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ПРЕДГОВОР 

 

 

 

Въвеждането на зони с ниски емисии (ЗНЕ) би забранило влизането на 

замърсяващите превозни средства в центровете на градовете. Мярката може да бъде 

приложена в София, тъй като автомобилният транспорт значително допринася за 

концентрациите на ФПЧ10. Дизеловите леки автомобили, категории - стандартите Евро и 

Евро 1 са основни източници на емисиите на ФПЧ10 в градските зони. На общинско ниво 

липсва информация за броя на тежкотоварните автомобили, типовете и Евро категориите 

им. Поради това не могат да бъдат изчислени емисиите от този източник в извадката на 

общините и не могат да бъдат оценени съответните мерки. Тъй като общините са 

отговорни за мерките в обществения транспорт, мярката, която следва да предприемат, 

е да насочат средствата си по приоритетна ос 5 на ОПОС за закупуване на най-новите 

превозни средства, които отговарят на най-строгите екологични изисквания или, където 

е уместно, за закупуване на електрически превозни средства. 

Принципът на ЗНЕ е, че водачите на превозни средства от категории, които 

замърсяват повече - в случая дизелови автомобили от категории преди Евро и Евро 1 - са 

задължени да заплатят такса за влизане в зоната, така че част от собствениците на тези 

автомобили няма да влизат изобщо в зоната или ще се пренасочат към обществения 

транспорт, или дори ще закупят по-модерно превозно средство с по-ниски емисии. ЗНЕ 

са предназначени да спират по-старите превозни средства и да насърчават използването 

на по-новите, по-чисти Евро категории на превозни средства, особено дизеловите. 

Дотолкова доколкото има проблем с азотния диоксид (NO₂), основната причина са 

дизеловите автомобили, така че мерките, първоначално ще намалят нивата на ФПЧ10, ще 

намалят и концентрациите на NO₂.  

Жителите на София са изложени на нива на замърсяване на въздуха, които 

надвишават европейските стандарти за качество на въздуха и са сред най-високите, 

наблюдавани в европейските градове. Моторните превозни средства са важен източник 
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на емисии на замърсители на въздуха и техният принос се подсилва от нарастващото 

използване на лични автомобили и сравнително стария автомобилен парк в града.  

София, столицата на България, е един от най-замърсените градове в Европа. 

Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) в София редовно надвишават годишните 

лимити на Световната здравна организация и стандартите за качество на въздуха на 

Европейския съюз. 

Излагането на замърсяване на въздуха е причина за редица неблагоприятни 

последици за здравето, включително респираторни и сърдечно-съдови заболявания. 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) изчислява, че 13 920 случая на 

преждевременна смърт в България през 2018 г. се дължат на излагане на фини прахови 

частици (ФПЧ2,5), азотен диоксид (NO₂) и озон (O3), ниво, което отчитайки населението, е 

2,2 пъти по-високо от средното за страните от ЕС-27 и Обединеното кралство. Качеството 

на въздуха като цяло е по-лошо в големите градове като София, отколкото в други части 

на България. Изследователите са установили, че социалните разходи на София свързани 

със замърсяването на въздуха, количествено определени на базата на отрицателните 

въздействия върху здравето, са най-високите в България и повече от седем пъти над тези 

на втория най-замърсен град в страната.   

Използването на лични автомобили е един от основните източници на 

замърсяване на въздуха в София,  а населението на града става все по-моторизирано през 

последните няколко години. По данни от Нивото на моторизация през 2020 г. от 663 

автомобила на 1000 жители е с 29% по-високо от нивото от нивото през 2016 г. от 515 

автомобила на 1000 жители, като в тази стойност се включват не само леки автомобили, 

но и ремаркета, трактори, товарни автомобили и др. Други големи европейски градове 

обикновено имат ниво на използване на автомобили под 450 на 1000 души.  

Движението на товарни автомобили, както и на автобуси с над 22 места също 

представлява източник на замърсяване. В НАРЕДБА за организация на движението на 

територията на Столична община са фиксирани правила за ограничение на този вид 

транспорт, както и регулация за начините, по които превозни средства с общо тегло над 

определено могат да получават разрешителни за достъп до зоните. Тъй като този вид 
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транспорт заради регулацията е пренебрежимо малък процент, то той няма да бъде 

разглеждан като основен източник на емисии. 

Освен нарастващата употреба на автомобили, възрастта на автомобилния парк на 

София също допринася значително за замърсяването на въздуха. Средната възраст на 

автомобилите в София е 18 години, а над половината от всички автомобили в София са 

над 16 годишни. За разлика от това средната възраст на автомобилите в ЕС е 11,5 години. 

По-големият дял на по-старите автомобили е пагубен за качеството на въздуха в града, 

тъй като по-старите автомобили (например дизеловите автомобили по стандарти преди 

Eвро 5), отделят значително повече емисии на ФПЧ и NOx от тези, сертифицирани по по-

новите стандарти. В София няма правила, които да ограничават използването на по-

старите и по-замърсяващи автомобили.  

Столична община предприе стъпки за справяне с тези предизвикателства, 

последно с разработването на Комплексен план за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух. Планът включва предложение за проектиране на ниско емисионна 

зона (ЗНЕ), форма на ограничение на достъпа на превозни средства, което се прилага в 

много европейски градове за контрол на замърсяването свързано с трафика. Тъй като 

подробностите за водената политика по отношение на ЗНЕ са в процес на обсъждане, 

важно е да се разберат ползите от намаляването на емисиите, които различните схеми 

за въвеждане на ЗНЕ носят и колко бързо те се постигат.   

На Европейско ниво, Комисията е приела Европейска стратегия за мобилност с 

ниски емисии - СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ  

(SWD(2016) 244 final), в която е обявила, че темпът на въвеждане на нулеви емисии се 

ускорява чрез настоящата стратегия за мобилност с ниски емисии, като същевременно се 

гарантира необходимата мобилност за ефективен вътрешен пазар и за свързаност в 

световен мащаб.  
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В плана за действие се посочват действията, които Комисията възнамерява да 

предприеме при спазване на принципите и процесите за по-добро законотворчество, за 

да се гарантира, че всички предложени мерки ще се основават на факти, ще са ефективни, 

ефикасни, пропорционални и при пълно зачитане на принципа на субсидиарността.  

Тези действия са насочени към ключови механизми, които да тласнат сектора на 

транспорта в правилната посока при спазване на принципа на технологична неутралност 

и да допринесат за създаването на работни места, за растеж и инвестиции:  1) по-висока 

ефективност на транспортната система; 2) нискоемисионна алтернативна енергия за 

транспорта; и 3) превозни средства с ниски и нулеви емисии.  

За това преобразуване ще спомогнат и хоризонтални способстващи фактори като 

стратегията за енергиен съюз, научните изследвания и иновациите, промишлената и 

инвестиционната политика, стратегиите за цифровия единен пазар и програмата за 

умения. Тъй като на автомобилния транспорт се дължат над 70 % от емисиите на 

парникови газове от транспорта и голяма част от замърсяването на въздуха , действията 

ще бъдат съсредоточени в тази област, но всички транспортни сектори могат и трябва да 

допринесат. 

Принципите за намаляване на трафика от лични МПС могат да бъдат изведени  от 

правилата за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система (КТС) 

на урбанизираните територии НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. Според този 

нормативен акт основните задачи на плановете и проектите за КТС са: 

 да предлагат оптимални възможности за развитие на различните видове 

придвижване в населеното място или урбанизираната територия при следното 

подреждане по приоритет: а) пешеходно движение; б) обществен транспорт; в) 

велосипедно движение; г) движение на леки автомобили; д) товарно 

автомобилно движение; е) транзитно за урбанизираната територия движение на 

автомобили; 

 да осигуряват адекватна възможност за интермодалност чрез бърз, лесен и 

удобен трансфер; 
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 да извеждат транзитното автомобилно движение извън населените места и 

урбанизираните територии; 

 да предлагат алтернативни активности на уличното платно в зависимост от 

часовата, седмичната и сезонната специфика на автомобилното движение. 
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I. ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА 

 

ЕС действа на много нива за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха 

чрез: законодателство; сътрудничество със сектори, отговорни за замърсяването на 

въздуха; национални и регионални власти и неправителствени организации и 

изследвания. Политиките на ЕС целят намаляване на излагането на замърсяване на 

въздуха чрез намаляване на емисиите и определяне на гранични и целеви стойности за 

качеството на въздуха. 

В рамките на Европейския съюз Осмата програма за действие в областта на 

околната среда (8th EAP) има за цел да предложи политически насоки за политиките на 

ЕС в областта на околната среда и изменението на климата за периода 2021-2030 г., с 

оглед ускоряване на прехода към климатично неутрални, чисти, ресурсни -ефективна и 

възстановителна икономика. Тя беше предшествана от Седмата програма за действие в 

областта на околната среда (7th EAP); важен инструмент за управлението заедно с Визия 

до 2050 г., посредством които се ръководи политиката по околната среда в целия 

Европейски съюз. 

ЕС дефинира стандартите за избягване на натрупването на прекомерни 

концентрации на замърсяване. Като част от Европейския зелен пакт, ЕС преразглежда 

тези стандарти, за да ги приведе в по-тясно съответствие с препоръките на Световната 

здравна организация (последните насоки на СЗО за качество на въздуха бяха публикувани 

на 22 септември 2021 г.). ЕС също така има за цел да подобри цялостното 

законодателство на ЕС за чист въздух, използвайки оценката от 2019 г. „проверка на 

годността“ на директивите за качеството на атмосферния въздух. 

През 2013 г. Европейската комисия прие пакет за политика за чист въздух за 

Европа, който има за цел да постигне пълно съответствие със съществуващото 

законодателство за качеството на въздуха до 2020 г. и допълнително да подобри 

качеството на въздуха в Европа до 2030 г. и след това. Той включва: 
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 актуализирана директива за националните тавани на емисиите с тавани за 

емисиите за годините от 2010 г. нататък и нови национални ангажименти за 

намаляване на емисиите за периода 2020-2029 г., както и за 2030 г. и след това; 

 нова директива за средни горивни инсталации, предназначена да ограничи 

емисиите на азотни оксиди, серен диоксид и прахови частици от средни горивни 

инсталации, която да посочи пределно допустимите стойности на емисиите за 

нови и съществуващи инсталации; 

 допълнителни действия, насочени към качеството на въздуха в градовете, 

национални и местни действия, подкрепени от фондовете на ЕС, както и засилена 

програма за научни изследвания и иновации. 

На ниво държава-членка новата директива за намаляване на емисиите (Директива 

NEC, (2016/2284/EU), приета през 2016 г., определя ангажиментите за намаляване на 

емисиите на пет основни замърсители на въздуха (азотни оксиди, серен диоксид, 

неметан летливи органични вещества и съединения, амоняк и фини прахови частици), 

които увреждат човешкото здраве и околната среда. 

Друго ключово законодателство на ЕС е насочено към намаляване на емисиите на 

замърсители на въздуха от специфични източници, като: 

 транспорт; 

 стационарни източници/промишлени съоръжения; 

 бои и разтворители. 

В международен план въпросът за емисиите на замърсяване на въздуха се 

разглежда и от въздушната конвенция на ИКЕ на ООН (наричана преди Конвенцията на 

ИКЕ за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Конвенцията 

LRTAP) и нейните протоколи. Протоколът за „много замърсители“ от Гьотеборг, съгласно 

Конвенцията за въздуха, съдържа национални тавани за емисии, които за държавите -

членки на ЕС са или равни, или по-малко амбициозни от тези в Директивата за NEC на ЕС 

(2001/81/ЕО). Протоколът е изменен през 2012 г., за да включи национални ангажименти 

за намаляване на емисиите, които трябва да бъдат постигнати през 2020 г. и след това, 

включително фини прахови частици. 
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Директивите на ЕС за качеството на въздуха (Директивата от 2008 г. относно 

качеството на атмосферния въздух и по - чист въздух за Европа и Директивата от 2004 г. 

за тежките метали и полицикличните ароматни въглеводороди в атмосферния въздух) се 

отнасят до замърсяването на въздуха съгласно Тематичната стратегия за замърсяването 

на въздуха. И двете описват основните принципи относно оценката и управлението на 

качеството на въздуха и определят прагове за концентрация на замърсители, които не 

трябва да се превишават. В случай на превишения органите трябва да разработят и 

прилагат планове за управление на качеството на въздуха. 

Новите изисквания по отношение на докладването и обмена на информация за 

качеството на въздуха се прилагат от 1 януари 2014 г., след одобрението през 2011 г. на 

Решение на Комисията за взаимен обмен на информация и докладване. 

