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VI.Анализ на ситуацията: 
1.Описание на факторите, които са причината за нарушеното КАВ (пренос на 

замърсители, включително трансграничен, образуване на вторични замърсители и 
т.н.); 
При изготвянето на анализа и оценката на КАВ, е регистрирано и отчетено влиянието на 
комплекса от специфичните за района метеорологични фактори върху дифузията на 
замърсителите в атмосферния въздух. В следващата таблица са представени данни, 
характеризиращи метеорологичната обстановка и условията при които е регистрирано 
всяко едно превишение на СДН за показателя ФПЧ10 през разглеждания период. Данните 
са предоставени от НИМХ към БАН. С червено са означени дните със скорост на вятъра 
под 1.5 m/s, която скорост се явява неблагоприятна за разсейване, съгласно указанията на 
Европейската комисия в съобщение СОМ(2008)403 окончателен. 
 

Таблица VI-01. Дни с регистрирани превишения през 2011г. - АИС „Несебър“: 

  
Дата Измерена 

концентрация 
Скорост на 
вятъра (m/s) 

Посока 
на вятъра 

Тем. на 
в-ха°С 

Влажност 
% Облачност 

1 01.01.2011 105.08 2.3 WSW -0.7 66.6 3.3 

2 02.01.2011 77.27 2.7 WSW 0.9 72.1 6.7 
3 08.01.2011 62.88 1.7 WSW 2.3 74.8 3.3 

4 09.01.2011 72.51 2.3 WSW 2.7 82.8 5 

5 10.01.2011 57.46 1.7 SSE 2.5 91.1 10 

6 13.01.2011 54.61 4 WSW 3.0 78.5 10 
7 14.01.2011 56.11 3 SW 3.7 81.7 9.3 

8 15.01.2011 62.25 1 SW 4.4 83.2 7 

9 21.01.2011 79.87 1 SSW 4.6 82.2 10 

10 27.01.2011 70.54 2.3 WSW -1.9 70.2 0 

11 28.01.2011 62.58 9.7 SSW -1.3 73.2 7.7 

12 30.01.2011 58.12 1.3 WSW -3.3 57.0 0 

13 31.01.2011 58.92 4.7 WSW -3.4 56.0 4 

14 01.02.2011 62.34 2 SW -4.0 57.2 0.7 

15 02.02.2011 86.98 2.3 SW -2.4 65.6 0 

16 03.02.2011 69.84 2.3 W -2.1 46.4 2 

17 04.02.2011 73.38 2.7 SW -2.2 45.1 2.7 

18 05.02.2011 69.30 4 WSW 1.4 48.1 2.7 

19 06.02.2011 52.27 2.3 SW 5.9 47.6 1 

20 20.02.2011 53.79 6 WSW -0.1 64.1 9.3 

21 27.02.2011 50.33 6 WSW -4.6 57.7 9.3 

22 28.02.2011 50.53 3.7 W -3.3 61.7 10 

23 01.03.2011 55.13 4 WSW -3.7 55.0 6.7 

24 02.03.2011 55.42 6 SSW -2.8 64.5 9.3 

25 05.03.2011 53.85 3 WSW 0.2 76.7 4.3 

26 06.03.2011 58.32 5.5 SW 1.5 65.8 9.7 

27 11.03.2011 57.33 5 SSW 1.1 51.7 1.7 

28 12.03.2011 65.29 1.7 S 3.1 52.9 1.3 
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Дата Измерена 

концентрация 
Скорост на 
вятъра (m/s) 

Посока 
на вятъра 

Тем. на 
в-ха°С 

Влажност 
% Облачност 

29 13.03.2011 52.87 4.3 SSE 4.6 59.7 1.3 

30 14.03.2011 57.36 1.3 SW 6.7 52.9 4.3 

31 15.03.2011 58.03 2.3 SSW 8.8 58.4 8.3 

32 16.03.2011 52.30 2.3 SSW 10.8 60.7 1.3 

33 01.09.2011 53.42 6.7 S 21.0 60.1 2 

34 24.09.2011 54.20 4.3 SW 17.6 54.3 0 

35 02.11.2011 69.11 7 SSW 7.9 64.7 4.3 

36 09.11.2011 55.90 3 WSW 7.3 69.2 1 

37 15.11.2011 64.75 7.7 W 3.7 57.6 10 

38 16.11.2011 74.42 2.7 WSW 3.0 61.0 6.7 

39 18.11.2011 56.30 2.3 WSW 1.4 58.9 2.3 

40 19.11.2011 74.74 1.1 SSW 1.1 67.5 0 

41 20.11.2011 74.99 3.3 SSW 2.3 73.6 6.3 

42 21.11.2011 83.71 1.7 S 3.9 78.8 10 

43 22.11.2011 76.91 2 WSW 5.1 73.7 6 

44 23.11.2011 57.81 1.3 W 1.9 72.6 10 

45 24.11.2011 63.81 5.9 W 3.5 68.8 9.7 

46 26.11.2011 57.41 1.3 SSW 3.0 69.6 5.3 

47 27.11.2011 59.06 3 WSW 10.1 64.5 4.7 

48 28.11.2011 74.97 3.7 W 9.3 53.8 1 

49 30.11.2011 67.68 2 WSW 4.2 77.7 5.3 

50 01.12.2011 92.88 11.7 W 3.7 85.0 3.3 

51 02.12.2011 64.05 1 WSW 2.3 74.8 3.7 

52 03.12.2011 118.35 3.7 S 6.0 64.9 0 

53 04.12.2011 92.90 5.7 SW 7.9 75.2 3.3 

54 05.12.2011 50.07 8 WSW 8.7 68.8 6 

55 11.12.2011 56.80 4 WSW 7.6 56.2 8 

56 12.12.2011 72.92 0 SSW 6.9 80.2 6.3 

57 13.12.2011 70.11 3 WSW 7.4 85.4 5.3 

58 14.12.2011 57.46 3.7 WSW 6.7 84.3 8.7 

59 15.12.2011 64.59 2.7 WSW 6.2 84.8 10 

60 25.12.2011 57.83 3 WSW -2.9 63.2 2.7 

61 26.12.2011 85.05 1.1 WSW -0.8 71.8 9.3 

62 27.12.2011 62.63 1.3 WSW 0.1 72.4 1.3 

63 28.12.2011 76.99 1.7 WSW 0.1 73.3 10 

64 29.12.2011 64.66 0.7 WSW 2.8 80.0 10 

65 30.12.2011 70.64 3 WSW 2.8 71.9 10 

66 31.12.2011 50.87 4 W 1.5 76.9 10 
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Таблица VI-02. Дни с регистрирани превишения през 2012г. - АИС „Несебър“: 

  
Дата Измерена 

концентрация 
Скорост на 
вятъра (m/s) 

