
П Р О Т О К О Л   
 

Днес 27.07.2016 г. от 11 часа в заседателната зала на III ет. в  сградата на 

Община Габрово се събра Програмен съвет, определен със Заповед № 

1387/12.07.2016г. на Кмета на Община  Габрово на свое  заседание.  
Програмният съвет има за цел да извърши  оценка и управление на КАВ 

/качеството на атмосферния въздух/ на гр. Габрово, като му се възлага да актуализира, 

изготви и формира пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на 

показателите за КАВ, за периода 2016-2020г., в изпълнение на задължението за 

поддържане качеството на атмосферния въздух, съгласно нормативните изисквания. 

В ролята си на Секретар на Програмния съвет г-жа Искра Маджарска откри 

срещата и представи персонално участниците в заседанието.  
 

По време на заседанието на Програмния съвет се изразиха следните мнения и 

становища: 

В началото на заседанието г-жа Искра Маджарска запозна накратко участниците  

със събраната информация за “Качество на атмосферния въздух” (КАВ) на територията 

на Община Габрово. 
 

Съгласно нормативните изисквания, през 2012г. е разработена „Дисперсионна 

моделна оценка на приноса на всеки един от отделните сектори/източници на 

емисии към нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух на територията  на гр. 

Габрово и формулиране на система от мерки за изпълнение (в зависимост  от  

резултатите  на  моделната  оценка) в краткосрочен,  средносрочен  и дългосрочен 

план за периода от2012 г. до2015 г“. Целта на мерките е достигане и/или задържане 

нивата на ФПЧ10 до законно установените норми приети в страната.  

Последните измервания на качеството на атмосферния въздух  на територията на 

гр.Габрово, са извършени през 2015г пред сградата на Община Габрово (на 

показателите озон, серен диоксид, азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид и 

фини прахови частици фракция 10 µm., съгласно Наредба № 12 за нормите за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух (ДВ. бр. 58 от 30.07.2012). по утвърден от Министъра на околната 

среда и водите, годишен график на мобилна станция Русе към Изпълнителна агенция 

по околна среда (ИАОС).  

Мониторинга на КАВ обхваща всички сезони по дати от  15-28 Април 2015г., 03-

16 Юли 2015г., 09-22 Октомври 2015г., 27 Ноември -10 Декември 2015г.   

От протоколите, предоставени от Изпълнителна Агенция по Околна Среда 

(ИАОС), може да се обобщи, че не се наблюдават превишавания на нормите.  

Направена е оценка на резултатите от извършените замервания, които 

показват, че нивото на ФПЧ10 при 90,4 персентил е 32,73µg/m3, което не 

превишава нормата от 50 µg/m3.  

Във връзка с гореизложеното и с цел поддържане в норма показателите за 

качество на атмосферния въздух Община Габрово е получила писмо с изх.№08-00-

628/25.04.2016г. на Министерство на околната среда и водите (МОСВ), съгласно което, 

са спазени изискванията на Приложение №8 от Наредба № 12 за нормите за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, въглероден оксид и озон в 

атмосферния въздух (ДВ. бр. 58 от 30.07.2012)., в частта за индикативни измервания 

(измервания на случаен принцип). Същите показват, че гр. Габрово е постигнал 

качество на атмосферния въздух, отговарящо на изискванията на законодателството. 

Съгласно гореизложената информация Община Габрово се освобождава от 

задължението за актуализиране и съгласуване с компетентните органи на програма по 



чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за следващ период. Същевременно 

общината не се освобождава от задължението за поддържане на постигнатото качество 

на въздуха, чрез прилагане на адекватни мерки съобразени с конкретните условия.  

В тази връзка е и подготовката на актуален  на пакет от мерки за поддържане 

на нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-2020г., приложени към  

настоящия протокол. 