Устройствата за модернизиране, използвани в ЗНЕ, трябва да бъдат 

сертифицирани. Сертифицирането се извършва на ниво държава и повечето държави 

поддържат списък със сертифицирани устройства. От 2014 г. Работната група на ИКЕ на 

ООН по замърсяването и енергията (GRPE) разработва схема за сертифициране на 

устройства за контрол на емисиите за модернизиране (REC), която европейските страни 

могат да използват като основа на своите национални схеми. 

Европейската практика показва, че забраната на навлизане на дизелови 

автомобили с по-нисък клас от ЕВРО 4 в нискоемисионните зони намалява трафика с 30%. 
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II. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 

 

Един от главните сектори - източник на значителни емисии на замърсители в 

атмосферния въздух на Столична община е автомобилният транспорт. През последните 

три десетилетия, автомобилният парк в София нараства изключително бързо. 

Проблемите, свързани с това са, че: твърде голям е делът на автомобилите, които 

са стари и като дизайн и като технически характеристики – с други думи като вредно 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а оттук върху опазването на 

човешкото здраве и околната среда като цяло. От друга страна, възможностите на 

Столицата предвид числеността на населението и градската инфраструктура отдавна не 

са в състояние да посрещнат предизвикателствата на съвременния начин на живот, 

въпреки че местната власт полага значителни усилия в това направление. 

Замърсяването на въздуха е сериозен проблем за Столична община и особено за 

София през последните 30 години. Това се дължи на някои важни обективни причини – 

релефни и метеорологични особености на района, наличие на външен пренос на 

замърсители, бързо разрастване на града и като територия, и като население и др. 

Проблемът е най-сериозен през зимния период на годината. Тогава замърсяването на 

въздуха е в най-висока степен, защото към всички останали, се прибавя още един 

значителен източник на замърсители - битовото горене на дърва и въглища за отопление. 

Столична община е разположена в Софийската котловина и е заобиколена от 

планините Стара планина, Средна гора, Плана и Лозенска планина, Витоша и Люлин, 

склоновете на които са заети във висока степен от гори. 

Според геоморфоложките си особености релефът се характеризира като 

котловинен, долинно-склонов и планински. В посока от север на юг релефът от планински 

постепенно преминава в котловинен (Софийска котловина с най-ниските подножия на 

Стара планина) и отново преминава в планински (Витоша, Плана, Лозенска планина, 

Люлин). Конкретното разположение на урбанизираните структури в пределите на 

котловината, вкл. характера на котловинното дъно и на вътрешните промени в 
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надморската височина, на степента на орографска затвореност и влиянието на 

орографията на съседните планински обекти спрямо доминиращата циркулация на 

въздушните маси са съществени обстоятелства, които влияят върху формирането на 

местното време и климат и благоприятства за засилване на чертите на неговата 

естествена „континенталност“, която способства за задълбочаване на екологичните 

проблеми в случая - на неблагоприятни стойности на КАВ в селищната среда. 

Географското положение на столицата, в котловина (Софийското поле) и оградена 

от планини, има решаващо значение за климатичната специфика на територията й. От 

една страна, тази затвореност на Софийското поле от планинските масиви обуславя 

лошата вентилация на атмосферата. От друга страна размерите и формата на котловината 

(удължена ос NW-SE) и доминиращият целогодишен западен пренос предполагат 

проветривост. 

Високата честота на случаите с тихо време се отбелязва в градската част на София 

и се предопределя до голяма степен от конфигурацията на застрояване. Важна 

орографска особеност на Софийското поле представляват северните склонове на Витоша. 

Те са стръмни и се издигат до над 1300 м, а София се намира на около 550 м надморска 

височина. Тази „стена“ препятства въздушните потоци в югозападна посока и за така 

наречената „Витошка яка“ са характерни ветрове, успоредни на северните склонове на 

планината в запад - северозападна или в изток - югоизточна посока. 

Макро-структурата на днешна София може да се определи като компактен град с 

радиално-кръгова структура. В своето бурно демографско и териториално развитие през 

последните 140 години градът се разраства концентрично около историческото си ядро. 

Основните оси на развитие са следвали съществуващите от векове транспортни 

направления – югоизток, северозапад, югозапад, североизток, север. Успоредно с 

нарастването на града по основните радиални направления, са планирани и частично 

реализирани кръгови/рингови трасета, осъществяващи връзки между отделните 

квартали по периферията. 

Въпреки намеренията и тенденциите за развитие на вторични градски центрове, 

София все още е изявено моноцентричен град. Голяма част от пътуванията търсят центъра 
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или преминават транзитно през него. Затова способства и структурата на съществуващата 

уличната мрежа, в която преобладават широките и сравнително добре изградени 

радиални трасета, докато заложените в устройствените планове рингови и тангенциални 

трасета са недоизградени. На практика, изцяло завършени са само най - вътрешният 

(първи градски ринг около историческия център на града) и най-външният ринг 

(околовръстен път). Втори градски ринг около централната градска част е с липсващ 

важен участък – т.нар. пробив „Данаил Николаев“. Най-проблематичен е трети градски 

ринг - от него са изградени само отделни фрагменти (участък от бул. „Тодор Каблешков“, 

бул. „Г.М. Димитров“, бул. „Асен Йорданов“). Липсата на междинен ринг между 

централната градска част и околовръстния път води до това, че голяма част от далечните 

кореспонденции налагат преминаване през или в близост до центъра, което го натоварва 

допълнително с паразитен трафик. 

Натоварването на трафика и разпределението на емисиите от леките, 

лекотоварните и тежкотоварните превозни средства в рамките на Столична община, 

което е основен показател за определянето на замърсяването от транспортните средства, 

предвид  реални данни, предоставени от Столична община, е отнесено пропорционално 

към дела на съответните категории в общия брой регистрирани МПС в Столична община 

за 2021 г., както следва: леки коли - 80%; лекотоварни автомобили - 15%; тежкотоварни 

автомобили- 5%. 

София е най-големият град на територията на България - всеки 5-ти българин 

живее в столицата.  

Съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ), въпреки 

влошаващата се демографска обстановка и отрицателния прираст в държавата в резултат 

на демографските и миграционни процеси в страната, населението на София расте в 

периода до 2019г., когато достига 1 328 790 души. През 2020г. и 2021 г. се наблюдава 

спад, който достига 1,6% през 2021г. спрямо 2019г. 

Сред причините е динамизираният миграционен процес на жителите на столицата 

към близки малки населени места в съседните общини, които се превръщат в 

притегателно място заради по-доброто качество на въздуха. Катализатор на тези процеси 
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е Пандемията от COVID-19, която промени стереотипите в начина на работа и 

възможността да се работи и учи онлайн.  

Отварянето на столицата към населените места в област София чрез мащабни 

инвестиции в транспортна инфраструктура, вкл. модерни кръстовища на две и три нива, 

допринесе за скъсяване на времето за придвижване по Околовръстното шосе и 

булевардите „Европа“, „Ломско шосе“, „Самоковско шосе“ и други. Времето и 

отстоянията за придвижване от селата към града са съизмерими с тези в рамките на 

града. 

Въпреки официалните данни на НСИ, населението на столицата надхвърля 1,8 

млн. души заедно с нерегистрираните и временно пребиваващите студенти, сезонни 

работници и ежедневно работещи в града жители на прилежащите населени места. 

Вътрешната миграция оказва силно влияние на броя и структурата на населението в 

София. Това е обяснимо с факта, че столицата е привлекателно място за живеене заради 

предлагащите се по-големи възможности за работа, образование, здравеопазване, 

култура и др. в сравнение с останалите областни градове. 

Средно всеки жител на столицата прекарва в пътуване 64 минути на ден, като 

средният брой пътувания на ден е 2,67. Пешеходното придвижване се избира при по-

къси разстояния, като едно пътуване е средно 17 минути. За пътуващите с автомобил 

едно пътуване отнема 26 минути, а за пътуващите с обществен транспорт - 29 минути. С 

автомобил пътуват основно работещите и домакините, докато градският транспорт е 

основно средство за придвижване на студентите. Пеша се придвижват основно 

пенсионерите. 

От 60-те години почти три десетилетия принципите на градоустройственото 

планиране и развитие се определят от преобладаващия подход за модернизация и от 

специфичната социално-икономическа среда. Идеята за функционалност определя и 

подхода към обществените пространства: на моторизирания транспорт е даден 

приоритет за сметка на други аспекти и жизнеспособността на градската среда е 

поставена на заден план. Отговорът на тенденцията за увеличаване на моторизацията 

чрез непрекъснато повишаване на капацитета на уличната мрежа води до още по-голямо 
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търсене. Градовете бързо се трансформират, за да бъдат пригодени за пътуване с лек 

автомобил, без да се обмисли вредното въздействие върху гражданите и обществените 

пространства, които обитават. Тази градоустройствена практика се наблюдава и в София, 

въпреки че броят на леките автомобили тук е бил по-нисък от западноевропейските 

градове. В резултат на процеса се променят предпочитанията при избора на 

местоживеене и транспортните навици. Всички тези аспекти оказват силно влияние върху 

развитието на градските пространства и позиционирането на пешеходните пресичания. 

За разлика от западноевропейските градове, София е с недоизградена улична мрежа, 

което деформира допълнително общата картина. 

Следвайки западноевропейските тенденции със закъснение, този подход започва 

постепенно да се променя в София и критериите за жизнеспособност на градската среда 

започват да се прилагат и на стратегическо ниво: пешеходни зони, велосипедна 

инфраструктура, успокояване на движението, приоритет на обществения транспорт.  

На база подробно изследване на транспортните навици на населението на 

Столична община  проведено чрез Специализирано анкетно изследване за 

транспортното поведение и нагласите на гражданите на град София от 2017 г. ясно се 

вижда тенденция за увеличено търсене на автомобила като основно средство за 

придвижване. 

С близо 7% е спаднало използването на градски транспорт. Това е на фона на 

построените и пуснати в експлоатация нови метро участъци. Със сигурност ползването на 

метро създава удобство, сигурност и бързо придвижване за една голяма част от жителите 

и гостите на града. Същевременно ползването на автомобил се е увеличило с около 2,4%.  

Въпреки видимите усилия на Столична община да обнови превозните средства на 

градския транспорт и да създаде комфорт и удобство при пътуването, се вижда, че лекият 

автомобил продължава да бъде предпочитано превозно средство най-вече за трудови и 

бизнес пътувания. 

Ръстът на населението, новите работни места, увеличената мобилност и новата 

автомобилна инфраструктура водят след себе си и до ръст на степента на моторизация. 
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По данни от СДВР през 2006 г. регистрираните автомобили в София са 360 на 1000 души. 

До 2015 г. се наблюдава непрекъснат ръст на моторизацията, достигайки 528 автомобила 

на 1000 жители. През 2016 г. има лек спад от 2% до 515. Той съвпада с въвеждането на 

единната информационна система на КАТ и общините за регистрация и дерегистрация на 

автомобили, която пък допринася и за по-точна статистика относно моторизацията. За 

сравнение моторизацията е със значително по-ниски нива във Виена – 370 (2016 г.), в 

Берлин – 327 (2013 г.). 

Обществените политики влияят върху избора на вид транспорт по различни 

начини, например, зависимостта от автомобилите се благоприятства от изграждането на 

улици, ориентирани към автомобилното движение, осигуряване на паркоместа в ЦГЧ, 

благоприятната ценова политика за улично паркиране и планиране, ориентирано към 

автомобилно пътуване.  

Редица проучвания доказват, че прекомерната зависимост от автомобилите влияе 

негативно върху икономическото развитие, като увеличава транспортните разходи и 

консумацията на ресурси от потребителите, изисква значителни финансови средства и 

земя за пътища и съоръжения за паркиране, увеличава задръстванията по пътищата, 

времето за пътуване, рисковете за участниците в движението и има негативно 

въздействие върху околната среда и здравето. 

Затова и качеството на въздуха е много актуална тема през последните години не 

само в България, но и в Европа и света. Исторически качеството на въздуха в София отчита 

подобрени нива, основно поради въвеждане на очистващи инсталации в индустрията, но 

остава сериозен проблем. Той се определя от две основни тенденции: увеличаването на 

броя на дизелови автомобили и употребата на фосилни горива и биомаса за отопление 

в бита. Автопаркът включва значителен дял стари бензинови и дизелови автомобили. 

Друг проблем е умишленото премахване на катализатори и филтри за твърди частици 

поради високата им цена за подмяна или тяхната кражба поради съдържанието на 

благородни метали. 

Столична община има изградена система за ранно сигнализиране на високи нива 

на замърсители във въздуха. Системата все още не е използвана и тепърва предстои да 



 

21 
 

се реши ролята ѝ. Тя може да послужи за вземане на крайни мерки при утежнена 

ситуация. 