Посока 
на вятъра 

Тем. на 
в-ха°С 

Влажност 
% Облачност 

1 2.01.2012 55.26 3 WSW -0.5 67.1 0.7 

2 03.01.2012 64.31 3.3 WSW 1.4 63.1 0.7 
3 04.01.2012 65.52 5 WSW 2.4 70.0 0 

4 05.01.2012 57.11 5.3 WSW 2.1 78.0 6.7 

5 12.01.2012 50.52 1.7 W 1.7 60.4 8.7 

6 20.01.2012 57.25 2.7 WSW 2.2 62.4 9.3 
7 28.01.2012 56.80 2.7 W -6.2 63.6 9.7 

8 04.02.2012 63.39 3 E 2.7 82.1 7.7 

9 14.02.2012 53.61 2 SSW -2.0 60.2 4.7 

10 15.02.2012 70.53 1.7 SW -1.3 55.9 6.3 

11 16.02.2012 57.34 2.7 WSW 0.3 67.0 10 

12 17.02.2012 82.36 6 W -3.7 56.4 8 

13 18.02.2012 69.72 1.3 WSW -2.7 60.8 4.7 

14 19.02.2012 80.29 2.3 SSW -1.4 71.8 3 

15 20.02.2012 85.20 1 SSW 0.1 72.3 0 

16 21.02.2012 86.74 1.7 SSE 1.0 74.2 3.7 

17 22.02.2012 93.16 0.7 SSW -0.3 80.0 6.7 

18 23.02.2012 84.90 2.7 SW -0.1 75.8 6.7 

19 24.02.2012 57.08 4.7 WSW 3.9 61.1 6 

20 02.03.2012 68.08 3.3 WSW 1.0 64.0 7.3 

21 10.03.2012 58.59 4 S -0.1 68.1 9.3 

22 14.03.2012 50.06 3.3 SW 4.7 56.5 8.3 

23 21.03.2012 68.73 4.7 SSW 6.9 58.8 0.3 

24 22.03.2012 52.18 5.7 SSW 8.1 51.5 4.7 

25 24.03.2012 52.09 6 S 9.3 52.2 0 

26 25.03.2012 62.69 4.3 S 7.6 66.8 7.7 

27 26.11.2012 55.20 0 SE 6.9 54.2 0.7 

28 27.11.2012 73.43 3.7 SW 6.1 45.7 4 

29 28.11.2012 67.58 3.3 SW 6.7 60.1 9.3 

30 15.12.2012 59.39 2.7 WSW 4.5 82.2 6.7 

31 16.12.2012 89.39 2.3 WSW 3.9 86.0 10 

32 17.12.2012 57.68 3.3 WSW 7.1 90.4 10 

33 22.12.2012 53.30 2 WSW -1.4 63.8 10 

34 23.12.2012 79.64 0 WSW 1.0 87.1 9.7 

35 24.12.2012 73.02 3 W 1.8 90.2 6 

36 25.12.2012 68.20 2 W -4.3 57.1 3.3 

37 26.12.2012 57.87 4.7 W -1.9 62.1 7.3 

38 27.12.2012 67.68 1.7 WSW -0.5 72.1 9 

39 28.12.2012 71.01 1.3 WSW 1.4 69.2 10 
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Таблица VI-03. Дни с регистрирани превишения през 2013г. - АИС „Несебър“: 

  
Дата Измерена 

концентрация 
Скорост на 
вятъра (m/s) 

Посока 
на вятъра 

Тем. на 
в-ха°С 

Влажност 
% Облачност 

1 01.01.2013 53.56 1.7 WSW -0.7 70.1 0.7 

2 02.01.2013 62.32 2.3 WSW -1 91.3 10 
3 03.01.2013 59.54 4 SW 0.5 80.4 6.7 

4 09.01.2013 52.50 6 WSW -4.1 63.3 0 

5 10.01.2013 54.22 1.7 SSW -3.8 68.4 3.3 

6 11.01.2013 77.26 0 WSW 1.6 61.9 10 
7 14.01.2013 76.91 2 WSW -0.6 69.0 6.7 

8 15.01.2013 99.92 1.1 WSW 2.5 54.4 10 

9 22.01.2013 54.45 2 WSW 8.7 50.7 6 

10 28.01.2013 54.14 0.7 WSW -3.6 59.5 9.7 

11 29.01.2013 53.72 1.7 WSW -1.8 78.8 6.7 

12 30.01.2013 98.33 3.3 W -1.7 91.6 6 

13 31.01.2013 71.60 5.7 WSW 1.8 68.2 8.7 

14 02.02.2013 67.36 1.7 WSW 3.5 83.2 10 

15 01.03.2013 54.06 4.7 SW 2.4 89.0 0 

16 12.09.2013 53.73 1.8 S 20.1 87.1 3.7 

17 14.10.2013 52.83 1.3 S 12.2 87.9 6.7 

18 16.10.2013 52.73 1.8 S 12.2 91.7 6.7 

19 28.10.2013 54.30 1.6 WSW 11.2 77.5 6 

20 29.10.2013 55.76 1.5 WSW 12.6 65.4 7.3 

21 30.10.2013 52.47 1.4 SW 1.57 71.1 9.3 

22 03.11.2013 52.28 1.5 SW 10.3 78.5 8.3 

23 04.11.2013 64.28 1.9 WSW 12.9 76.1 0.3 

24 17.11.2013 50.69 1.8 S 10.5 84.5 4.7 

25 20.11.2013 55.55 1.28 SW 11.2 82.3 0 
 
Представените в горната таблица данни за дните с превишения показват, че в 35% от 
регистрираните превишения в АИС „Несебър“, скоростта на вятъра е под 1.5 m/s, която 
скорост се явява неблагоприятна за разсейване, съгласно указанията на Европейската 
комисия в съобщение СОМ(2008)403 окончателен. 
 
Както беше описано по-горе топографията на Община Несебър се характеризира с 
виосочинно издигане в северно и северозападно направление. Повдигнатият терен играе 
ролята на преграда и това се отразява съществено върху скоростта на вятъра и 
разсейването на емисиите от източници, разположени на морския бряг. 
 
Резултатите от проведената оценка показват, че основният източник на замърсяване с 
ФПЧ10 е битовото отопление, чийто относителен дял за формиране на максималните СД и 
средногодишните концентрации на ФПЧ10 се движи в границите около 76 – 80%, при 
отчитане на фоновото замърсяване този дял спада до 59%. Замърсяването на атмосферния 
въздух в Община Несебър от транспорта е по – слабо изразено и то е от значение основно за 
крайбрежната зона. 
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За западната и североизточната част от територията на Община Несебър със сигурност 
може да се твърди, че КАВ е много добро. В тези територии няма разположени 
значителни източници на емисии. Разположените там села са с малобройно население, 
поради което битовото отопление не създава значими приземни концентрации на ФПЧ10,  а 
пътна мрежа е с незначителен трафик и не оказва влияние върху КАВ. 
 

2. Възможни мерки за подобряване на КАВ - по отношение на ФПЧ10 
Въз основа на извършения дисперсионен анализ е констатирано, че водеща роля в 
замърсяване на атмосферния въздух с ФПЧ10 се пада на група източници „Битовото 
отопление“. Това е основен проблем за всички по – големи градове в страната, т.к. 
възможностите за действия на местно ниво, с цел намаляване на въздействието върху 
КАВ от страна на битовото отопление са силно ограничени. Изпълнението на действащата 
към момента програма показва значително подобрение в КАВ спрямо базовата 2009г. В 
рамките на две години от както се изпълняват предвидените в нея мерки, е постигнато 
снижаване на максималните средноденонощни концентрации на ФПЧ10 с близо два пъти, 
но въпреки това броя на регистрираните превишения все още надвишава допустимата 
норма.  
 
Всичко това определя необходимостта от продължаване на усилията за намаляване нивата 
на ФПЧ10 в атмосферния въздух, както на месно, така и на регионално и национално ниво. 
Това е от особена важност, като се има предвид, че относителния дял на националния фон 
за формиране на СДК на ФПЧ10 е в границите на 38% за територията на община Несебър.  
 
Формулираните по-долу генерални мерки се основават на анализа на КАВ за 2011 - 2013г. 
по налични данни (точка III) и анализа на резултатите от моделирането на КАВ към 2013г. 
(точка V). Те имат комплексен характер и са ориентирани към въздействие по групи 
източници. За всяка от генералните мерки са разработени подмерки, изпълнението на 
които ще осигури снижаване на приземните концентрации на ФПЧ10 и достигане на 
определените стандарти. 
 
 Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление: 
Генерална мярка Ns_Dh - система от мероприятия, които до доведат до снижаване 
на консумацията на дърва за горене от населението в Община Несебър. 
Тази мярка трябва да има постоянен характер и приоритетно да бъде насочена към 
големите населени места в общината. Тя е особено важна поради това, че ако не се 
изпълни, достигането на установените норми през отоплителния сезон е практически 
невъзможно (изпълнението само на останалите мерки не може да доведе до трайно 
понижаване на концентрациите на ФПЧ10). Независимо, че проблемът има национален 
характер (за големите населени места) – следва, местните власти да стимулират 
гражданите и фирмите за топлоизолация на сградите, с което да се намали консумацията 
на горива. Подмерките, за изпълнение на генералната могат да бъдат: 

 Изготвяне на общинска стратегия за целенасочено повишаване на енергийната 
ефективност на жилищни и административни сгради. 

 Разработване и прилагане система за стимулиране на населението и фирмите за 
топлоизолация на сградите.  

 Въвеждане в действие на собствена система за контрол на изразходените от 
населението твърди горива. 

 Провеждане на широка разяснителна кампания за подобряване енергийната 
ефективност на сградите и намаляване на използваното количество твърдо 
гориво.  
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Очакван резултат: Намаляване с 30% на количествата твърдо гориво използвано за 
отопление. 
Оценена като разход на дърва за отопление мярка Ns_Dh трябва да доведе до 
средностатистическия разход на дърва от населението на града от 122 на 110 т/год на 100 
домакинства, което ще намали емисиите на ФПЧ10 с около 45 т/год. 
 
 Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта: 
Генерална мярка Ns_Tr: Снижаване на средното ниво на нанос върху пътните 
платна в границите на транспортната схема на Община Несебър. 
Тази мярка също трябва да има постоянен характер. Основните мероприятия следва да са 
в две направления: прилагането на действия, с които се предотвратява внасянето на нанос 
върху пътните платна и ограничаване на трафика (особено на тежкотоварни автомобили) 
през жилищни райони. 
 