 

В хода на заседанието си Програмния съвет обсъди новите краткосрочни, 

средносрочни и дългосрочни мерки по приоритети: 

Приоритет1. Намаляване на емисиите от битовия и обществен сектор отопляващ 

се с твърдо или течно гориво; 

Приоритет 2.  Намаляване емисиите от транспорта; 

Приоритет 3: Намаляване на праховите емисии от уличните платна и откритите 

площ; 

Приоритет 4: Намаляване на емисиите в резултат на провеждане на строително 

ремонтни дейност. 

По време на заседанието на Програмния съвет се изразиха следните мнения и 

становища: 

 

В хода на работното заседанието г-жа Хилда Цвъркалева от ОП Благоустрояване– 

Габрово, постави въпрос, свързан с контрола на строителните отпадъци. Необходимо е 

да се извършва контрол от Общински инспекторат и служители от дирекция 

„Инфраструктура и екология“ на база кантарните бележки на постъпилите количества 

строителни отпадъци на вход РДНО – Габрово, за да се обвърже  информацията със 

строително ремонтните дейности на територията на гр.Габрово за строителния период, с 

цел недопускане образуването на нерегламентирани сметища. 

Изказване направи инж. Ваня Дикова - представител на РИОСВ – Велико Търново. 

Тя констатира, че през 2012г община Габрово е била задължена да разработи 

„Дисперсионна моделна оценка“ за качеството на атмосферния въздух за територията 

на Община Габрово, съгласно изискванията на чл.27 от Закона за чистотата на 

атмосферния въздух. Но към днешна дата община Габрово изпълнява задълженията по 

отношението спазване на нормите за КАВ.  

Г-жа Дикова ще предложи Община Габрово да бъде включена в плановите 

измервания на мобилна станция за КАВ през 2017г, след което ще бъде направена оценка 

на резултатите от замерванията на КАВ на територията на Община Габрово.    

Г-жа Хилда Цвъркалева ОП „Благоустрояване“  Габрово представи информация, че 

през 2017г. ще бъде закупена нова машина за автоматично почистване на уличните 

платна – автометачка, тъй като наличната техника е стара( над 30 години), амортизирана 

и е необходимо да бъде подменена. 

В хода на срещата  инж. Ваня Дикова предложи за всички мерки за поддържане на 

нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-2020г да бъдат изписани имената на 

проектите и стойността им, времевата рамка и ефекта от прилагането им. 

 

Членовете на Програмния съвет се запознаха с така предложения Пакет от 

актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-

2020г., и  приеха  следните: 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Я : 

 

1.  Приема се Пакета от актуални мерки за поддържане на нивата на 

показателите за КАВ, за периода 2016-2020г. 

2. Да се внесе предложение за приемане от Общински съвет Габрово на изготвения 

Пакет от актуални мерки за поддържане на нивата на показателите за КАВ, за 

периода 2016-2020г. 
3. След приемане от Общински съвет Габрово на Пакета от актуални мерки за 

поддържане на нивата на показателите за КАВ, за периода 2016-2020г., същите да 

се изпратят  за информация в МОСВ и РИОСВ – В. Търново. 

 

 

ЧЛЕНОВЕ НА ПРОГРАМНИЯ СЪВЕТ: 

    
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Марияна Костадинова …………………… 

СЕКРЕТАР: Искра Маджарска ……………. 

и ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Веселина Султанова ………… 

2. инж. Десислава Колева ………….. 

3. л. арх. Илвина Илийчева ………….. 

4. Хилда Цвъркалева ……………… 

5. Стефан Трифонов …………… 

6. инж. Ваня Дикова……………… 

7. д-р Наньо Димов ………………… 

8. Даниела Тодорова  ……………………..  

9. Младен Гроздев ………………………. 

10. Камен Младенов ………………… 

 

Протоколът, заедно с цялата документация, е предаден на Кмета на община Габрово на: 

......................2016.г.   

 

УТВЪРДИЛ: 

 

ТАНЯ ХРИСТОВА 

Кмет на Община Габрово 

 

Влиза в сила на................................ 
 

Изготвил: 

Искра Маджарска, ст.експерт в дирекция ИЕ 

 