Мерките, които се обсъждат, са предоставяне на безплатен обществен транспорт 

в дните със силно замърсен въздух, забрана за движение на автомобили с четни/нечетни 

регистрационни номера, затягане на контрола над техническите прегледи на МПС (вкл. 

закупуване на уреди за измерване на замърсители при регистрация на автомобили), 

специални стикери за автомобили, които замърсяват повече, въвеждане на забрана за 

движение на МПС в определени зони при завишени нива на замърсяване. Столична 

община също така има ангажимента и намерението да подмени автопарка на 

обществения транспорт с електрически автобуси и такива на метан, както и нови трамваи 

(вкл. откриване на нови трамвайни линии), които не натоварват въздуха със замърсители. 

Условията и редът за извършване на задължителните годишни технически 

прегледи са регламентирани в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.1 за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС). В 

тази връзка, вече са направени необходимите допълнения в текстовете на наредбата от 

гледна точка на регламентирането на конкретни показатели, които ППС трябва да 

постигат като съответно се разпределят на евро категории. Респективно, в резултат на 

това ще може да се определят категориите, за които да е позволено движението в 

Централната градска част. При извършването на задължителен технически преглед всяка 

следваща година, ще може да се следи дали конкретното ППС постига съответните 

показатели. 

Също така следва да се предвидят санкции в закона по отношение на МПС с 

вторично отстранени катализатори. В тази връзка би могло да се направят допълнения в 

Глава седма „Административно-наказателна отговорност“ на Закона за движение по 

пътищата, където да се регламентират конкретните законови санкции за водачите на 

такива МПС. 

                                                           
1 Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 
1.01.2012г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 
г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., бр. 80 от 11.09.2020 г., в сила от 12.11.2020 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г.  
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Към настоящия момент на територията на Столична община са разположени 

седем пункта за мониторинг на КАВ от Националната система за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух, която се поддържа от ИАОС. От тях един е ръчен пункт 

за мониторинг с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. 

В допълнение към официалните пунктове за мониторинг от националната система 

за мониторинг от 27 декември 2019г. 22 сензорни станции показват данни за качеството 

на въздуха в Столична община чрез интернет платформа. 

Станциите, представляват съвкупност от измервателни сензори, които 

проследяват нивото на замърсяване по следните показатели: ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотен 

диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис. Следва да се отбележи, че данните от 

сензорните станции са индикативни и поради спецификата на използваните технологии, 

при определени условия, е възможно отклонение в измерените показатели. Независимо 

от това, обаче, данните са допълнителен информативен източник за гражданите относно 

качеството на атмосферния въздух. 

В допълнение към пунктовете за мониторинг от Националната система за 

мониторинг на КАВ и общинските измервателни сензорни станции функционира и 

гражданска мрежа от сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух AirBG. 

Целта на гражданската инициатива на Фондация „Код България“ е да се покрие с 

измервателни станции максимално голяма част от територията на населените места в 

България. Сензорите от гражданската мрежа измерват ФПЧ, а отскоро и азотен диоксид.2 

Натоварването на трафика и разпределението на емисиите от леките, 

лекотоварните и тежкотоварните превозни средства в рамките на Столична община, 

което е основен показател за определянето на замърсяването от транспортните средства, 

предвид реални данни, предоставени от Столична община, е отнесено пропорционално 

към дела на съответните категории в общия брой регистрирани МПС в Столична община 

за 2021 г., както следва: леки коли - 80%; лекотоварни автомобили - 15%; тежкотоварни 

автомобили- 5%. 

                                                           
2 Източник: https://airbg.info/  
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Най-много пътувания през деня са трудови – около 60%. В сутрешните пикови 

часове водят началото си от дома, като над 60% от пътуванията са от дома към работното 

място. Средно всеки жител на столицата прекарва в пътуване 64 минути на ден, като 

средният брой пътувания на ден е 2,67. Пешеходното придвижване се избира при по-

къси разстояния, като 1 пътуване е средно 17 минути. За пътуващите с автомобил едно 

пътуване отнема 26 минути, а за пътуващите с обществен транспорт 29 минути. С 

автомобил пътуват основно работещите и домакините, докато градският транспорт е 

основно средство за придвижване на студентите. Пеша се придвижват основно 

пенсионерите. 

Идеята за функционалност определя и подхода към обществените пространства: 

на моторизирания транспорт е даден приоритет за сметка на други аспекти и 

жизнеспособността на градската среда е поставена на заден план. Отговорът на 

тенденцията за увеличаване на моторизацията чрез непрекъснато повишаване на 

капацитета на уличната мрежа води до още по-голямо търсене. Градовете бързо се 

трансформират, за да бъдат пригодени за пътуване с лек автомобил, без да се обмисли 

вредното въздействие върху гражданите и обществените пространства, които обитават. 

За разлика от западноевропейските градове, София е с недоизградена улична 

мрежа, което деформира допълнително общата картина. Следвайки 

западноевропейските тенденции със закъснение, този подход започна постепенно да се 

променя в София и критериите за жизнеспособност на градската среда се прилагат и на 

стратегическо ниво: пешеходни зони, велосипедна инфраструктура, успокояване на 

движението, приоритет на обществения транспорт. Необходима е реализиране на 

цялостна концепция за развитието на различните аспекти на мобилността, която да даде 

интегрирано решение на проблемите в различните направления. 

Във всички случаи трябва да се търси баланс, защото от една страна намаляването 

или ограничаването на трафика води до по-ниски скорости на движение и често 

задръствания, а от друга увеличаването на пропускателната способност респективно 

повишава скоростта на движение, което най-общо е съпроводено и с отделянето на 

повече вредни емисии. В този смисъл би трябвало да се търси ползата или ефекта от 

центъра на града към периферията или обратно (в зависимост от вида на влиянието – 
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негативно или позитивно), както в посока на емисиите, така и на трафика – 

интензивността на движението. 

Европейският подход е ориентиран към създаване на стратегии, политики, 

правила и инфраструктура, които ограничават все повече трафика, когато се насочва към 

центъра на градовете (донякъде и обусловено от старите тесни улици които вече са 

наследени) и се опитват да пренасят по-голяма част от негативните ефекти извън града – 

т.е. по околовръстните пътища. В този аспект, заедно с принудителните мерки като: 

заплащане за влизане, движение или спиране и паркиране в централните зони в 

западните страни, естествено се ограничава и широчината, и броят на лентите за 

движение в посока към центъра, за сметка на увеличаването им в периферията на града. 

София има наследени (проектирани и изградени) артерии (напр. бул. „Цариградско 

шосе“) които водят трафика директно към центъра на града, без особена възможност за 

обхождането му. 
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III. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ 

 

Единственият ефективен подход за опазване на чистотата на атмосферния въздух 

е решителното намаляване на емисиите на замърсители в атмосферата. Затова все по-

настойчиво в световната практика се налагат мерките, свързани с въвеждането на зони с 

ниски емисии (ЗНЕ) на замърсители в атмосферата.  

Наред с другите мерки за опазване на чистотата на атмосферния въздух, все по-

актуални стават така наречените „зони с ниски емисии“ (ЗНЕ). Съществуват и се прилагат 

различни ЗНЕ. Те се различават преди всичко по обекта и начина на въздействие върху 

причините и обстоятелствата, обуславящи влошаване на качеството на атмосферния 

въздух (КАВ). 

 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗОНИ С НИСКИ ЕМИСИИ ЗА МПС В СОФИЯ – ЕФЕКТИВНА 

МЯРКА В БОРБАТА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА 

 

Зоната с ниски емисии от транспорт представлява част от територията на град 

София, за която да бъдат въведени рестрикции относно навлизането и движението на 

автомобили от нисък екологичен клас. Предвижда се рестрикциите да обхващат зоните, 

оградени от т.н. малък обход и голям обход. 

Изпълнението на такава мярка е и в съответствие с вече приетия План за действие 

за „Зелен град“ на Столична община и в частност с дългосрочната визия за премахването 

на замърсяващите автомобили от пътната мрежа, с цел намаляване на замърсяването на 

въздуха и свързаните с човешкото здраве въздействия и рискове. 

Заложената цел в Плана за действие за „Зелен град“ на Столична община е 

ограничаване на дизеловите автомобили в ЦГЧ на гр. София до по-малко от 20% от общия 
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автомобилен парк до 2026г. Изпълнението на тази цел е възможно, чрез въвеждането на 

зони с ниски емисии за ограничаване на движението на стари и замърсяващи 

автомобили в най-натоварената част на гр. София. 

Въвеждането на зони с ниски емисии е и в изпълнение на чл.28а от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), който гласи: „чл.28а. В случаите, когато видът и 

степента на замърсяване на атмосферния въздух увеличават значително риска за 

човешкото здраве и/или за околната среда или при непостигане на нормите по чл.6, ал.1, 

общинските съвети могат да приемат следните мерки: 

1. да създават зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на цялата община 

или на част от нея; 

2. да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; 

3. да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни средства. 

(2) Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на 

мерки, забрани и ограничения, включително на мерките по ал.1, т. 2 и 3. 

(3) Мерките по ал.1 могат да бъдат включени в програмите по чл.27, ал.1 и в оперативните 

планове по чл.30.“ 

Въвеждането на зони с ниски емисии за транспорта е предвидено, като мярка и в 

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. 

Предложените части от урбанизираните територии на град София, в които е 

наложително предприемането на мерки за намаляване на автомобилните потоци, при 

отчитане в допълнение на проблемите в Столична община с наднорменото замърсяване, 

предполага ограничаването на трафика да се постигне с въвеждане на ограничения за 

старите и замърсяващи моторни превозни средства. 

Анализирайки множество документи ( доклади, статистически документи и данни)  

и отчитайки изготвените до момента heat map на пътуванията е видно, че основният 
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транзитен трафик на територията на София преминава основно през централната градска 

част.  

Важни резултати от изследването показват, че непрекъснатият транзитен трафик 

в центъра на София достига до 42% и е много висок в посока „запад – изток“. Делът на 

непрекъснатия транзитен трафик, започващ от кръстовищата на ул. „Опълченска“ и 

преминаващ през ЦГЧ е между 13% и 42 % или средно 25,7%, а общият транзит на изток 

е от 44% до 59% или средно 53,1%. В посока „изток – запад“ делът на непрекъснатия 

транзитен трафик, започващ от кръстовищата на бул. „Васил Левски“ и преминаващ през 

ЦГЧ е между 14% и 23 % или средно 18,8%, а общият транзит на запад е от 41% до 57% 

или средно 49,7%. На база тези обобщения може да се каже, че около 20% от колите имат 

крайна точка близо до центъра, а приблизително 50% преминават транзитно през 

централната градска част и продължават към по-далечни направления в града. 

Фигура 1.Транзитен трафик - център 

 

 

 

Основният извод от направеното изследване е, че обемът на трафика, 

преминаващ през центъра на София, е значителен. Средната скорост на придвижване в 

пикови часове през централната градска част е изключително ниска и това показва, че 

централните булеварди са изчерпали капацитета си на поемане на трафик.  Сравнението 
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с другите подобни на София градове, показва, че са успешни политиките за „изнасяне“ на 

повече автомобилно движение от центъра към периферията на града. 

Описаните резултати са основните доводи за избор на зони за въвеждане на 

ограничения. 

На територията на Столична община предстои въвеждането на две зони с ниски 

емисии и една зона – идентифицирана като зона с нулеви емисии. 

 

ЗНЕ „Малък ринг“  

 

ЗНЕ „Малък ринг“ от центъра на гр. София представлява основа за определянето 

на географски обхват за въвеждането на една от зоните с ниски емисии и ограничение за 

трафика в определената ЦГЧ на гр. София между: бул. „Сливница“; бул. „Васил Левски“; 

бул. „Ген. М. Д. Скобелев“; ул. „Опълченска“. Те очертават т.нар. зона „Малък ринг“ 

(идеален център), чиято площ е около 3.5 км2.  В нея са дефинирани 9 линейни участъци 

– източници на емисии от автомобилен транспорт. 

Така определената зона изцяло съответства на определената от проучването на 

трафика през ЦГЧ от „Доклад по направление транспорт- транзитен трафик през 

централната градска част“ за Визия за София и на предложението в Плана за устойчива 

градска мобилност 2019-2035г. за значително намаляване на транзитния трафик през 

ЦГЧ, което да доведе и до намаляване и разсредоточаване на интензивния трафик по 

довеждащите пътни артерии към ЦГЧ и на вредните емисии в атмосферния въздух. 
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Фигура 2. Обхват на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗНЕ „МАЛЪК 

РИНГ“  

 

 

Зоната е заключена между няколко основни пътни артерии, като нейните граници 

формират, т.н. „радиален кръг на движение“ около ЦГЧ. 