Община Несебър следва да продължи и активизира политиката си за благоустрояване, 
поддържане и почистване на улиците и тротоарите и предотвратяване паркирането върху 
зелени площи, в това число:  

 Благоустрояване на зелените площи, в това число допълнително затревяване и 
поставяне на бордюри, които да възпрепятстват физически паркирането върху 
тях и да не позволяват на дъждовната вода да смива почва върху пътните 
платна и паркингите. 

 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки; 
 Ремонт и възстановяване на настилките на паркингите за домуване на МПС; 
 Системно машинно почистване на непрекъснато натрупващия се пътен нанос на 

границата между пътното платно и бордюрите; 
 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и особено 

улиците, по които се движи обществения транспорт; 
 Периодично ръчно измиване на зони или части от улици, по които по някаква 

причина се е натрупал значителен пътен нанос; 
 Общината да изисква и контролира всички изпълнители при подмяна и ремонт 

на канализационни мрежи, улици и др.инфрастуктура да не допускат емитиране 
на прах, замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и други 
замърсявания, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово 
запрашаване, както и своевременно възстановяване на нарушената 
инфраструктура; 

 Системен контрол към всички строителни обекти, за недопускане емитиране на 
прах и замърсяване на инфраструктура; 

 
Вторият тип мероприятия следва да водят до ограничаване на трафика в чертите на града 
и особено този на тежкотоварни автомобили и всякаква тежка строителна техника. За 
целта е необходимо: 

 Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик, в това число 
на обществения транспорт, ограничаване на трафика в градските части и др. 

 Превозването на насипни товари да става само от автомобили с покривала. 
 
В количествено отношение мярка Ns_Tr следва да доведе до поддържане и понататъшно 
снижение на достигнатото средно ниво на пътен нанос от уличната мрежа в рамките на 
1.5g/m2 за улици с нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа) и 0.5 g/m2 за улици с висок 
трафик (над 5000 МПС/24 часа). Изпълнението на тази мярка ще доведе до запазване и по-
нататъшно намаляване на дела на годишните емисии на ФПЧ10 от транспорта. Тази мярка 
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следва да се приема като съпътстваща, тъй като самостоятелно не може да доведе до 
окончателно решаване на проблемите с КАВ по отношение на ФПЧ10. Като вторичен 
ефект се очаква значително да се намали отрицателното влияние на ветровата ерозия, 
която към момента може да предизвиква епизодично високи приземни нива на ФПЧ10. 
 
VII.Мерки и проекти за подобряване на КАВ, прилагани и реализирани преди 
влизането в сила на Наредба №12 от 15 юли 2010 г. за норми за серен диоксид, азотен 
диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в 
атмосферния въздух. 
Планът за действие към досега действащата Програма за намаляване нивата на 
замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния 
въздух на територията на Община Несебър включва краткосрочни и средносрочни мерки, 
разпределени за изпълнение в периода 2011 - 2013 г. Настоящият анализ е направен за 
периода от началото на действие на програмата до настоящия момент, отчитайки 
изпълненото на мерките и ефективността от тяхното прилагане. 
 
През отчетения период 2011 – 2013г. година полаганите усилия от страна на общината са 
били насочени към ограничаване на емисиите от транспортния поток (чрез подобряване 
състоянието на пътните настилки и повишаване качеството на почистване и миенето на 
уличната мрежа и обществените места в град Несебър) и комунално – битовото 
отопление. В тази връзка всички административно-обществени сгради на територията на 
Община Несебър към 2013г. са преустановили потреблението на твърди горива (дърва и 
въглища), подобрено е и състоянието на част от сградния фонд, като към настоящия 
момент в голяма част от общинските сгради са топлоизолирани и санирани. Резултатите 
от замерванията на ФПЧ10 за периода 2011 - 2013г. са доказателство за ефективността на 
прилаганите мерки. За постигане на поставените цели и по нататъшно подобряване КАВ 
на територията на Община Несебър е необходимо да продължат усилията по прилагане на 
досегашните мерки; подобряване на някой от тях и прилагане на нови още по-ефективни в 
краткосрочен план. 
 
В следващата таблица е представен отчета на община Несебър за изпълнените заложени в 
програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на съответните норми, за 
съдържанието им в атмосферния въздух на територията на община Несебър за 2011 - 
2013г. 
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Код Мярка/дейност Изпълнение 
Срок на 
изпълне

ние 

Отговорни 
институции за 
изпълнението 

на мерките 

Ефект 

Ns_R_Dh .   Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление 
Ns_R_Dh_t_1 Поетапна газификация на гр. Несебър. 

неизпълнено 
- Община 

Несебър 
 

Ns_R_Dh_t_2 Саниране на жилищни и административни 
сгради. 

Със средства по Капиталовата програма за 2011г. от 
общинския бюджет е извършено саниране на следните детски 
градини, училища и административни сгради: 
 ОДЗ „Калина Малина”, гр. Несебър; 
 ПГТ „Иван Вазов” в кк „Слънчев бряг”; 
 ЦДГ с. Кошарица; 
 ЦДГ с. Оризаре; 
 ОДЗ „Обзорче”, гр. Обзор; 

2011 Община 
Несебър 

Замърсяването на 
атмосферния въздух с 
ФПЧ10 от локалните 
отоплителни 
инсталации на 
училищата и детските 
заведения практически 
е преустановено. 

Ns_R_Dh_t_3 Замяна на високосернисти горива, 
използвани в горивните и отоплителни 
инсталации с по-ниско сернисти /вкл. 
газификация на локалните отоплителни 
инсталации за обществено отопление в 
хотелските комплекси/. 

В горивните и отоплителни инсталации работещи на 
дизелово гориво се използва ниско сернисто гориво. 

2011 Община 
Несебър 

Ns_R_Dh_t_4 Реконструкция на поликлиника в гр.Обзор, 
в.т.ч. прилагане на мерки за енергийна 
ефективност. 

неизпълнено 
- Община 

Несебър 
 

Ns_R_Dh_i_1 Провеждане на разяснителни кампании, 
относно замърсяването на въздуха с ФПЧ10, 
влиянието им върху здравето на хората и 
връзката между замърсяването и 
домашните печки с твърдо гориво. 

В официалната интернет страница на Община Несебър е 
публикувана информация за нивото на основните за Несебър 
замърсители на атмосферния въздух. 

постоянна Община 
Несебър 

 

Ns_R_Dh_i_2 Информационни кампании за разясняване 
правилата за енергийна ефективност, 
условията за саниране на блокове, както и 
ползите от извършваното обновяване. 

Проведена е разяснителна компания след населението и 
местния бизнес за възможностите и перспективите за 
повишаване на енергийната ефективност на сградите, 
намаляване на разходите за топлинна енергия, осигуряване 
на качествена жизнена и работна среда. Проведени са 
обществено обсъждане на изпълнението на проект за 
подобряване на енергийната ефективност в общо 5 училища 
и детски заведения на територията на общината. 
 

2012 Община 
Несебър 

Осигурена е широка 
обществена подкрепа за 
изпълнението на 
проекта.  
Установени са трайни 
публично-частни 
партньорства между 
общината и частния 
сектор. 
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Код Мярка/дейност Изпълнение 
Срок на 
изпълне

ние 

Отговорни 
институции за 
изпълнението 

на мерките 

Ефект 

Ns_R_Dh_i_3 

Изготвяне на Енергийна стратегия на 
Община Несебър 

През периода 2011-2013г. община Несебър е предприела 
действия за обследване на енергийната ефективност, 
сертифициране и проверка за енергийната ефективност на 
водогрейни котли и климатични инсталации на 
административно-обществени сгради, в резултат на което са 
разработени проекти за поетапно саниране на съществуващия 
сграден фонд. 
 
Предстои утвърждаване и приемане на „План за действие за 
устойчива енергия на община Несебър“ с период 2014 – 
2020г.  

2012 Община 
Несебър 

Благодарение на 
извършените мерки по 
енергийна ефективност 
енергопотреблението в 
санираните жилища е 
намаляло с 45%. 
 
 

Ns_R_Tr  - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 
Ns_R_Tr_a_1 Изпълнителите на поръчки за подмяна и 

ремонт на канализационни мрежи, улици и 
др. да прилагат специална програма от 
мерки за недопускане на замърсяване на 
прилежащите площи и територии с кал и 
други замърсявания, водещи до 
увеличаване на пътния нанос или ветрово 
запрашаване. 
 

Постоянен контрол от страна на специалистите от отдел 
„Екология” при Община Несебър. постоянна Община 

Несебър 

Комплексното 
изпълнение на 
заложените мерки за 
намаляване емисиите на 
ФПЧ10 от транспорта е 
довело до: 
 
 Редуциране на 

емисиите с 18т/г. 
 
