ФПЧ10, подобни мерки не са планирани в новия 
План за действие. 

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

До 2010г. са предприети редица действия за 
поетапна газификация на предприятия, 
търговски и обществени сгради и частни домове 
(съгласно таблица 3.2).  
В новия План за действие се предвижда 
изпълнението на мерки насочени към 
увеличаване на използването на природен газ и 
електроенергия от домакинствата – мярка MNT-
T-02. Планира се приоритетно в дългосрочен 
аспект на продължи изпълнението на мерки за 
газификация на промишлени и обществени 
обекти (мярка MNT-T-01). Обсъжда се 
възможността за създаване на база данни за 
продадените горива на територията на общината 
(мярка MNT-R-11). Предвиждат се мерки за 
повишаването на енергийната ефективност 
(мярка MNT-I-13).  

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 Монтана 
инсталациите с издадени  екологични 
разрешителни следва да изпъляват поставените 
им условия под контрола на РИОСВ- Монтана. 
 

8. При необходимост мерки за опазване здравето 
на децата или на други чувствителни групи от 
населението. 

Обсъждани са и се предприемат действия за 
инфомиране на населението за качеството на 
атмосферния въздух и нормативните изисквания 
в областта (мярка MNT-I-10). 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 Местоположение на пункт РИОСВ- Монтана. 
 Разпределение на замърсяването в деня с най-висока 

средноденонощна концентрация  на ФПЧ10 през 2014 г. 
 Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна 

концентрация  на ФПЧ10 през 2014 г. 
 Разпределение на улиците в гр. Монтана за целите на въвеждането на 

източници на емисии от транспортния сектор. 
 Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден 

през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. 
 Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден 

през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. при 50 % равномерно по 
квартали намаление на използваните твърди горива. 

 Разпределение на замърсяването в деня с най-висока 
средноденонощна концентрация  на ФПЧ10 при 50 % равномерно по 
квартали намаление на използваните твърди горива. 

 Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна 
концентрация  на ФПЧ10 при 50 % равномерно по квартали 
намаление на използваните твърди горива. 
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Местоположение на пункт РИОСВ-Монтана (отбелязан с жълт показалец) 

 



 82

Разпределение на замърсяването в деня с най-висока средноденонощна 
концентрация  на ФПЧ10 през 2014 г. 

 
Легенда на концентрациите може да се види в долния ляв ъгъл на фигурата.  
С черен цвят са отбелязани улиците, които са включени в моделирането. 
В зелен цвят са отбелязани площните източници, които са включени. 
В лилав цвят е маркирана територията подложена на наднормено замърсяване. 
С жълт кръг е отбелязано местоположението на пункт РИОСВ- Монтана. 
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Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна концентрация  
на ФПЧ10 през 2014 г. 
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Разпределение на улиците в гр. Монтана за целите на въвеждането на източници 
на емисии от транспортния сектор (показани с червн цвят на картината под 
квадратите образувани от въведените рецептори за целите на моделирането) 
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Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. 
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Средноденонощни концентрации от всички източници за всеки ден през периода 01 Януари- 31 Декември 2014 г. при 50 
% равномерно по квартали намаление на използваните твърди горива  
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Разпределение на замърсяването в деня с най-висока средноденонощна 
концентрация  на ФПЧ10 при 50 % равномерно по квартали намаление на 
използваните твърди горива 
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Разпределение на замърсяването в ден с ниска средноденонощна концентрация  
на ФПЧ10 при 50 % равномерно по квартали намаление на използваните твърди 
горива 

 