 

Зона „Голям ринг“  

 

Разглежданата територия наречена зона „Голям ринг“ от гр. София представлява 

основа за определянето на географски обхват за въвеждането на втората  от зоните с 

ниски емисии и ограничение за трафика в определената зона на гр. София. ЗНЕ „Голям 

ринг“, заключена между булевардите „Сливница“ - „Данаил Николаев“ - „Ситняково“ - 

„Пейо К. Яворов“ - „Атанас Дуков“ - „Хенрих Ибсен“ -„Петко Ю. Тодоров“ - „Академик 

Иван Евстратиев Гешов“ –-„Константин Величков“. Тя е с площ около 17 км2. 
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Фигура 3. Обхват на ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗНЕ „ГОЛЯМ 

РИНГ“  

 

 

Зона „Ринг Център“ 

 

Направено предложение за въвеждане на нова зона „Ринг Център“. Тази зона има 

потенциал и необходимост да се развива устойчиво като зона с нулеви емисии, като в нея 

се допуска движение само на превозни средства с нулеви емисии. Предложението за 

тази зона е да работи денонощно, като целта е да се формира зона, в която да се даде 

приоритет на пешеходното движение, велосипеден транспорт и превозни средства с 

нулеви емисии. 
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Фигура 4. Обхват на ЗНЕ „Ринг център“ 

ЗНЕ „РИНГ 

ЦЕНТЪР“  

 

 

ЕТАПИ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗОНИ С НИСКИ ЕМИСИИ ЗА МПС В СОФИЯ  

етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Етап 1 

(вариант 1) 
1.10.2022 Малък 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 

Един 

месец 
Не 
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етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Етап 1 

(вариант 2) 
1.10.2022 Малък 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 

Един 

месец 
Не 

Етап 2 1.10.2024 Малък 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

на зоната в 

зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Етап 3 1.10.2025 

Малък 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Голям 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 

Един 

месец 
Да 

Етап 4 1.10.2028 Малък Целогодишно 

Без 

екологична 

група § 

Без 

гратисен 

период 

Да 
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етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Център Целогодишно 

За всички 

превозни 

средства с 

изключение 

на превозни 

средства с 

нулеви 

емисии 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Етап 5 1.10.2030 Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 

Без 

гратисен 

период 

Да 
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етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

в периода 

01.10 - 31.03 

Етап 6 1.10.2034 Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Без 

гратисен 

период 

Да 

 

ВНЕДРЯВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА СРЕДСТВА, СИСТЕМИ И МЕХАНИЗМИ ЗА ТАКСУВАНЕ И 

КОНТРОЛ НА МПС В ЗНЕ 

Фигура 5. Идеен проект за реализация на системата  

ИДЕЕН 

ПРОЕКТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

НА 

СИСТЕМАТА 
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Системата ще бъде базирана на технически ресурс, който към настоящият момент 

е изграден частично по други проекти на Столична община. 

Принципът на работа на системата се основава на няколко основни подсистеми: 

 Система за четене на стикери на превозните средства чрез RFID технология 

 Система за разпознаване на регистрационен номер и сверяване на данни с 

информацията от стикера на превозното средство 

 Система за управление на Електронни пътни знаци, Информационни табели с 

променливо съдържание на информацията, VMS табла с информация 

 Система за измерване на емисиите ( метеорологични станции)  

 Система за комуникационна свързаност на оборудването 

 Система за съхранение на данни  

 Система за осигуряване на непрекъсваемо електро захранване на оборудването 

 Софтуер за анализ на данни, таксуване за влизане в зоната, налагане на санкции 

чрез електронен фиш 

 Контролен център 

Част от тези системи са съществуващи, изградени по други проекти на Столична 

община. 

Останалите системи е необходимо максимално бързо да бъдат изградени с оглед 

осигуряване на функционалността на системата след стартиране на ограниченията в 

зоната. 

 

Work flow на системата 

 

Съгласно „НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства“ всички превозни 

средства при преминаване на периодичен технически преглед получават стикер залепен 
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на предното стъкло на превозното средство, в който стикер се съдържа пълна 

информация за превозното средство, част от която информация е и Екологичната група 

на превозното средство. 

Чрез инсталирана система за четене на информацията по RFID технология 

разположена в контролните точки на зоната, системата получава информация за 

Екологичната група на превозното средство.  

Информацията се анализира в системата, като се извършва проверка за 

ограниченията въведени в съответната зона ( за кои Екологични групи са въведени 

ограничения) и дали превозното средство има право на преминаване през зоната. 

Паралелно с прочитане на информацията от стикера на превозното средство се 

извършва разпознаване на регистрационният номер, както и се извършва заснемане на 

превозното средство от системата чрез инсталираните ANPR камери в локацията. 

В случай, че превозното средство няма право да преминава през зоната и след 

проверка за изключение ( информация дали превозното средство на попада в групата за 

изключения), както и след проверка за предварително заплащане за преминаване през 

зоната, системата генерира електронен фиш за нарушение, в който се съдържа 

необходимата информация за санкциониране на съсобственика на превозното средство 

съгласно „НАРЕДБА за движението на моторни превозни средства с определена 

екологична група на територията на Столична община“. 

Чрез подсистемата  за управление на Електронни пътни знаци, Информационни 

табели с променливо съдържание на информацията, VMS табла с информация се 

осъществява информираността на водачите за въведените ограничения и зоната на 

действие. 

Всички данни се съхраняват в системата за период не по-малък от 60 дни и 

съобразно сроковете дефинирани в „Наредба за движението на моторни превозни 

средства с определена екологична група на територията на Столична община“. 
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Подсистемата за измерване на емисиите ( метеорологични станции) ще осигури 

достатъчно данни и актуална информация с оглед на динамичното въвеждане на 

ограниченията в зоните в следващите етапи от сценарият за ЗНЕ. 

 

Изграждане на системата 

 

Като основа на системата ще бъде използвана системата за видеонаблюдение и 

разпознаване на регистрационни номера на автомобилите чрез ANPR камери. 

За зона „Малък ринг“ 90% от входните точки към зоната са покрити с налични ANPR 

камери, които осигуряват 24 часово наблюдение и разпознаване на регистрационни 

номера. 

В малка част от зоната е необходимо да бъдат доизградени такива камери с оглед 

покритие от 100% на всички входно – изходни точки. По същият начин е необходимо и 

доизграждане на системата чрез ANPR камери вътре в самата зона, с оглед проследяване 

на превозни средства вътре в зоната. 

В локациите, в които ще се извършва контрол на движението в зоната е 

необходимо да бъдат монтирани технически средства за четене чрез RFID технология на 

стикерите на превозните средства. Тези технически средства ще бъдат монтирани на 

съществуваща инфраструктура, която се ползва от ANPR камерите на Столична община. 

С оглед на осигуряване на непрекъсваемост на работата на системата ще бъде 

осигурено непрекъсваемо електро захранване на цялото оборудване чрез монтиране на 

UPS системи. 

Комуникационната свързаност на локално монтираното оборудване с 

контролният център и софтуера на системата ще бъде осигурена чрез високоскоростна 

оптична мрежа. 
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Всички данни, както и софтуера за мониторинг, контрол, таксуване и активиране 

на системата ще бъдат инсталирани и съхранявани в контролен център на Столична 

община. 

С оглед на динамично измерване на параметрите за оценка на качеството на 

атмосферният въздух, както и във връзка с последващите анализи за резултатите от 

въвеждането на ЗНЕ е необходимо инсталирането на допълнителни технически средства 

по така наречените обходни участъци на въведените зони. 

Техническите средства, които трябва да бъдат инсталирани са ANPR камери и 

метеорологични станции. 

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ И САНКЦИОНИРАНЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА 

ПРАВИЛАТА В ЗНЕ ЗА МПС 

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда, определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 
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Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. В случай, че 

фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период неговата стойност се 

увеличава с 50%. Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за 

ЗНЕ. 

 

Инвентаризация на емисиите от автомобилния транспорт 

 

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

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

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

зададени метеорологични условия и релеф на изследваната област, точността на 

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

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

модел. 

Фигура 6. Адаптация на математичния модел 
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Набавянето и въвеждането на необходимите данни за релефа и 

метеорологичните условия към настоящия момент не представлява особено 

затруднение. 

 

По отношение на емисиите на замърсители от автомобилния транспорт следва да 

се отбележи, че те са свързани с работата на двигателите с вътрешно горене и 

механичното износване на гуми, фрикционен материал на спирачки и съединител, на 

пътната настилка и ресуспендиране на прахови частици от пътната настилка – обратно 

във въздуха. Последното се обуславя от въздействието на вятъра или от турбулизацията 

на приземния въздушен слой при движението на самите автомобили. 

Детайлно и точно описание на емисиите на замърсители обаче, е ключово 

изискване за успешното симулиране на разпространението на замърсителите във 

въздуха и определяне на концентрациите им в приземния слой, а оттук и за оценка на 

КАВ. Предвид казаното за модела AERMOD по-горе, адаптацията на модела се свежда 

преди всичко до уточняване на разположението на източниците на замърсяване и 

параметрите на емисионните потоци, по схемата, представена на Фигура 2.8.12. При 

наличие на измерени данни от мониторинга, по тази именно схема се осъществява 

валидирането на математичния модел.  

Определянето на емисиите от движещи се автомобили, които използват 3 вида 

гориво (бензин, дизел, газ) и са класифицирани в 12 технологични стандарта е сложна и 

трудна задача. Най - голямата трудност произтича от факта, че на различните комбинации 

гориво / Евро-стандарт съответстват и различни емисионни фактори. 

Сериозно облекчение на проблема обаче е това, че по границите на зона „Малък 

ринг“, а след това и на зона „Голям ринг“ функционират камери, които идентифицират 

регистрационните номера на автомобилите, а оттук могат да се установят както 

използваното гориво, така и технологичният стандарт. Съвсем логично, камерите 

извършват и преброяване на автомобилите от отделните групи както на вход, така и на 

изход от зоната.  
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По данните от класификацията и преброяването на вход и изход (например за 1 

час) може да бъдат определени не само броя на движещите се в зоната автомобили, а и 

разпределението им по комбинации гориво/Евро-стандарт. Прилагането на такава 

стратегия дава възможност за оценяване на емисиите на територията на зоните във всеки 

момент от денонощието. 

Преброяването може да се извършва многократно и през малък период от време, 

но затова пък много полезно е, че по описания начин може да бъде дефиниран най-

лошият, от гледна точка на опазването на околната среда, сценарий. За тази цел след 

анализ на данните за тримесечен период на преброяване е избрано денонощието, през 

което трафикът е бил най-интензивен, като брой преминали през ЗНЕ „Малък ринг“ 

автомобили. 
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IV. СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Окончателната отговорност за въвеждането и експлоатацията на зони с ниски 

емисии е на общините - преди да продължи с въвеждането тази мярка общината трябва 

да прецени дали мярката би била полезна и разходно ефективна за постигането на 

местните й конкретни цели - но цялостната рамка следва да бъде създадена. 

За Столична община, липсва нормативна регулация на обществените отношения 

свързани с ограничаване на движението на моторни превозни средства или на 

определени категории моторни превозни средства и чрез въведени зони с ниски емисии 

на вредни вещества. ЗНЕ се споменават само в два документа, а това са Механизъм с 

оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на 

територията на Столична община и Проект на общинска програма за опазване на 

околната среда, 2018 – 2027. 

Конкретни стъпки, които могат да се предприемат за създаване и функциониране 

на ЗНЕ за МПС на територията на Столична община са следните: 

 

СТЪПКА 1. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 28а ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪДУХ 

 

ЗЧАВ създава правомощия на общинските съвети да приемат следните мерки: 

 да създават и въвеждат зони с ниски емисии на вредни вещества на територията 

на цялата община или на част от нея; 

 да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; 
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 да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни превозни средства и/или на определени екологични групи 

моторни превозни средства на територията на съответната община и/или в 

създадени и въведени зони с ниски емисии на вредни вещества. 

Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на 

мерки, забрани, такси и ограничения, включително на мерките, посочени по-горе.  

Мерките да бъдат включени в програма за намаляване нивата на замърсителите 

и за достигане на утвърдените норми, в оперативните планове и/или в наредба на 

общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане. 

По причина, че Столична община разполага вече с одобрена програма, а и с оглед 

пълнота на обхвата на мерките, които могат да бъдат наложени, препоръчваме 

разработването на Наредба. Последната, бидейки нормативен акт, може да създаде 

ограничения и задължения за субектите, включително граждани и юридически лица, 

които стратегически документ от типа на план или програма, не би могъл. Чрез 

приемането на наредба Столична община може да въведе не само мерки, но забрани, 

такси и ограничения, т.е. пълният обхват от механизми за създаване на ЗНЕ. Тъй като те 

имат и рестриктивен характер, правовият ред в България изисква те да се съдържат в 

нормативен акт.  