 
 
 
 
 Намаляване на 

пътния нанос по 
уличната мрежа от 
2 на 1.5 g/m2, за 
град Несебър. 

 
 
 
 
 

Ns_R_Tr_a_2 Към всички строителни обекти, 
извършващи разнообразни изкопни работи, 
Община Несебър да изисква от 
изпълнителите създаването на временни 
пунктове за измиване на автомобилните 
гуми. 
 

Ns_R_Tr_a_3 Предаването на всеки строителен обект да 
се предхожда от щателно измиване на 
строителната площадка и прилежащите 
площи. 
 

Ns_R_Tr_a_4 Превозването на насипни товари да става 
само от автомобили с покривала. 
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Код Мярка/дейност Изпълнение 
Срок на 
изпълне

ние 

Отговорни 
институции за 
изпълнението 

на мерките 

Ефект 

Ns_R_Tr_a_5 Усъвършенстване на системата за 
управление на градския трафик, в това 
число на обществения транспорт, създаване 
на достатъчно на брой паркинги, 
максимално ограничаване на трафика в 
градските части и др. 

Ежегодно актуализиране на системата за управление на 
градския трафик и осигуряване на достатъчен брой паркинги 
от общинската администрация. 
 

постоянна   
 
 
 Намаляване на 

абсолютения 
принос на 
транспорта за 
формиране на 
максималните СД 
концентрации от 
8.72 до 2% за град 
Несебър 
 
 

 
 Ограничаване на 

превишенията през 
активния 
туристически сезон 
в резултат на 
транспортно 
замърсяване 

 
Предвид краткия 
период на изпълнение и 
отчетения резултат, то 
мерките за снижаване 
на емисиите от 
автотранспорта към 
момента са достатъчно 
ефективни.  
 
Необходимо е те да 
бъдат с постоянен 
характер с цел 
поддържане нивата на 

Ns_R_Tr_t_1 Системно машинно миене и метене на 
основната пътна мрежа и особено улиците, 
по които се движи обществения транспорт. 

По график се извършва пердич-но машинно и ръчно 
почиства-не и миене на улиците в населените места на 
територията на общината на стойност 890,4 х. лв. годишно 

постоянна Община 
Несебър 

Ns_R_Tr_t_3 Ежеседмично миене по график на 
основните пътни артерии. Увеличаване на 
броя часове за миене и метене на улиците, 
както и увеличаване на средствата за 
метене и миене на уличната мрежа. 

Ns_R_Tr_t_4 Оптимизиране на зимното снегопочистване 
- опесъчаване чрез замяна на пясъка 
/лугата/ със специализирани препарати за 
третиране на снежната покривка. 

Направено е в две населени места на територията на  община 
Несебър - гр. Св. Влас и с. Равда. 

постоянна Община 
Несебър 

Ns_R_Tr_t_5 
 

Ежеседмично миене на района около 
пункта за мониторинг. 

По график се извършва почистване  на района около пункта 
за мониторинг. 

постоянна Община 
Несебър 

Ns_R_Tr_t_6 Подобряване на обществения 
автотранспорт чрез прилагане на следните 
мерки: 
- обновяване на автопарка за обществен 
транспорт; 
- замяна на съществуващия автобусен парк 
с дизелово гориво с нови дизелови 
автобуси или CNG;  
- продължаване изграждането на мрежа от 
велосипедни алеи. 

Ежегодно общинската администрация обновява общинския 
автомобилен парк изпълнението на тази мярка. Приоритет се 
отдава на закупуването на нови превозни средства с ниски 
емисии на вредни вещества. 

постоянна Община 
Несебър 

Ns_R_Tr_t_7 Изграждането на нова и поддръжката на 
съществуващата пътна инфраструктура. 

Цялостното възстановяване и реконструиране на улици в гр. 
Несебър и съставните селища. Извършени са ежегодни 
текущи ремонти и поддържане на улици, пътни и тротоарни 
настилки.; 
 
извършен е основен ремонт на общински пътища; 

постоянна Община 
Несебър 

Ns_R_Tr_t_8 Основни и текущи ремонти на  
инфраструктурата на територията на 

постоянна Община 
Несебър 
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Код Мярка/дейност Изпълнение 
Срок на 
изпълне

ние 

Отговорни 
институции за 
изпълнението 

на мерките 

Ефект 

Община Несебър.  
реализиране на проекти за разширение на съществуващата 
уличната мрежа, изграждане на нови пътни връзки с цел 
ограничаване на трафика:  
- проектиране и изграждане на улици в кв. „Инцараки” 
-изграждане на улици в жк„Черно Море” 
проектиране на път м. Иракли – с.Емона -  
-проектиране на път с.Кошарица – с.Оризаре  
-разширение на път кк”Сл.бряг” – гр.Св. Влас 

ФПЧ10 под 
установените норми. 

Ns_R_Tr_t_9 Инвентаризация на незатревени терени и 
предприемане на действия по 
озеленяването им 

неизпълнено    

Ns_R_Tr_t_10 Локализация на източниците на вторичен 
унос на територията на Общината 
(нерегламентира ни сметища, неозеленени 
площи, депа с лесно разпрашаващи се 
материали) и предприемане на действия по 
почистването и рекултивацията им. 

Постоянен контрол от страна на  Община Несебър - отдел 
„Екология”. 

постоянна Община 
Несебър 

 

Ns_R_Tr_t_11 Изграждане и определяне на платени 
паркинги, стриктен контрол за неправилно 
паркиране. 

Постоянен контрол от страна на общинската администрация. 

Ns_R_Tr_t_12 Приоритетно увеличаване на уличното 
озеленяване и площите с компактна 
дървесна растителност. 

Реализирани са няколко проекти за възстановяване на силно 
амортизираните тротоарни настилки и изграждане на нови 
такива. 
Ежегодно се извършва прочистване и поддържане на 
зелените площи, допълване на растителността в 
съществуващите паркове и обогатяване на видовото 
разнообразие. 
Осъществени са дейности по благоустрояване – поддръжка и 
смяна на плочки, бордюри, поддръжка на пейки и кошчета, 
поставяне на ограждения за съдовете за отпадъци, текущи 
ремонти на стойност 357 х. лв 

Ns_R_Tr_t_13 Благоустройство на крайпътните и 
междублоковите пространства. 
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Ns_R_Tr_t_14 Проверки от Община Несебър-отдел 
„Екология”  за спазване на изискванията за 
задължително покриване на 
тежкотоварните камиони при 
транспортиране на строителни отпадъци и 
насипни товари. 

Постоянен контрол от страна на Община Несебър - отдел 
„Екология” .   

постоянна Община 
Несебър 

 

Ns_R_G Общи действия за контрол и намаляване на емитирани вредни вещества (замърсители) в атмосферния въздух 
Ns_R_G_i_1 Обществена кампания за насърчаване на 

велосипедния  транспорт. 
Ежегодно с отбелязването на “Деня без автомобили – 22 
септември” Община Несебър провежда информационни 
кампании в училищата за колоезденето като устойчив 
екологичен транспорт. 

   

Ns_R_G_a_2 Стриктен контрол върху дейността на 
строителните фирми. 

Съгласно изискванията на Наредба № 6 за опазване на 
околната среда на територията на Община Несебър не се 
допуска замърсяване извън строителните обекти при 
строителните дейности, като за целта се поставят плътни 
ограждения на строителната площадка, както и чакълиране 
на подходите към нея. 
Не се допуска транспортиране на строителни отпадъци и 
земни маси в непокрити с платнища и неизмити превозни 
средства, както и при съответното транспортиране на 
нужните строителните материали – варов и циментов 
разтвор, пясък, баластра, земни маси и др. В рамките на 
строителната площадка е заложено изискване за измиване и 
почистване на ходовата част на всички транспортни средства 
и стоителни машини, напускащи обекта. 
За разглеждания период от служителите на отдел „Екология” 
при Община Несебър са съставени 137 бр. актове за 
установяване на административни нарушения. Издадени са 
102 бр. наказателни постановления  

   

Легенда: Ns– Несебър; R – изпълнена мярка; Dh – група комунално битов сектор; Tr – група транспорт; а – административна мярка; i-информационна мярка; t - 
техническа мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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VIII. Мерки и проекти за подобряване на КАВ по отношение съдържание на ФПЧ10, които следва да се приложат 
1. Краткосрочни мерки за подобряване на КАВ: 

Код Описание на мярката Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект Период в 
който се 

очаква ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на средства 

Ns_R_Dh .   Намаляване емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление 
Ns_Sh_Dh_a_1 Изготвяне и приемане на общинска 

програма за енергийна ефективност  
2014г. Намаляване на годишните 

емисиите на ФПЧ10 с около 45 
т/год. 
 