Ако се избере тази опция, то Столична община следва да свика експертна работна 

група, която да предложи текстове за изцяло нова наредба, чрез изготвяне на Проект на 

Наредба за създаване и функциониране на ЗНЕ за МПС на територията на Столична 

община, която следва да бъде приета от Столичен общински съвет.  

Новата регулация на обществените отношения, следва да бъде свързана с 

ограничаване на  движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни превозни средства и/или на определени екологични групи моторни 

превозни средства на територията на въведени зони с ниски емисии на вредни вещества. 
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От анализа на добрите практики се очертават някои тенденции, които трябва да 

намерят отражение в съдържанието на наредбата: 

 да се регулират видовете зони – зони с нулеви емисии или зони, въвеждащи 

забрани за определен вид превозни средства.  

От анализа на добрите практики се очертава препоръка да се въвеждат поетапни 

ограничения – приложими първо към най-големите замърсители, а именно дизеловите 

тежкотоварни автомобили и постепенно към останалите превозни средства.  

 видовете ограничения и тип на зоните – постоянни или в зависимост от 

периодичността на най-големите натоварвания, с различен или еднотипен режим 

на ползване; 

 въвеждане на абсолютни ограничения или въвеждане на ограничения, които 

могат да бъдат преодолени след заплащане на определена такса; 

 регулиране на изключения – за постоянно живущи в зоната, за лица с намалена 

подвижност или други; 

 да се предвидят правилата за регистрация на превозните средства, ползващи 

зоната – ако се приеме препоръка Столична община да има връзка с национална 

база на МВР, регистрация ще се налагат само за чуждестранни превозни средства; 

 да се предвидят техническите методи и средства за контрол; 

 правила за заплащане на стикери за влизане; 

 реда и мерките за контрол и налагане на санкции при нарушения; 

 ред за измерване и отчитане на ефекта от въвеждането на зоните. 

От анализа на добрите практики се препоръчва зоните да се прилагат за 

автомобили и с чужда регистрация, както и да не се издават и поставят стикери, а 

съответствието се проверява посредством регистрационния номер на автомобила, което 

е доста по-лесно и изисква по-малко ресурси.  

Изпълнението на тази стъпка изисква няколко под-стъпки: 

 избор на модел и видове мерки, забрани и ограничения, които се въвеждат; 
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 определяне на експертна работна група, която да подготви проекта на 

нормативен акт; 

 вътрешно съгласуване с компетентните дирекции и юридически лица към 

Столична община. Тук се споменават юридически лица, ако някое от общинските 

дружества ще изпълнява контролни функции по отношение спазването на 

забраните, които ще бъдат въведени; 

 Оценка на въздействието по реда на Закона за нормативните актове; 

 Финансова оценка на наложените мерки и прогноза за бюджета, който би 

наложил тяхното приемане и прилагане; 

 Провеждане на обществено обсъждане; 

 Провеждане на широка комуникационна кампания – не е стъпка, която е част от 

нормотворческия процес, но е силно препоръчителна, тъй като ще създаде 

ограничения за определен кръг субекти и е необходимо да бъдат добре обяснени 

ползите от подобни ограничения; 

 Приемане на наредбата от Столичен общински съвет.  

 

СТЪПКА 2. ИНИЦИИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 

 

Настоящите предложения се придържат към модел на въвеждане на ЗНЕ с 

ограничения на влизане на определени групи МПС в установената с наредба на ОбС зона. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

ЗЧАВ предоставя законова делегация на общинските съвети да ограничават 

движението на моторни превозни средства или на определени категории моторни 
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превозни средства и/или на определени екологични групи моторни превозни средства 

на територията на съответната община и/или в създадени и въведени зони с ниски 

емисии на вредни вещества. 

Ако Столична община избере да въведе ограничения за определени екологични 

групи моторни превозни средства, трябва да се отбележи, че понятието „екологична 

група“ не съществува в законодателство в смисъла на термин, дефиниран в закон. 

Понятието се употребява в нормата на чл. 28а от ЗЧАВ, но не е дефинирано в ДР на същия 

закон.  

Към настоящия момент то се съдържа само в подзаконов нормативен акт - 

НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства, но не като законова дефиниция. То е 

допълнено в приложното поле на наредбата, с допълнение от ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила 

от 12.07.2021 г.), уреден е редът и условията за определянето на екологичната група. 

Считаме, че поради причина, според този признак се определят права, респективно 

задължения на правните субекти, това понятие трябва да бъде дефинирано в ЗЧАВ.  

Законът за чистотата на атмосферния въздух съдържа административно-

наказателни разпоредби, които предвиждат, че лице, което нарушава мерките, 

забраните и ограниченията, приети и/или наложени съгласно чл. 28а, се наказва с глоба 

в размер от 50 до 500 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв. 

Тази нормативна уредба е недостатъчна, когато става дума за управление на моторно 

превозно средство. От практиката е ясно, че при управлението на МПС има субект – 

собственик на МПС и водач на МПС. За да е ясно кой следва да бъде наказателно 

отговорният субект, следва в ЗЧАВ да се поясни в кои случаи административно-

наказателно отговорен ще е собственикът и в кои водачът, особено когато става дума за 

собственици – юридически лица.  

Допускаме, че в Наредбата ще се създадат норми, които предвиждат установяване 

на нарушения с технически средства и налагане на минимални глоби с електронен фиш. 

В тази връзка, обръщаме внимание, че чл. 39, ал. 4 на ЗАНН гласи, че за случаи на 

административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, 

apis://Base=NARH&DocCode=4500&ToPar=Art28а&Type=201/
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в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, 

овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия 

минимум, за което се издава електронен фиш. Ако в наредбата се предвиди подобен ред, 

това ще наложи изменение в административно-наказателните разпоредби на ЗЧАВ, за да 

се създаде възможност нарушения да се установяват с технически средства и санкцията 

да се налага с електронен фиш. Понастоящем такива разпоредби в ЗЧАВ липсват.  

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 

Промени по отношение екологичната група на МПС трябва да бъдат направени и 

в Закона за движение по пътищата, където предлагаме в Регистъра на извършените 

периодични технически преглед по чл. 147, ал. 11 да се съдържат данни за екологичната 

група на моторното превозно средства.  

Ако Столична община реши да избере модел, при който влизането на определени 

екологични групи /без най-големите замърсители/ се осъществява срещу заплащане на 

такси, вместо забрана за влизане, установяваме, че ще се наложат и промени в Закона за 

местните данъци и такси, които да бъдат в следните посоки: 

Чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ определя, че Общинският съвет може да събира и други 

местни такси, определени със закон, но в конкретния случай ЗЧАВ нито ясно дефинира, 

че това е местна такса, нито определя нейният размер. Поради тази причина, по аналогия 

с чл. 6, ал. 3 от ЗМДТ трябва да се определи, че в случай, че ползване/влизане на зони на 

ниски емисии на МПС, определени по ЗЧАВ се извършва срещу заплащане на таксите, те 

се определят с наредбата на общинския съвет по чл. 28а, ал 3 от ЗЧАВ.  

Препоръчително е да се определи/дефинира изрично, че таксите за ползване на 

ЗНЕ са местни такси, за да е приложим режимът по ЗМДТ, включително за освобождаване 
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на определени категории лица, за определяне на реда за събиране и други. Това може 

правно-технически да стане както с допълнение в ЗЧАВ, така и в ЗМДТ.  

Налагането на такси за влизане в ЗНЕ вместо пълна забрана, е посочено като 

добра практика /въведена в Лондон/, но все пак изборът зависи и от степента на 

замърсяване и нива на емисии и в случая със София може и да не е оправдана. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 

За създаване на условия за приемане и прилагане на Наредба за ЗНЕ, трябва да се 

приемат и нормативни промени, които да дадат възможност: 

 общините да имат пряка връзка с националната регистрационна база в страната 

(МВР), от която да се извличат по регистрационния номер съответния екологичен 

стандарт на превозното средство, съответно да имат достъп до Регистър на ИА 

„Автомобилна администрация“ за да имат данни за екологичната група; 

 при извършване на техническите прегледи да не се издава стикер, а данните да се 

прехвърлят и записват в националната регистрационна база данни и с оглед 

бъдещото им използване. 

 В Закона за автомобилните превози, при възлагане на договори за превоз по 

автобусни линии да се предвидят разпоредби, които да насърчават ползването на 

МПС с по-високи екологични характеристики, респективно да се съобразяват 

транспортните схеми дали попадат в ЗНЕ. Очакванията са, че в началния период 

на действие на ЗНЕ ще има изключения за МПС, използване за обществения 

превоз на пътници, но в по-дългосрочен план, общественият транспорт следва да 

се превърне в добра практика, а не в изключение.  
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СТЪПКА 3. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАРЕДБА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Въвеждането на ЗНЕ в Столична община ще изисква преглед и съответни 

изменения/допълнения в някои от нормативните актове, приети и действащи на 

територията на Столична община. 

 

 
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА 

 

Наредбата урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с 

организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на 

Столична община. Тъй като наредбата на ОбС по ЗЧАВ също е насочена към въвеждане 

на ограничения и забрани за движение на определени групи/категории пътни превозни 

средства на територията на Столична община, двата нормативни акта трябва да бъдат 

приведени в съответствие. 

Наредбата предвижда, че за организация на движението на територията на СО се 

изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички 

комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на 

превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на 

пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на 

този план е 5 години. Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването 

на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на СО - район, зона, 

жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на 

общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но 

специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за 

действие. 
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Предвид обхвата на ПОД, редно би било да се предвиди, че в него се включват и 

границите и обхвата на ЗНЕ като част от транспортна площ, обслужваща движение на 

ППС, но съща така и с определени забрани и ограничения.  

Трябва да бъде обмислено и уредено дали в ограниченията на движение на ППС 

да се включи и ограничението за движение на определени групи/категории, които не 

покриват нормите за ЗНЕ. Необходимо е да се предвиди дали такива МПС, които не могат 

да влизат във въведените на територията на Столична община ЗНЕ, ще имат право на 

служебен абонамент, на локално платено паркиране като живущи в зона на платено 

паркиране.  

Въвеждането на ограничения за влизане в ЗНЕ обикновено не се отнася за 

живущите в тази зона, т.е. те попадат в режим на изключения, поради което по-вероятно 

ограничението за влизане на определени екологични групи едва ли ще се отрази на 

правото на паркиране. Ако се възприеме този подход, е добре изрично да се предвиди, 

че правата по Наредбата за организацията на движението на територията на СО не се 

засягат от ограниченията по Наредба за ЗНЕ.  

Възможен и друг подход – да се въведе различна стойност на винетния стикер за 

паркиране на автомобила, в зависимост от това дали попада в ограниченията по 

Наредбата за ЗНЕ.  

 

 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Тази наредба урежда реда и начина за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на 

Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране. 
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Изменения в тази наредба ще бъдат необходими, ако се въведат такси за 

ползване/влизане в ЗНЕ, наред със забраните и ограниченията. 

При възприемане на подобен подход ще трябва да се допълни в чл. 2 вида на 

таксата, да определи механизъм за определяне на размер и за определяне и 

оповестяване на самия размер, начин на администриране, налагане, събиране и 

орган/лице, което е натоварено с тези функции.  

 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Правилникът следва да бъде допълнен, ако се прецени, че инспектори от 

Столичен инспекторат ще извършва контрола по спазване на ограниченията в ЗНЕ. 

Допълненията могат да бъдат както в посока функции и правомощия по отношение ЗНЕ, 

така и организационни промени – създаване на сектор, достъп до данни и регистри и 

други.  

 

СПАЗВАНЕ НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕТЕ 

И СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

За въвеждане на ЗНЕ в София, то задължително е ползването и позоваването на 

Етичния кодекс на общинските съветници, кметовете и служителите в администрацията 

на столична община. 

Следвайки този документ основните принципи може да бъдат формулирани по 

следния начин: 
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Върховенство на закона и обществения интерес - всички общински съветници, 

кметове и служители в администрацията трябва да изпълняват своите задължения в 

съответствие със законодателната рамка, като служат на обществения интерес и с 

поведението си изграждат доверие между местната власт и ползвателите на ЗНЕ. 

Безпристрастност - не трябва да се проявява специално отношение или да се 

отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице ползващо ЗНЕ, 

като се избягват всякакви политически пристрастия – всички действия трябва да се 

ръководят от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения на 

избирателите. 

Публичност - трябва да се насърчава открития обмен на идеи и мнения, като се 

предоставя информация по предварително установен законов ред без да се разгласяват 

сведения, засягащи личния живот и доброто име на ползвателите на ЗНЕ. 

Обществен дълг и личен интерес - всички лица или администрация, ангажирани в 

правоприлагането на ЗНЕ, не трябва да използват дадените им прерогативи с цел 

извличане на пряка или косвена лична облага от ползвателите на зоната, а да използват 

служебното си положение или общинско имущество само в интерес на жителите на 

столична община. 

Добри взаимоотношения - служителите от общинската администрация трябва да 

обслужват ползвателите на ЗНЕ професионално, с нужната грижа и отзивчивост, като им 

предоставят необходимата помощ и информация своевременно, безпристрастно, 

запознавайки ги със законовите основания за предприетите действия, отговаряйки на 

поставените въпроси и информирайки ги относно възможностите и сроковете за 

обжалване на наложените административни актове. 

Професионално поведение - служителите на Столична община или на нейните 

общински/ търговски предприятия, включени в експлоатацията на ЗНЕ, трябва да спазват 

служебната йерархия и не трябва да допускат в своята работа създаването или 

разпространението на корупционни практики. 
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Колегиални взаимоотношения – служителите, ангажирани с експлоатацията на 

ЗНЕ, следва да създават условия за колегиална работна среда в дух на коректност и 

лоялност, без да се уронва достойнството и професионализма на техните колеги. 

Лично поведение - с личното си поведение всички служители и администрация, 

ангажирани в експлоатацията на ЗНЕ не трябва да изразяват лични мнения (защото 

представят общината), да се придържат към общоприетите морални ценности и 

добродетели и да не допускат недостойно поведение, а своевременно да информират 

ръководителите си за случаи на разхищение, злоупотреба, корупция или опити да бъдат 

поставени във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица или 

организации, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, 

техните решения или на професионалния им подход. 

София ще трябва да обработва личните данни на потребителите на ЗНЕ в духа на 

политиката на ЕС. Основните принципи, които трябва да се следват са: 

 потребителят е в основата на всичко, което се прави и винаги запазва 

собствеността си по отношение на неговите лични данни, ако не желае да се 

използват данните или друга информация, винаги ще има възможност да се 

информира града/общината за това; 

 ползването на определени услуги (като ЗНЕ) неизбежно изисква лични данни с 

оглед предоставяне на по-добро обслужване, като се спазват всички приложими 

законови разпоредби - изборът е на ползвателите на услугата – да ползват или не; 

 ползването трябва да става напълно прозрачно, като посочва къде и защо се 

използват определени данни; 

 Столична община трябва да положи всички усилия да защити личните данни, като 

не споделя и не ги предоставя на организации или институции на трети страни, 

освен ако не е законово задължена да го направи; 

 личните данни трябва се събират и обработват само с цел да се предостави 

исканата информация или да се реализира желаната от потребителите услуга в 

ЗНЕ. Обработката им е ограничена до предвидената цел. Личните данни не трябва 

да бъдат разкривани на трети страни или използвани за целите на директния 

маркетинг. 
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В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата 

на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното 

движение на тези данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО ползвателите на ЗНЕ имат 

право да се консултират, коригират или премахват (ако е приложимо) на личните си 

данни. Също така трябва да се осигури и правото на потребителите да подадат жалба до 

надзорния орган, ако счетат, че данните им се обработват неправилно. 

На всеки, чиито лични данни се обработват трябва да се осигури право на: 

 достъп: да бъде информиран кои лични данни се съхраняват и да има достъп или 

копие от тях; 

 поправка: при регистриране на неточност или непълнота да се осигури възможност 

за коригиране или допълнение; 

 изтриване: да се осигури възможности за изтриване на лични данни за 

регистрации или разрешения срещу заплащане, които вече са изтекли; 

 преносимост: доколкото е законово приложимо, да се осигури възможност за 

получаване на предоставените вече данни, в четлива форма и да могат да бъдат 

прехвърлени на трета страна, доколкото е технически осъществимо. 

 

Всички получени лични данни се използват само за целта, за която са получени 

и/или съобщени, а именно: 

 данни за самоличност: използва се името и/или (e-mail) адрес, за да се информира 

ползвателят относно ползването на ЗНЕ в негов интерес; 

 данни за превозното средство: номер, евро норма, дата на първа регистрация, 

категория превозно средство, тип превозно средство, гориво, дата на последната 

регистрация, брой места, маса, мощност на двигателя и/или сертификат за 

съответствие, които са от съществено значение за определяне на достъпа на 

автомобила до ЗНЕ; 

 данни за плащане: номер на банкова сметка, BIC, име на титуляр на сметка за да 

се обработи безпроблемно евентуално възстановяване на платено разрешение; 
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 информация относно правото на намалена ставка: данни за адреса и/или 

удостоверение за да се определи дали се отговаря на условията за намалена 

ставка. 

 

Данните не трябва да се запазват, а да се обработват и съхраняват толкова дълго, 

колкото е необходимо за целта, за която са събрани. Препоръката е личните данни за 

целите на ЗНЕ да се съхраняват не по-дълго от 30 месеца след датата на изтичане на 

регистрацията или разрешението срещу заплащане. След това всички лични данни 

трябва да бъдат изтрити. 
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V. ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 

Решаването на проблема със замърсяването на въздуха изисква комплексен 

подход в множество направления и активното участие на гражданите, които всъщност се 

явяват основните заинтересовани страни в ролята си едновременно на замърсители и 

подложени на ефектите от това замърсяване. Информирането на гражданите за 

източниците на замърсяване, ефекта върху здравето им от експозицията им на 

различните замърсители и представянето на жизнения цикъл на всеки замърсител е 

подходът, който трябва да се следва. Невъвличането на гражданите ще доведе до 

невъзможност за предприемане на непопулярни мерки и забавяне на решаването на 

този толкова сериозен проблем. 

Главна цел при работата със заинтересованите страни е да се осигури прилагането 

на принципа за партньорство и сътрудничество. Трябва да се осигури прозрачност и 

информация относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, 

както и да се мотивира обществеността за активно участие в процеса на вземане на 

решенията и реализиране на политиката за никоемисионните зони. 

Основната цел в комуникационния процес е осигуряване на активното участие на 

гражданското общество за въвеждане на ЗНЕ чрез които ще се постигне намаляване на 

отделянето на вредни емисии, които замърсяват въздуха, в съответствие с изискванията 

и стандартите на ЕС. На гражданите трябва ще се предоставят възможности да 

идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат решения и да работят за 

реалната промяна на ситуацията. 
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Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 

принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в процеса на вземане на 

политически решения: 3 

 взаимно уважение между всички участници като основа за честно взаимодействие 

и взаимно доверие; 

 зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 

съответстват с тези на публичните органи или не; 

 зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 

отчетността при вземането на решения; 

 откритост, прозрачност и отчетност; 

 отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка; 

 недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 

взети под внимание; 

 равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 

хора, хората с увреждания или малцинствата; 

 достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на всяко устройство. 

За да се гарантира успехът на политическите решения е необходимо да се осигури 

активното включване на гражданите в достъпен и приобщаващ процес, адекватен на 

целта; да се предоставя актуална и разбираема информация; да се гарантира равен 

достъп и привличане на всички заинтересовани страни и включване на идеи и 

предложения на гражданите в решенията и политиките. 

Приемането от жителите и гостите на София на инструментите на политиката за 

контрол на потока от превозни средства и намаляване на замърсяването на въздуха в 

градските райони се счита за една от основните пречки пред въвеждането на тези мерки. 

                                                           
3 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на Европа, 
приети от Комитета на министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите) 
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Доказателство за това с резултатите от изследвания, които показват, че някои 

принудителни мерки, които може да са необходими поради тяхната ефективност за 

намаляване на трафика и замърсяването на въздуха, са трудни за прилагане поради 

потенциалната обществена опозиция и политическата трудност при прилагането им на 

практика. В резултат на това политиците могат да приемат политики, които са 

предпочитани от мнозинството граждани, но не решават проблема ефективно или 

ефикасно.  

Липсата на обществено приемане на политически инструмент може да има други 

практически последици, като например намаляване на ефективността на мярката или 

налагане на промени в мерките, след като бъдат приложени. 

Разбирането на възприятията, нагласите и удовлетвореността на жителите от ЗНЕ, 

също може да помогне за ангажирането и комуникацията с тях. 

Практиката в други европейски държави показва, че нивата на приемане на 

конкретен политически инструмент варират дори между градовете в една и съща 

държава, а нагласите се различават при отделните индивиди, тъй като те се влияят от 

редица различни фактори, включително характеристиките на индивида, мотивацията и 

предходните нагласи, възприятията за самия инструмент на политиката и политическите 

институции, отговорни за неговото прилагане. 

Въпреки, че специфичните изследвания на отношението към ЗНЕ са ограничени, 

проучванията показват високи нива на обществена подкрепа за ЗНЕ в цяла Европа. 

Междунационално проучване, проведено през 2018 г., показа, че повече от две трети 

(67%) от жителите в девет изследвани държави казват, че „донякъде“ или „силно 

подкрепят“ мерки, които ограничават достъпа до градските центрове на автомобили с 

високи емисии. Подкрепата за зони с ниски емисии е най-висока в Унгария (77%), Италия 

(74%), Великобритания (73%), Испания (64%) и по-ниска в Белгия (60%), Франция (60%), и 

Германия (57%). 

Процесът ще бъде труден, въвеждането на ЗНЕ ще срещне изключително 

негативно приемане от страна на ползвателите. Но за водене на справедлива политика 
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по отношение на ЗНЕ трябва да се обмисли увеличаване на достъпа до обществения 

транспорт чрез подобряване на инфраструктурата за обществен транспорт и колоездене, 

и да се гарантира, че общественият транспорт е по-достъпен от личните автомобили. 

От изключителна важност е оценката на обществената реакция при въвеждане на 

ЗНЕ, като основните критерии по които се извършва тя са:  

 Спазване на въведените норми и правила в зоните;  

 Съпричастност към набелязаните мерки; 

 Възприемане на мерките за компенсации, които ще бъдат предложени от типа по-

ниска стойност за платено почасово паркиране, по-ниска стойност за годишен 

абонамент на почасово паркиране за първо или второ превозно средство в 

семейство, изграждане на станции за бърз заряд на електро автомобили и други. 

 

Мониторингът и прилагането са от ключово значение за гарантиране 

ефективността на ЗНЕ. Непрекъснатото изследване на реалните емисии също би 

спомогнало за справяне с несигурността по отношение на предлаганите мерки. 

Предоставянето на прозрачна информация и достигането й до конкретните 

заинтересовани страни и широката общественост ще бъде важно за изграждането на 

обществена подкрепа за следващите етапи или за разширяването на териториалния 

обхват на ЗНЕ. 
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата Бяла книга за въвеждане и ефективно действие на зони с ниски 

емисии следва да има важен принос за подобряване качеството на атмосферния въздух 

в София чрез въвеждане на холистичен набор инструменти и нов модел на градски 

транспорт чрез поетапно въвеждане на Зони с ниски емисии. Това води не само до 

изграждане на обезпечаващата инфраструктура, прилагане на иновативни технически 

решения, нормативно и ресурсно обезпечаване на процеса, но и до създаване на условия 

за промяна в модела на поведение на хората в града.  

Решенията, които предстои да се вземат, предоставят на местната власт 

подходящите инструменти за намаляване на концентрацията на ФПЧ, NO₂ и CO2 в 

съответствие с най-стриктните европейски ограничения, посочени в Директива 

2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно 

качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа. 

Общинската администрация настоятелно призовава всички заинтересовани 

страни да се ангажират активно и да спомогнат за успешното прилагане чрез 

сътрудничество на всички равнища и във всички сектори. 

Време е за мъдри решения за бъдещето на София. Положителните ефекти от 

създаването, въвеждането и функционирането на зони с ниски емисии за МПС са 

красноречиви и устойчиви във времето. 

Зоните с ниски емисии ще се превърнат във възпиращ фактор за много 

несъществени пътувания, което би могло да намали задръстванията в градския център и 

да го остави за по-ефективно движение на обществения транспорт. Осезаемо ще бъде 

намаляването праховите частици (PM), които са се отразяват пагубно върху здравния 

статус на населението. Ще бъдат отворени нови градски пространства за алтернативни 

форми на придвижване – обществен транспорт, колоездене, ходене пеша. Осигуряването 
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на достъп на моторни преводни средства, щадящи околната среда, до зоните с ниски 

емисии е стимул за промяна. 

Ускореното въвеждане на ЗНЕ би довело до по-непосредствени ползи по 

отношение на емисиите. Ако се ускори изпълнението на прогнозната времева рамка с 

начало 2022 г., то до 2034 г. се очаква плавен преход към цялостната система на градската 

мобилност и пряк положителен ефект за намаляване на емисионните фактори за NOx и 

ФПЧ. Графикът за въвеждане н ЗНЕ, при който ограниченията се затягат всяка година, би 

довел до намаляване със 75% на емисиите на NOx. 