Чувствително намаляване на 
средния относителен принос на 
битовото отопление за формиране 
на най-високите СД концентрации 
(от 77% на 73%.) 
 
Снижаване на максималните 24-
часови концентрации на ФПЧ10 
(предизвикани само от битовото 
отопление) с около 25-30 µg/m3. 
 
Намаляване с 20% на броя на 
превишаванията на СД НОЧЗ от 
50 µg/m3 и задържането им под 
допустимите 35 броя за 
едногодишен период  

2015-2017 - Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Dh_a_2 Създаване и поддържане на система за 
инвентаризация на изразходваните 
количества горива за битово отопление 

2014 2015  Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Dh_a_3 Разработване и прилагане на местни 
финансови механизми в подкрепа на 
въвеждане на мерки за енергийна 
ефективност в жилищния сектор 

2014 2015  Програми 
и фондове 

Ns_Sh_Dh_a_4 Разработване и осъществяване на 
общинска програма за стимулиране 
създаването на жилищни асоциации и 
други приложими форми на 
сътрудничество, с оглед на улесняване 
на финансирането и изпълняването на 
проекти за енергийна ефективност в 
многофамилни сгради 

2014 2015  Програми 
и фондове 

Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Dh_t_1 Изготвяне на обследвания за 
енергийна ефективност на жилищните 
сгради на територията на Община 
Несебър 

2014 2015   

Ns_Sh_Dh_i_2 Разработване и осъществяване на 
консултативни и информационни 
механизми за популяризиране на 
енергийно ефективни мерки в 
жилищния сектор 

2011 2015 - Общински 
бюджет 
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Код Описание на мярката Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект Период в който 
се очаква 

ефекта 

Необходими 
средства 

Източник 
на 

средства 
Ns_Sh_Tr - Намаляване емисиите на ФПЧ10 от транспорта 

Ns_Sh_Tr_t_1 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на 
града и особено улиците, по които се движи общ. 
транспорт 

постоянна  
Поддържане и 
снижаване на средното 
ниво на пътен нанос от 
пътните платна на 
транспортната мрежа 
до 0.5 µg/m3 
 
 
Редуциране на 
транспортното 
замърсяване ще 
намали броя на 
превишенията на СДН  
 
 
Намаляне на 
неорганизираните 
емисии на ФПЧ10 
 
 
Понижаване на 
средногодишните 
концентрации на 
ФПЧ10 до нива 10-
15µg/m3  
 

2014 - Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Tr_t_2 Периодично ръчно измиване на зони или части от 
улици, по които с натрупал значителен пътен нанос 

постоянна    

Ns_Sh_Tr_t_4 Оптимизиране на зимното снегопочистване - 
опесъчаване чрез замяна на пясъка /лугата/ със 
специализирани препарати за третиране на снежната 
покривка 

постоянна    

Ns_Sh_Tr_t_5 Ежеседмично миене на района около пункта за 
мониторинг 

постоянна    

Ns_Sh_Tr_a_1 Изпълнителите на поръчки за подмяна и ремонт на 
канализационни мрежи, улици и др. да прилагат 
специална програма от мерки за недопускане на 
замърсяване на прилежащите площи и територии с кал и 
други замърсявания, водещи до увеличаване на пътния 
нанос или ветрово запрашаване 

постоянна    

Ns_Sh_Tr_a_2 Към всички строителни обекти, извършващи изкопни 
работи, община Несебър да изисква от изпълнителите 
създаването на временни пунктове за измиване на 
автомобилните гуми 

постоянна 2014  Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Tr_a_3 Предаването на всеки строителен обект да се предхожда 
от щателно измиване на строителната площадка и 
прилежащите площи. 

постоянна 2014  Общински 
бюджет 

Ns_Sh_Tr_a_4 Превозването на насипни товари да става само от 
автомобили с покривала. 

постоянна 2014  Общински 
бюджет 

Легенда: Ns – Несебър; Sh – краткосрочна мярка; Dh – сектор комонално битов; Tr – сектор транспорт; Pr – сектор промишленост;   а – административна мярка; i-
информационна мярка; t - техническа мярка;  1 – номер поред на саответната мярка. 
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2. Мерки и проекти със средно срочна и дългосрочна перспектива: 

Код Описание на мярката Срок за 
изпълнение 

Очакван ефект Период в който 
се очаква 

ефекта 

Необходими 
средства (лв.) 

Източник на 
средства 

Ns _Lt_Dh - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от битовия сектор 
Ns _Lt_Dh_a_1 Поддържане на система за ежегодна 

актуализация на изразходваните 
количества горива за битово отопление 

постоянен  
 
 Намаляване броя на 

превишенията на СДН под 
35 за едногодишен период. 
 
 

 Осигуряване на средно 
годишни концентрации на 
ФПЧ10 в рамките на 
средногодишната норма от 
40 µg/m3; 

2015-2017 - Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Dh_a_2 Актуализация на Общинската програма за 
намаляване на нивата на замърсители в 
атмосферния въздух и достигане на 
установените норми за вредни вещества 

постоянен 2015-2017 20 000 Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Dh_a_3 Ежегоден доклад за изпълнение на 
Програмата за намаляване на нивата на 
замърсителите в атмосферния въздух и 
достигане на установените норми за 
вредни вещества. 

постоянен 2015-2017 - - 

Ns _Lt_Dh_a_5 Създаване и поддържане на 
информационна система за 
енергопотребление на територията на 
общината. 

2017 2015-2017 10 000 Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Dh_t_1 Изпълнение на програми за саниране 2017 2015-2017 По проект Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Dh_t_2 Провеждане на информационна кампания 
за разясняване на населението правилата за 
енергийната ефективност. 

постоянен 2015-2017 По проект Програми, 
фондове, 

Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Dh_i_1 Кампании за запознаване на 
обществеността с въздействието на 
основните замърсители върху здравето на 
хората и възможностите за лично участие в 
намаляването на вредните емисии. 

постоянен 2015-2017 5000 Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr - Намаляване на емитираните ФПЧ10 в атмосферния въздух от автотранспорта 
Ns _Lt_Tr_i_1 Провеждане на информационни кампании с 

цел насърчаване на велосипедното 
движение 

постоянен  
 
 
 
 

2015-2017 2000 Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_1 Стриктен контрол за неправилно паркиране, 
особено в зелените площи. 

постоянен 2015-2017 - Общински 
бюджет 
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Ns _Lt_Tr_а_2 Осъществяване на контрол за 
възстановяване на улици и тротоари при 
ремонт/изграждане на елементи на 
техническата инфраструктура 

ежемесечно  
 
 
 Намаляване на дела на 

транспорта в 
средноденонощните 
концентрации на ФПЧ10. 

2015-2017 -  Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_а_3 Организиране на прояви през Европейската 
седмица на мобилността. 

септември 
2014 

2015-2017 2 000 Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_1 Модернизация на обществения градски 
автопарк и насърчаване използване на 
екологични горива 

постоянен 2015-2017 по проект Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_3 Изграждане на съоръжения за паркиране 
чрез прилагане на подходящи схеми на 
ПЧП. 

2017 2015-2017 съобразно 
общинския 

бюджет 

Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_4 Изграждане на велосипедни алеи постоянен 2015-2017 съобразно 
проектната 

документация 

Общински 
бюджет, 
финансиращи 
програми  

Ns _Lt_Tr_t_5 Благоустройство и озеленяване на 
крайпътните и междублоковите 
пространства 

постоянен 2013-2015г съобразно 
общинския 

бюджет 

Общински 
бюджет 

Ns _Lt_Tr_t_6 Периодично метене и миене на основните 
пътни артерии в Несебър от натрупан прах и 
поддържането им в добро състояние 

постоянен 2011-2013г съобразно 
общинския 

бюджет 

Общински 
бюджет 

Легенда: Ns – Несебър; Lt – дългосрочна мярка; Tr – група транспорт; Dh – група комунално битов сектор; а – административна мярка; t – техническа мярка; i-
информационна мярка; 1 – номер поред на съответната мярка. 
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2.1. Индикатори за контрол на изпълнение на мерките: 
 

№ Индикатор Начин на отчитане Период на 
отчитане 

Отговорни 
институции 

Контрол 

1 Намаляване на емисиите Инвентаризация на емисиите по 
групи 

Ежегодно Община Несебър РИОСВ 

2 Намаляване на броя на превишенията на 
СДНОЧЗ под 35 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 
РИОСВ 

3 Поддържане на СГ концентрации под 
СГНОЧЗ 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 
РИОСВ 

4 Намаляване на регистрираните най-високи 
24-часови концентрации 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 
РИОСВ 

5 Намаляване на регистрираните средно 
годишни концентрации 

Резултати от измерванията в 
контролните пунктове 

Ежегодно Община Несебър ИАОС, 
РИОСВ 
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3.Етап на изпълнение на директиви на ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета, свързани с подобряване на КАВ. 
До края на 2007г. България постигна пълно хармонизиране със съществуващото 
европейско законодателство в сектор „Качество на атмосферния въздух”. Новата CAFE 
Directive 2008/50/ЕС е транспонирана в националното законодателство в средата на 2010 
г. 
 