Фигура 7. ФПЧ – среден емисионен фактор 

(мг/кг) 

Фигура 8. NOx– среден емисионен фактор 

(мг/кг) 

  

 

В градове като София, където средният автомобил е относително стар и 

следователно по-замърсяващ, ЗНЕ могат да ускорят прехода към по-чист транспорт.  

Стъпките за въвеждане на схемата, които постепенно ще премахнат дизеловите 

автомобили по стандарти преди Eвро 6 за емисии на NOx и дизеловите автомобили по 

стандарти преди Eвро 5 за емисии на ФПЧ, са особено важни за намаляването на 

емисиите. Освен това, по-големи ползи по отношение на емисиите могат да бъдат 

постигнати по-бързо чрез ускорено затягане на ограниченията за автомобилите.  
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Стимулите за преминаване към чисти превозни средства или превозни средства с 

нулеви емисии ще увеличат ползите от намаляването на емисиите при въвеждане на ЗНЕ.  

Такива стимули биха могли да бъдат субсидии за покупка на автомобили, изграждане на 

инфраструктурна мрежа за таксуване и кампания за повишаване на осведомеността на 

потребителите както на национално, така и на местно равнище. Осведомеността на 

редовните водачи на автомобили в ЗНЕ относно прогресивните ограничения, които се 

затягат всяка година или през година, също би могла да помогне на водачите да вземат 

добре информирани решения за покупка, а не да купуват употребявани автомобили, 

които ще трябва да бъдат заменени следващата година. 

Въвеждането на ЗНЕ следва да бъде подкрепено с други политики за насърчаване 

на справедливия преход. Тя може да облекчи неравномерното разпределение на 

вредите за здравето като се справи с един от основните източници на замърсяване на 

въздуха в София.  

Следователно за водене на справедлива политика по отношение на ЗНЕ трябва да 

се обмисли увеличаване на достъпа до обществения транспорт чрез подобряване на 

инфраструктурата за обществен транспорт и колоездене, и да се гарантира, че 

общественият транспорт е по-достъпен от личните автомобили.  

Мониторингът и прилагането са от ключово значение за гарантиране 

ефективността на ЗНЕ. Ефективността на ЗНЕ за намаляване на емисиите зависи от 

множество фактори, свързани с проектирането на ЗНЕ, като например механизми за 

прилагане, териториален обхват и строгост. Специфичните за градовете фактори също 

могат да окажат влияние върху нейната ефективност, като например приноса на 

автомобилния транспорт за замърсяването на въздуха, преобладаването на някои 

стандарти и видове автомобили, както и поведението на водачите. Прогнозите могат да 

помогнат за първоначалното проектиране на ЗНЕ, но за да се оцени ефективността на ЗНЕ 

след въвеждането ѝ е необходим мониторинг. Мониторингът на качеството на 

атмосферния въздух в ЗНЕ, степента на съответствие и реакциите на засегнатите водачи 

дават възможност да се оцени ефективността на водената политика и да се съгласуват 

областите, в които може да се постигне подобрение. Непрекъснатото изследване на 

реалните емисии също би спомогнало за справяне с несигурността по отношение на 
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дългосрочните емисионните показатели на новите автомобили, като например 

дизеловите автомобили по стандарт Евро 6d, и да се предостави информация за нанасяне 

на корекции във времето. Освен това предоставянето на прозрачна информация за този 

процес ще бъде важно за изграждането на обществена подкрепа за следващите етапи 

или за разширяването на териториалния обхват на ЗНЕ.   

 

Ефектът от въвеждането на зони с ниски емисии от транспорт на територията на 

град София могат да бъдат направени следните изводи: 

1) Във всички случаи на прилагане на зона с ниски емисии от транспорт - в малкия или в 

големия ринг се наблюдава значимо понижение на концентрациите на обхванатите в 

изследването замърсители, т.е. въвеждането на ЗНЕ води до подобряване на КАВ.  

2) Дори автомобилите от нисък екологичен клас да продължават да се движат, т.е. да 

изпускат същите количества замърсители във въздуха, емисиите им се изместват към 

периферията на зоните и се разпределят в по-големи пространства, което при всички 

случаи води до намаляване на концентрациите. 

3) Не е за пренебрегване вероятността част от жителите на София да се откажат да 

използват автомобилите си ежедневно, а да се насочат към метрото и другите превозни 

средства на градския транспорт. Това от своя страна би засилило допълнително ефекта 

от въвеждане на зоните с ниски емисии. 
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VII. ПРИЛОЖЕНИЯ 
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ПРЕДГОВОР 

 

Настоящият анализ е извършен на база действащото национално и европейско 

законодателство с тематичен обхват въвеждане на ефективно действащи зони с ниски 

емисии за моторни превозни средства на територията на Столична община. 

Анализът има за цел да очертае основните насоки за намаляването на вредни 

емисии (замърсители) от различните видове моторни превозни средства (МПС), 

съобразно стандартите на Европейския съюз (ЕС) за качеството на въздуха. В тази връзка, 

анализът се фокусира върху следните въпроси: 

1. да се извърши цялостно и задълбочено проучване и анализ на правната и 

регулаторна рамка на европейско, национално и местно ниво, свързана с възможността 

за въвеждане и ефективно функциониране на зони с ниски емисии (ЗНЕ) за МПС на 

територията на Столична община; 

2. да се извърши цялостно и задълбочено проучване и анализ на стратегическите 

документи на европейско, национално и местно ниво, имащи отношение към 

въвеждането и функционирането на ЗНЕ за МПС на територията на Столична община; 

3. анализ и оценка на възможностите за прилагане на територията на Столична 

община, на политики, подходи и добри практики (или на комбинация от такива) от 

проучените европейски държави и градове относно  въвеждането и функционирането на 

ЗНЕ за МПС по отношение на: 

 създаване, въвеждане, организиране и ефективно функциониране на ЗНЕ за МПС; 

 ограничаване движението на МПС или на определени категории МПС и/или на 

определени екологични групи МПС; 

 таксуване в ЗНЕ; 

 ефективен контрол в ЗНЕ;  

 спазване на правилата в ЗНЕ; 

 санкциониране на нарушителите в ЗНЕ; 

 използване на автоматизирани технически средства или системи, или на други 

технически средства, системи, софтуерни и хардуерни продукти и др.;  

4. да се идентифицира необходимостта от изменение и/или допълнение на действащи 

нормативни актове (с посочване на конкретните нормативни актове) и/или от 

разработване на нови нормативни актове. 

5. да се изготвят ясни насоки и предложени конкретни стъпки за изменение и/или 

допълнение в действащата нормативната уредба и/или стъпки при разработването на 

нови нормативни актове (на местно ниво), които да направят възможно създаването и 

функционирането на ЗНЕ за МПС на територията на Столична община.   

Правен анализ 
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Настоящият правен анализ разглежда актове, съставляващи право на ЕС, от които 

и такива, които подлежат на въвеждане в националното законодателство, и такива, които 

имат пряко и непосредствено действие. 

Разгледани са също така и националните нормативни актове, за които 

Консултантът установява, че имат отношение към предмета на анализа, като следва да се 

отбележи, че липсват нормативни актове, които да уреждат едновременно както 

въпросите за мерки за въвеждане на ниски емисии, така и създаване на зони с такива по 

отношение на МПС.  
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I. АНАЛИЗ НА ПРАВНАТА И РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА 

ЕВРОПЕЙСКО, НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО, 

СВЪРЗАНА С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И 

ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗНЕ ЗА МПС НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

1.1. ЕВРОПЕЙСКА НОРМАТИВНА РАМКА 

 

ДИРЕКТИВИ 

 

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2284 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ  от 14 

декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 

2001/81/ЕО; 

 

 Директива 98/69/ЕО за мерките, които следва да се предприемат срещу 

замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за 

изменение на Директива 70/220/ЕИО.  

 

Преразглежда типа на изпитванията за одобрение на лекотоварни превозни средства, 

както е посочено в предходната Директива 70/220, за да се сведе до минимум 

замърсяването на въздуха от тези превозни средства. 

 

 Директива 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и за 

изменение на Директива 93/12/ЕИО.  

 

Поставя обновени технически спецификации, от здравословни и екологични 

съображения, за горивата предназначени за превозни средства, оборудвани с двигатели 

с принудително запалване и с компресионно запалване.  
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 Директива 2007/46/ЕО за създаване на рамка за одобрение на моторни превозни 

средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за такива превозни средства. 

 

Обуславя типовото одобрение на превозни средства, проектирани и изработени на един 

или повече етапи, за използване на пътя, и на системи, компоненти и отделни технически 

единици, проектирани и конструирани за подобни превозни средства. Също така 

определя и индивидуалното одобрение на тези превозни средства.  

 

 Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа; 

 

 Директива 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 

националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители; 

 

 Директива 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и 

управлението на качеството на околния въздух. 

 

АКТОВЕ С ПРЯКО ДЕЙСТВИЕ – РЕГЛАМЕНТИ 

 

 Регламент (ЕО) № 715/2007 за типовото одобрение на моторни превозни средства 

по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и 

товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо 

обслужване на превозните средства.  

 

Установява общи технически изисквания за типовото одобрение на моторни превозни 

средства и резервни части, като устройства за контрол на замърсяването, по отношение 

на техните емисии. Тя установява, наред с всичко друго, и ограничения за емисиите на 

въглероден оксид, азотни оксиди, общите въглеводороди и NOx и праховите частици за 

този клас превозни средства. Също така, определя и правила за експлоатационни норми 

и устойчивост на устройствата за контрол на замърсяването, системи за бордова 

диагностика (СБД), за измерване на разхода на гориво и достъп до данните за ремонта и 

поддръжката на превозното средство. 
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 Регламент (ЕО) № 595/2009 за одобрение на типа на моторни превозни средства 

и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за 

достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните 

средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО 

и за отмяна на Директиви 80/1269 / ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО  

 

Отнася се за моторни превозни средства от категории M1, M2, N1 и N2, определени в 

Приложение II към Директива 2007/46 / ЕО, с референтна маса над 2 610 кг и за всички 

моторни превозни средства от категории M3 и N3, както са определени в същото 

Приложение. Установява, наред с другото, ограниченията за емисии на въглероден 

оксид, азотни оксиди, амоняк и прахови частици за тези класове превозни средства. 

 

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/392 на Комисията от 4 март 2021 година за 

мониторинг и докладване на данни, свързани с емисиите на CO2 от леки 

пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства съгласно 

Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 

регламенти за изпълнение (ЕС) № 1014/2010, (ЕС) № 293/2012, (ЕС) 2017/1152 и 

(ЕС) 2017/1153 на Комисията (OВ L 77, 5.3.2021 г., стр. 8—25) 

 

 Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 година за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови 

газове за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за 

действията в областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по 

Парижкото споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ 

L 156, 19.6.2018 г., стр. 26—42) 

 

 Регламент (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 

2018 година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни 

средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни 

технически възли, предназначени за такива превозни средства, за изменение на 

регламенти (ЕО) № 715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 

2007/46/ЕО (ОВ L 151, 14.6.2018 г., стр. 1—218) 

 

 Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на 

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово 

одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки 

превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 

до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за 

изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32021R0392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32018R0842
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32018R0858
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32017R1151
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Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1—643) 

 

 Регламент (ЕС) 2019/631 — за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от 

нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства 

 

ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

ЕДИН ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА ЕС Е СВЪРЗАН С ПОСТИГАНЕТО НА: 

а) целите за качеството на въздуха, установени в законодателството на 

Съюза и напредък по отношение на дългосрочната цел на Съюза за 

постигане на нива на качество на въздуха, съответстващи на насоките 

относно качеството на въздуха, публикувани от Световната здравна 

организация; 

б) целите на Съюза в областта на биологичното разнообразие и 

екосистемите в съответствие със Седмата програма за действие за околната 

среда; 

в) засилено полезно взаимодействие между политиката за качеството на 

въздуха и други относими политики на Съюза, по-специално политиките в 

областта на климата и енергетиката. 