Директиви 
поставени от 

законодателството 
на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 
94/63/ЕС за 
ограничаване на 
емисиите от ЛОС 
при съхранение и 
превоз на бензини 
между терминали и 
бензиностанции 

Наредба №16 за 
ограничаване на 
емисиите от летливи 
органични 
съединения при 
съхранение и превоз 
на бензини (Обн. ДВ. 
бр.75 от 24 Август 
1999г., изм. ДВ. бр.9 
от 29 Януари 2008г.). 

РИОСВ извършват периодични инспекции към контрол на 
изискванията на Директива 94/63/ЕО, в т. ч. оценка на 
емисиите на ЛОС на съответните оператори в съответствие с 
одобрената за целта Методика за определяне на емисиите на 
летливи органични (ЛОС) при съхранение, товарене и 
разтоварване на бензини (утвърдена със Заповед №РД-
1238/01.10.2003г. на МОСВ) 
 
Прилагането на задължителните изисквания, определени в 
Наредба 16 от 12.08.1999г. за ограничаване емисиите на ЛОС 
при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на 
бензини, е с краен срок до 31 декември 2009г.  
 
Проверките от РИОСВ Бургас показват, по-голяма част от 
бензиностанции на територията на Община Несебър са 
изпълнили изискванията – оборудвани са с херметична 
свързваща система, която да улавя бензиновите пари и при 
зареждане на стационарните резервоари на бензиностанциите, 
да ги отвежда обратно в автоцистерната. На не спазилите 
срока са наложени глоби и РИОСВ е пристъпила към 
запечатване на наливните шахти на резервоарите за бензин на 
обектите, чиито собственици не са изпълнили задължителните 
изисквания на Наредба №16. Инсталациите ще останат 
запечатани до изпълнение изискванията на екологичното 
законодателство. 

Директива 
2008/1/ЕО за 
комплексно 
предотвратяване и 
контрол на 
замърсяването 

Закон за опазване на 
околната среда (изм. 
ДВ. бр.61 от 6 Август 
2010г.); 
 
Наредба за условията 
и реда за издаване на 
комплексни 
разрешителни (Обн. 
ДВ. бр.80 от 9 
Октомври 2009г., 
попр. ДВ. бр.97 от 8 
Декември 2009г.) 
 
Методики за 
прилагане на най-
добри налични 
техники; 

Целта на Директивата е постигане комплексното 
предотвратяване и контрол върху замърсяването, като 
резултат от производствената дейност. Чрез този акт се 
въвеждат конкретни мерки, насочени към предотвратяването и 
ограничаването на емисиите в компонентите на околната 
среда (въздух, води и почви), както и мерки по отношение 
факторите на въздействие върху околната среда. 
 
На територията на Община Несебър няма инсталациите 
попадащи в обхвата на Директива 2008/1/ЕО 
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Директиви 
поставени от 

законодателството 
на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 
97/68/ЕО относно 
мерките за 
ограничаване 
емисиите на 
газообразни и 
прахообразни 
замърсители от 
двигатели с 
вътрешно горене, 
инсталирани в 
извънпътна 
подвижна техника 

Наредба №10 от 
24.02.2004 г. за 
условията и реда за 
одобрение на типа на 
двигатели с вътрешно 
горене за извънпътна 
техника по 
отношение на 
емисиите на 
замърсители (Обн. 
ДВ. бр.28 от 6 Април 
2004г., изм. ДВ. бр.89 
от 3 Ноември 2006г., 
изм. ДВ. бр.48 от 26 
Юни 2009г.) 

Прилагането на изискванията на Директива 97/68/ЕС относно 
извършването на одобрение на типа на двигатели с вътрешно 
горене за извън-пътни машини, издаване на сертификати за 
одобрение на тип и контролът за съответствие на двигателите 
с одобрения тип се извършва от органи в структурата на 
Министерство на земеделието и горите (Контролно-
техническата инспекция и центровете за изпитване на 
земеделска, горска техника и резервни части). 
 
За ефективното и своевременно прилагането изискванията на 
Директивата се извършват периодични проверки за 
установяване съответствие на одобрените типове двигатели. 

Директива 
98/70/ЕО относно 
качеството на 
бензиновите и 
дизеловите горива; 
 
Директива 
1999/32/ЕО 
относно 
намаляването на 
съдържанието на 
сяра в определени 
течни горива; 
 
Директива 
2005/33/ЕО за 
изменение на 
Директива 
1999/32/ЕО по 
отношение 
съдържанието на 
сяра в корабните 
горива; 
 

Наредба за 
изискванията за 
качеството на 
течните горива, 
условията, реда и 
начина за техния 
контрол (Обн. ДВ. 
бр.66 от 25 Юли 
2003г., изм. ДВ. бр.93 
от 24 Ноември 
2009г.); 
 
Национална програма 
за прекратяване 
производството и 
употребата на оловни 
бензини към 2003 
година; 

Основни мерки и технически стъпки за постигане на 
съответствие с европейските директиви са: 

 Съгласуване и приемане на Наредба за качествата на 
горивата; 

 Въвеждане като национални стандарти (БДС) на EN 
метод 24260 (1987), ISO 4259 (1992); 

 Разработване на необходимите инструкции и указания 
за контрол на установените норми, вкл. за прилагане 
на ISO 4259; 

С последното изменение и допълнение на горната наредба се 
регламентират изискванията за качеството на биодизела, 
съгласно БДС 14214. Във връзка с характеристиките на масово 
използваните в България нискоолеинови сортове слънчоглед е 
предложен преходен период до 31.12.2010 г. позволяващ 
преминаване от норма на йодното число 140 g I/100 g към 
нормата по стандарт – 120 g I/100 g. 
 
Контролът на качеството на течните горива се извършва от 
Държавната агенция за метрологичен и технически надзор 
(ДАМТН) чрез Главна дирекция "Контрол на качеството на 
течните горива" (ГД "ККТГ") за установяване спазването на 
изискванията за качество на течните горива, пуснати на 
пазара, и да се предотврати разпространението и използването 
им, когато не отговарят на тези изисквания. 
 
Р България намалява от осем на пет години искания преходен 
период за употреба на течни тежки (котелни) горива с 
максимално съдържание на сяра от 1 % (маса). В този смисъл 
пълно съответствие с изискванията на Директива 1999/32/ЕС 
(в т.ч. с разпоредбите на чл.3, ал.1) ще бъде постигнато към 
31.12.2011 г. 
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Директиви 
поставени от 

законодателството 
на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 
1999/13/ЕО за 
ограничаване на 
емисиите на 
летливи органични 
съединения, 
дължащи се на 
употребата на 
органични 
разтворители в 
определени 
дейности и 
инсталации 

Наредба № 7 от 21 
октомври 2003 г. за 
норми за допустими 
емисии на летливи 
органични 
съединения, 
изпускани в околната 
среда, главно в 
атмосферния въздух в 
резултат на 
употребата на 
разтворители в 
определени 
инсталации.( Обн. 
ДВ. Бр.96 от 31 
Октомври 2003г., 
изм. ДВ. Бр.40 от 28 
Май 2010г) 

ИАОС поддържа база данни за резултатите от прилагането на 
Наредба №7 и публичен регистър с информация за броя, 
характеристиките, местонахождението и настоящото ниво на 
съответствие на съществуващите инсталации, попадащи в 
обхвата на Директивата. 
 
На национално ниво, намаляването на съдържанието на 
оловни аерозоли в атмосферния въздух се дължи на 
изпълнението на Националната програма за постепенно 
прекратяване на производството и употребата на оловни 
бензини в Р България (приета с Решение №173/27.04.1998г. на 
МС), съгласно която от 01.01.2004г. в страната е забранена 
употребата и производството на оловни бензини. 

Директива 
2004/42/ЕО на 
относно 
намаляването на 
емисиите от 
летливи органични 
съединения, които 
се дължат на 
използването на 
органични 
разтворители в 
някои лакове и бои 
и в продукти за 
пребоядисване на 
превозните 
средства 

Наредба за 
ограничаване 
емисиите на летливи 
органични 
съединения при 
употребата на 
органични 
разтворители в 
определени бои, 
лакове и 
авторепаратурни 
продукти (Обн. ДВ. 
Бр.20 от 6 Март 
2007г., изм. ДВ. Бр.25 
от 30 Март 2010г.) 

МОСВ съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС) разработва програма за мониторинг с цел оценка на 
съответствието с изискванията на Наредбата, (респективно 
Директивата) по отношение спазването на максимално 
допустимото съдържание на ЛОС, съгласно Приложение №2, 
изискванията за етикетирането по чл. 5 и допусканите 
изключения за употреба на продукти по чл. 6 и чл. 8; 
 
Инспекции и проверки на място на регионално и местно 
равнище се извършват от Регионалните инспекции по околна 
среда и водите (РИОСВ); 
 
Контролирането на прилагането на изискванията на 
Директивата в случаите на нарушения се извършва от РИОСВ. 

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

Наредба № 6 за 
условията и 
изискванията за 
изграждането и 
експлоатацията на 
инсталации за 
изгаряне и 
инсталации за 
съвместно изгаряне 
на отпадъци (Обн. 
ДВ. бр.78 от 7 
Септември 2004г., 
попр. ДВ. бр.98 от 5 
Ноември 2004г.) 

На територията на община Несебър няма инсталации 
попадащи в обхвата на директивата. 
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Директиви 
поставени от 

законодателството 
на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 
2001/80/ЕО за 
ограничаване на 
емисиите на 
определени 
замърсители във 
въздуха, изпускани 
от големи горивни 
инсталации 

Наредба № 10 от 6.10.2003 
г. за норми за допустими 
емисии (концентрации в 
отпадъчни газове) на серен 
диоксид, азотни оксиди и 
общ прах, изпускани в 
атмосферния въздух от 
големи горивни инсталации 
(Обн. ДВ. бр.93 от 21 
Октомври 2003г., изм. ДВ. 
бр.19 от 8 Март 2011г.); 
 
Наредба № 1 от 27.06.2005 
г. за норми за допустими 
емисии на вредни вещества 
(замърсители), изпускани в 
атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни 
източници на емисии (Обн. 
ДВ. бр.64 от 5 Август 
2005г.); 
 
Наредба № 6 за реда и 
начина за измерване на 
емисиите от вредни 
вещества, изпускани в 
атмосферния въздух от 
обекти с неподвижни 
източници (Обн. ДВ. бр.31 
от 6 Април 1999г., изм. ДВ. 
бр.52 от 27 Юни 2000г., 
изм. ДВ. бр.93 от 21 
Октомври 2003г.); 
 

Директива 2001/80/ЕО се прилага към горивни 
инсталации с номинална входяща термична мощност 
равна на или по-голяма от 50 MWth, независимо от вида 
на използваното гориво (твърдо, течно или газообразно), 
проектирани за производство на енергия. 
 
Сроковете за прилагане на изискванията на 
Директивата, са както следва: 
 
За действащи големи горивни инсталации - постигане на 
съответствие с нормата за допустими емисии преди 
01.01.2008 г.; 
 
За нови инсталации, въведени в експлоатация след 
27.11.2003г. Директивата се прилага изцяло (от датата 
на въвеждането им в експлоатация) 
 
Операторът на дадена съществуваща инсталация поеме 
с писмена декларация до компетентните органи 
(подадена не по-късно от 30.06.2004 г.) задължението да 
не експлоатира инсталацията повече от 20 000 работни 
часа между 01.01.2008 г. и 31.12.2015 г. 
 
Операторът на дадена инсталация с номинална 
топлинна мощност по-голяма от 400 MWth поеме 
задължението съответната инсталация да не работи 
повече от 2000 работни часа на година (между 
01.01.2008 г. и 31.12.2015 г.) и повече от 1500 работни 
часа годишно след 01.01.2016 г. при НДЕ на серен 
диоксид от 800 мг/м3. 
 
На територията на Община Несебър  няма обекти 
попадащи в обхвата на Директива 2001/80/ЕС 

 Методика на МОСВ за 
изчисляване на емисии по 
балансови методи 
(аналогична на методиката 
CORINAIR) 
Въз основа на приетата от 
Народното събрание 
Национална стратегия за 
развитие на енергетиката и 
енергийната ефективност за 
периода до 2010 година със 
средства на НФООС, е 
разработен Национален 
план за изпълнение 
задълженията на Р България 
по международните 
екологични споразумения 
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Директиви 
поставени от 

законодателството 
на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 
2001/81/ЕО на 
относно 
националните 
тавани за емисии 
на някои 
атмосферни 
замърсители 

Национална програма за 
намаляване на общите 
годишни емисии на серен 
диоксид, азотни оксиди, 
летливи органични 
съединения и амоняк в 
атмосферния въздух която е 
приета от МС на 05.04.2007 
г. 

Директива 2001/81/ЕС регламентира изискванията към 
всяка страна – членка за достигане на определени 
национални тавани на емисиите на четири основни 
замърсители серен диоксид (SO2), азотни оксиди (NOx), 
неметанови летливи органични съединения (NMVOC) и 
амоняк NH3) до 2010 г., като за базова година за оценка 
изменението на емисии на вредни вещества е 
определена 1990 г. През 2007 г. МС приема 
Националната програма за ограничаване на общите 
годишни национални емисии на серен диоксид, азотни 
оксиди, летливи органични съединения и амоняк, която 
предвижда допълнително намаляване на нивата на 
емисии на изброените замърсители. Предвижда се то да 
бъде постигнато в резултат на прилагането на мерки за 
привеждане на големите горивни инсталации в 
съответствие с нормативните изисквания. 
Ангажиментите по националната програма са включени 
в клаузите на Договора за присъединяване на страната 
към ЕС. 

Директива 
2005/55/ЕО 
относно мерките, 
които трябва да се 
предприемат срещу 
емисиите на 
газообразни и 
механични 
замърсители от 
дизелови 
двигатели, 
използвани в 
превозните 
средства, и 
емисиите на 
газообразни 
замърсители от 
бензинови 
двигатели, 
зареждани с гориво 
от природен газ 
или втечнен нефтен 
газ, използвани в 
превозните 
средства 

Наредба № 78 за 
одобряване типа на 
двигатели със запалване 
чрез сгъстяване по 
отношение на емисиите 
замърсяващи газове и 
частици; двигатели с 
принудително запалване, 
работещи с гориво 
"природен газ" или 
"втечнен нефтен газ", по 
отношение на емисиите 
замърсяващи газове; нови 
моторни превозни средства, 
оборудвани с тези 
двигатели (Обн. ДВ. бр.1 от 
5 Януари 2007г., изм. ДВ. 
бр.3 от 13 Януари 2009г.)  

Директива 2005/55/ЕО относно мерките, които трябва да 
се предприемат срещу емисиите на газообразни и 
механични замърсители от дизелови двигатели, 
използвани в превозните средства, и емисиите на 
газообразни замърсители от бензинови двигатели, 
зареждани с гориво от природен газ или втечнен нефтен 
газ, използвани в превозните средства 
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Директиви поставени от 
законодателството на ЕС 

Национално 
законодателство 

съответстващо на 
европейските 
директивите 

Етап на изпълнение 

Директива 2006/32/ЕО относно 
ефективността при крайното 
потребление на енергия и 
осъществяване на енергийни 
услуги 

Закон за енергийната 
ефективност (Обн. ДВ. 
бр.98 от 14 Ноември 
2008г, изм. ДВ. бр.97 от 
10 Декември 2010г). 

Изпълнен е първия от трите национални плана за 
действие по енергийна ефективност, разработен 
въз основа на Директива 2006/32/ЕО за енергийна 
ефективност при крайното потребление и 
енергийните услуги на Европейския парламент и 
Съветът на Европейския съюз. Периодът за 
отчитане постигането на индикативната цел по 
Директивата е 2008 – 2016 г. Основната цел е 
всички страни членки да постигнат спестяване на 
горива и енергии, до деветата година от 
прилагането на Директивата, в размер на 9 % от 
осреднената стойност на крайното енергийно 
потребление за периода 2001-2005г.  
През юни 2009 г. бе изготвен отчетът за 
изпълнението на ПНПДЕЕ в съответствие с 
изискванията на чл.5, ал.3, т.5 от Закона за 
енергийната ефективност (ЗЕЕ) и проследява 
изпълнението на дейностите и мерките през 2008 
г. , на база предоставената в Агенцията по 
енергийна ефективност информация за 
изпълнените мерки и дейности от организациите, 
имащи конкретни задължения за изпълнение на 
ПНПДЕЕ, описани в приложения 1 и 2 в Плана за 
действие.  
Направен е преглед на състоянието на 
енергийната ефективност през 2007 г., за която 
има официални данни от Националния 
статистически институт. След това са отчетени 
изпълнените мерки и дейности от Плана за 
действие през 2007 и 2008 г., разделени са мерки 
по видове горива и енергии и видове мерки за 
постигане на националната цел за енергийни 
спестявания. 
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4. Обобщено представяне на реализираните и предвидени мерки за намаляване на замърсяването на атмосферния въздух по 
групи, обсъждани на местно, регионално или национално ниво 
 

Група Код Мерки изпълнени до 2010г. Код Предстоящи мерки за реализация 

I.Mерки за ограничаване на 
емисиите от неподвижни 
източници с термична мощност 
от 0,5 до 50 MW  

BG_R_G_a_1 Ограничаването на емисиите на вредни 
вещества от горивни инсталации с 
термична мощност между 0,5 – 50 MW 
е предмет на Наредба №1 от 27 юни 
2005 г. за норми за допустими емисии 
на вредни вещества (замърсители), 
изпускани в атмосферата от обекти и 
дейности с неподвижни източници на 
емисии (обн., ДВ, бр. 64 от 2005 г.).  

Ns_Sh_Dh_t_1 Саниране на училища, детски градини, обществени и 
жилищни сгради. 

Ns_Sh_Dh_i_2 Информационни кампании за разясняване правилата 
за енергийна ефективност, условията за саниране на 
сгради, както и ползите от извършваното обновяване. 

Ns_Lt_Pr_t_1 Газификация на хотели 
Ns_Lt_Dh_t_1 Реализиране на проекти за енергийна ефективност 
Ns_Lt_Dh_i_1 Информационни кампании за разясняване на 

населението правилата за енергийната ефективност 

Ns_Lt_Dh_i_2 Кампания за запознаване на обществеността с 
въздействието на основните замърсители върху 
здравето на хората и възможностите за лично участие 
в намаляването на вредните емисии. 

Ns_Lt_Dh_a_1 Поддържане на система за ежегодна актуализация на 
изразходваните количествата горива за битово 
отопление.  

II.Ограничаване на емисиите от 
превозни средства  

BG_R_Tr_a_1 Към момента единственият 
икономически стимул за ограничаване 
на емисиите от превозните средства (не 
снабдени първоначално с каталитични 
неутрализатори) чрез последващо 
монтиране на оборудване за намаляване 
на емисиите се изразява в 50% -но 
намаление на размера на дължимия 
годишен данък за съответното превозно 
средство 

Ns_Lt_Tr_t_1 Реализиране на инвестиционни проекти за 
подобряване на обществения транспорт и подобряване 
на съществуващата транспортна схема на Несебър. 

Ns_Lt_Tr_t_2 Обновяване на автобусния парк на “Общинска 
автогара” за обществен превоз на пътници. 
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Група Код Мерки изпълнени до 2010г. Код Предстоящи мерки за реализация 

III.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 

Ns_R_Tr_a_1 Въвеждане на задължителни 
изисквания към емисиите от МПС при 
провеждане на обществени поръчки и 
търгове за транспортни услуги и 
закупуване на транспортни средства 

Ns_Sh_Tr_a_1 Изпълнителите на поръчки за подмяна и ремонт на 
канализационни мрежи, улици и др. да прилагат 
специална програма от мерки за недопускане на 
замърсяване на прилежащите площи и територии с 
кал и други замърсявания, водещи до увеличаване на 
пътния нанос или ветрово запрашаване 
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Група Код Мерки изпълнени  до 2010г. Код Предстоящи мерки за реализация 

IV.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) 

Ns_R_Tr_t_1. Изграждане и определяне на 
платени паркинги, стриктен 
контрол за неправилно паркиране 

Ns_Sh_Tr_a_1 Усъвършенстване на системата за управление на 
градския трафик, в това число на обществения 
транспорт, създаване на достатъчно на брой 
паркинги, максимално ограничаване на трафика в 
градските части и др. 

Ns_R_Tr_t_2 Благоустройство на крайпътните 
и междублоковите пространства; 
озеленяване 

Ns_Sh_Tr_t_2 Изграждането на нова и поддръжка на 
съществуващата пътна инфраструктура 

Ns_R_Tr_t_3 Преасфалтиране на улици и 
модернизация на 
инфраструктурата 

Ns_Sh_Tr_t_3 Реализиране на местни благоустройствени проекти, 
имащи пряко или косвено отношение към 
подобряване на КАВ 

Ns_R_Tr_t_4 Оптимизиране на организацията 
на движението в Несебър и 
Сл.Бряг  

Ns_Sh_Tr_t_4 Изграждане и определяне на платени паркинги, и 
стриктен контрол за неправилно паркиране. 

  NS_Sh_Tr_a_1 Превозването на насипни товари да става само от 
автомобили с покривала. 

Ns_Sh_Tr_t_5 Периодично ръчно измиване на зони или части от 
улици, по които по някаква причина се е натрупал 
значителен пътен нанос 

Ns_Sh_Tr_t_6 Ежеседмично миене на района около пункта за 
мониторинг  

Ns_Sh_Tr_t_7 Оптимизиране на зимното снегопочистване - 
опесъчаване чрез замяна на пясъка /лугата/ със 
специализирани препарати за третиране на 
снежната покривка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Несебър 

 

100 
ОБЩИНА НЕСЕБЪР  ВАНГ ЕООД 

Група Код Мерки изпълнени  до 2010г. Код Предстоящи мерки за 
реализация 

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

BG_R_Tr_1 Определяне данъците за МПС, основани на 
екологичните им характеристики 

Ns_Sh_Tr_i_1 Обществена кампания за 
насърчаване на 
велосипедния  транспорт 

BG_R_Tr_2 Провеждане на данъчна политика, насърчаваща 
доставката и експлоатацията на хибридни леки 
моторни превозни средства 

Ns_Lt_Tr_i_1 Информационна кампания и 
въвеждане на стимули за 
насърчаване на 
използването на 
обществения транспорт  

BG_R_Tr_3 Качеството на употребяваните течни горива на 
територията на страната е регулирано с Наредба за 
изискванията за качеството на течните горива, 
условията, реда и начина за техния контрол (Обн. ДВ. 
бр.66 от 25 Юли 2003г., изм. ДВ. бр.93 от 24 Ноември 
2009г.); 
Осъществяваният контрол по веригата след тяхното 
производство, внос, разпространение и/или 
съхранение, гарантира тяхното регламентирано 
използване и опазването на околната среда 

BG_R_Tr_3 Поддържане на данъчна политика, поощряваща 
производството и разпространението на биогорива за 
транспорта, която регламентира акцизна ставка за 
биодизела и биоетанола в размер на 0 лева на 1000 
литра, което ще позволи по-мащабно използване на 
биогоривата 
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Група Код Мерки изпълнени  до 2010г. Код Предстоящи мерки за реализация 
 
 
 
 
 
VI.Гарантиране 
употребата на 
нискоемисионни горива в 
неподвижни и подвижните 
източници 
 

Ns_R_Dh_t_1 Замяна на високосернисти 
горива, използвани в горивните и 
отоплителни инсталации с по-
ниско сернисти /вкл. газификация 
на локалните отоплителни 
инсталации за обществено 
отопление в хотелските 
комплекси/ 

  
  

Ns_R_Dh_t_1 Поетапна газификация  Ns_Sh_Dh_i_3 Изготвяне на Енергийна стратегия на 
Община Несебър 

Ns_Sh_Dh_t_1 Реконструкция на поликлиника в гр.Обзор, 
в.т.ч. прилагане на мерки за енергийна 
ефективност 

Ns_R_Dh_а_1 Изготвяне на проекти за 
повишаване енергийната 
ефективност на сградите 

Ns_Lt_Pr_t_1 Газификация на хотели 

Ns_Lt_Pr_t_1 Привеждане на дейностите в съответствие с 
НДНТ 

Ns_Lt_Pr_a_1 Въвеждане на изискване към 
производствените предприятия да извършват 
периодично измерване на емисиите си от 
акредитирани лаборатории. 

Легенда: Ns – Несебърс; BG- национална мярка; R – изпълнена мярка; Lt – дългосрочна мярка; Sh – краткосрочна мярка; G-обща мярка; Dh – група комунално битов 
сектор; Tr – група транспорт; Pr – група промишленост;  а – административна мярка; i-информационна мярка; t - техническа мярка; 1 – номер поред на 
съответната мярка. 
 
 
 
 
 