 

 

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2284 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 14 

ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕМИСИИ НА НЯКОИ 

АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ, ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 2003/35/ЕО И ЗА 

ОТМЯНА НА ДИРЕКТИВА 2001/81/ЕО 

 

ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2284 ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕМИСИИ НА 

НЯКОИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ има за цел намаляване на рисковете за здравето и 

въздействието върху околната среда от замърсяването на въздуха чрез установяване на 

национални задължения за намаляване на емисиите. Директивата също така 

хармонизира задълженията за намаляване на емисиите съгласно правото на ЕС с 

международните задължения. Директивата преразглежда режима за националните 

тавани за емисии, установен от Директива 2001/81/ЕО, за да го приравни към 

международните ангажименти на ЕС и държавите-членки. За целта в изменената 

Директива относно националните тавани за емисии /ДНТЕ/ задълженията за намаляване 

на националните емисии, през която и да е година в периода 2020-2029 г. са същите като 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019R0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019R0631
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тези, установени в изменения Протокол от Гьотеборг. Директивата поставя 

актуализирани цели за намаляване националните емисии на серен диоксид, азотни 

оксиди, НМЛОС и амоняк от всички източници на емисии, които надминават целите, 

поставени в оригиналната Директива (2001/81/ЕО). Директива (ЕС) 2016/2284 също така 

включва таван за ФПЧ като допълнение към четирите замърсителя, включени в 

Директива 2001/81/ЕО. Целите, поставени в изменената ДНТЕ следва да бъдат 

постигнати до 2030. 

Български актове, осигуряващи транспониране/прилагане на Директивата са: 

Закон за опазване на околната среда; Закон за чистотата на атмосферния въздух; Закон 

за ограничаване изменението на климата; Наредба за намаляване на националните 

емисии на определени атмосферни замърсители; Наредба №6 за реда и начина за 

измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти 

с неподвижни източници; Наредба за изискванията за качеството на течните горива, 

условията, реда и начина за техния контрол; Наредба за норми за допустими емисии на 

серен диоксид, азотни оксиди и прах, изпускани в атмосферата от големи горивни 

инсталации; Наредба №16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи 

органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини; 

Наредба №7 от 21.10.2003 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; Наредба за ограничаване 

емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители 

в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти; 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; Наредба №4 от 5.04.2013 г. за 

условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне 

и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци; Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми 

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

оксид и озон в атмосферния въздух; Наредба за реда и начина за организиране на 

националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в 

атмосферата. 

Директивата обхваща 5 замърсители на въздуха: серен диоксид; азотни оксиди; 

неметанови летливи органични съединения; амоняк; фини прахови частици. За всяка 

държава от ЕС ще бъдат определени индикативните нива на емисиите за 2025 г. Те ще 

бъдат изчислени въз основа на линеен курс на намаляване, т.е. емисиите, намалявани с 

постоянен процент всяка година с цел изпълняване на задълженията за намаляване на 

емисиите за 2030г. 
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Съгласно чл.6 от Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на 

Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на 

някои атмосферни замърсители, държавите членки изготвят, приемат и 

прилагат своите съответни национални програми за контрол на 

замърсяването на въздуха в съответствие с част 1 „Минимални изисквания 

относно съдържанието на националните програми за контрол на 

замърсяването на въздуха“ от приложение III на Директивата, с цел да 

ограничат своите годишни антропогенни емисии съгласно член 4 на 

Директивата и да допринесат за постигане на целите й. 

 

При изготвянето, приемането и прилагането на програмата, посочена в параграф 

1, държавите членки: 

 а) оценяват до каква степен националните източници на емисии биха могли да 

окажат въздействие върху качеството на въздуха на тяхната територия и в съседните 

държави членки, като използват, когато е целесъобразно, данни и методологии, 

разработени в рамките на Европейската програма за мониторинг и оценка (ЕПМО) 

съгласно Протокола към Конвенция за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни 

разстояния /КТЗВДР/ за дългосрочно финансиране на Съвместната програма за 

мониторинг и оценка на разпространението на замърсители на въздуха в Европа; 

б) вземат предвид необходимостта от намаляване на емисиите от замърсители на 

въздуха с оглед да се постигне съответствие с целите за качеството на въздуха на тяхната 

територия и, когато е приложимо, в съседни държави членки;приоритетно предприемат 

мерки за намаляване на емисиите на сажди, когато вземат мерки за изпълнение на 

своите национални задължения за намаляване на емисиите на фини прахови частици;г) 

гарантират съгласуваност с други приложими планове и програми, изготвени в 

изпълнение на изискванията, установени в националното законодателство или в 

законодателството на Съюза. 

С оглед спазване на съответните национални задължения за намаляване на 

емисиите държавите членки включват в своите национални програми за контрол на 

замърсяването на въздуха мерките за намаляване на емисиите, посочени като 

задължителни в част 2 от приложение III, и могат да включат в тези програми мерките за 

намаляване на емисиите, посочени като незадължителни в част 2 от приложение III, или 

мерки с равностоен ефект на ограничаване на въздействието. Държавите членки 

актуализират националните си програми за контрол на замърсяването на въздуха най-

малко веднъж на четири години. В изпълнение на това задължение на национално ниво 

е приета с Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха, България 2020-

2030 г., с Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019г .  
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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/631 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 17 АПРИЛ 

2019 ГОДИНА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНДАРТИ ЗА ЕМИСИИТЕ НА CO2 ОТ НОВИ ЛЕКИ 

ПЪТНИЧЕСКИ АВТОМОБИЛИ И ОТ НОВИ ЛЕКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И 

ЗА ОТМЯНА НА РЕГЛАМЕНТИ (ЕО) № 443/2009 И (ЕС) № 510/2011 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/631 за определяне на стандарти за емисиите на CO21 от 

нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства определя 

изискванията по отношение на обема на емисиите на CO2 от нови леки пътнически 

автомобили и нови леки търговски превозни средства (т.е. микробуси). Тези изисквания 

ще допринесат за постигането на целите на ЕС за намаляване до 2030 г. на емисиите й от 

парникови газове в секторите, които не са обхванати от системата за търговия с емисии 

(СТЕ)2, с 30% в сравнение с тези до 2005 г. 

 

Цели за намаляване на емисиите 

 

В сравнение с 2021 г. регламентът изисква годишният среден обхват на емисиите 

на CO2 за автомобилния парк на ЕС от нови автомобили и микробуси да бъдат намалени: 

 с 15% за периода 2025—2029 г.; 

 с 37.5% за нови коли и с 31% за нови микробуси от 2030 г. нататък. 

Специфичните цели за емисиите на CO2, които производителите трябва да 

постигат всяка година, се основават на тези цели за целия ЕС, като се взема предвид 

средната маса на съответния им автомобилен парк от нови автомобили. 

 

       
       
       
       
       

 

Всяка година Европейската комисия определя конкретната цел за емисии 

на CO2 за всеки производител. Тя определя също така и средните им 

емисии от предходната година, за да се оценят техните показатели във 

връзка със спазването на тези цели.3 

 

Производителите, надвишаващи своите специфични цели за емисии, ще трябва да 

плащат такса за извънредно количество емисии от 95 евро на г/км превишение за всяко 

ново регистрирано превозно средство. 

                                                           
1 EUR-Lex - 32019R0631 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
2 EUR-Lex - l28012 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 
3 (за 2018 г. вж. Решение за изпълнение (ЕС) 2020/1035). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019R0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32019R0631
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:l28012
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:l28012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A32019R0631
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=LEGISSUM:l28012
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/AUTO/?uri=celex:32020D1035
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Стимули за навлизането превозни средства с нулеви и ниски емисии (ZLEV) 

 

До 2022 г. леките пътническите автомобили с емисии на CO2 под 50 г/км могат да 

бъдат броени многократно за изчисляване на средните специфични емисии на CO2 на 

даден производител: като 2 автомобила през 2020 г., като 1,66 автомобила през 2021 г. 

и като 1,33 автомобила през 2022 г. Даден производител може да се възползва от 

максимум 7,5 г/км от такива „облекчения“, натрупани през тези 3 години. 

Специфичните цели за емисиите на CO2 за даден производител ще бъдат 

разширени, ако делът на регистрираните ZLEV4 (превозни средства с емисии от 0 до 50 

г/км) през дадена година надвишава следните целеви показатели: 

 леки автомобили: 15% ZLEV от 2025 г. нататък и с 35% ZLEV от 2030 г. нататък, 

 микробуси: 15% ZLEV от 2025 г. нататък и с 30% ZLEV от 2030 г. нататък. 

За изчисляването на дела на ZLEV в парка на даден производител се прилага 

счетоводно правило. Това придава по-голяма тежест на ZLEV с по-ниски емисии на CO2. 

 

Дерогации, създаване на групи и екологични иновации 

 

 Това са мерки, които улесняват производителите да постигнат целите си. 

 Дерогацията за производителите, които регистрират между 10 000 и 300 000 леки 

автомобила, ще бъде премахната от 2029 г. нататък. 

 

Надеждни данни за емисиите 

 

Новите правила имат за цел да гарантират надеждността и представителност на 

записаните данни за емисиите в реални условия, като се изисква: 

 органите да проверят дали стойностите на емисиите на CO2 и потреблението на 

гориво, записани от производителя в сертификатите за съответствие, отговарят на 

стойностите за тези превозни средства, когато са в експлоатация; 

 Комисията да следи емисиите на CO2 и на потреблението на гориво или енергия 

в реални условия (вж. Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/392). 

 

 

                                                           
4 Zero or Low Emissions Vehicle  
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Резюме  

 

Директивата за националните тавани за емисии преразглежда режима за 

националните тавани за емисии, установен от Директива 2001/81/ЕО, за да го приравни 

към международните ангажименти на ЕС и държавите-членки. За целта в изменената 

ДНТЕ задълженията за намаляване на националните емисии през която и да е година в 

периода 2020-2029 г. са същите като тези, установени в изменения Протокол от 

Гьотеборг. 

Директивата поставя актуализирани цели за намаляване националните емисии на 

серен диоксид, азотни оксиди, неметални летливи органични съединения и амоняк от 

всички източници на емисии, които надминават целите, поставени в оригиналната 

Директива (2001/81/ЕО). Директива (ЕС) 2016/2284, също така включва таван за ФПЧ като 

допълнение към четирите замърсителя, включени в Директива 2001/81/ЕО. Целите, 

поставени в изменената ДНТЕ следва да бъдат постигнати до 2030 г. 

В изпълнение на Член 6 от Директива (ЕС) 2016/2284 България е представила 

първата си Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха до 1 април 

2019 г. 5 Програмата обхваща периода от 2020 до 2030 г. и се споменава тук, тъй като най-

добре обобщава целите, които трябва да се постигнат на национално ниво за да не бъде 

България обект на санкции от страна на Комисията.  

Основната цел е България да изпълни задълженията за намаляване на емисиите 

спрямо 2005 г. според разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2284, което да доведе до 

постепенно постигане на нива на КАВ, които не водят до значителни отрицателни 

въздействия и рискове за човешкото здраве и за околната среда.  

В член 1 и в приложение II към Директива (ЕС) 2016/2284 са определени 

задълженията за намаляване на емисиите за 2020 г. и 2030 г., които се отнасят до 

годишните антропогенни емисии на всяка държава членка на серен диоксид (SO₂), азотни 

оксиди (NOx), неметанови летливи органични съединения (НМЛОС), амоняк (NH3) и фини 

прахови частици (ФПЧ).  

Член 1 от ревизираната Директива (ЕС) 2016/2284 изисква Националната 

програма за контрол на замърсяването на въздух да допринася и за други цели:  

I. Дългосрочната цел на ЕС за постигане на нива на КАВ в съответствие с насоките за КАВ, 

публикувани от Световната здравна организация;  

II. Целите на ЕС в областта на биологичното разнообразие и екосистемите в съответствие 

със Седмата програма за действие в областта на околната среда; и  

                                                           
5 Източник: 
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/natsionalna_programa_za_kontrol_na_zamrsiavaneto_na_vzdukha.pdf  

https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2020/03/13/natsionalna_programa_za_kontrol_na_zamrsiavaneto_na_vzdukha.pdf
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III. По-добро взаимодействие между политиката на ЕС по отношение на КАВ и други 

политики на ЕС - по-специално политиките в областта на климата и енергетиката. 

Таблицата по-долу показва ангажиментите, които следва да бъдат постигнати в 

периода до 2030 г.  

 

Таблица 1.1.1. Задължения за намаляване на емисиите за 2020 г. и 2030 г., в съответствие 

с член 1 и в приложение II към Директива (ЕС) 2016/2284  

 
Емисии (килотона) според 

инвентаризацията през 2016г. 

% намаление на емисиите 

спрямо 2005 г. 

Ангажименти за 

намаляване на 

емисиите (%) 

замърсители 2005 2020 2025 2030 2020 2025 2030 
2020-

2029 
2030+ 

Азотни 

оксиди 
183,2 97,3 90,3 85,4 47% 51% 53% 41% 58% 

НМЛОС 80,7 67,8 62,5 55,9 16% 23% 31% 21% 42% 

SO₂ 771,3 81,4 82,2 85,6 89% 89% 89% 78% 88% 

амоняк 51,6 46,3 47,0 47,0 10% 10% 9% 3% 12% 

ФПЧ2,5 30,9 28,9 24,5 18,5 6% 21% 40% 20% 41% 

Дата на прогнозата за: 27 януари 2019г. 

Бележка: Данните са от Национална програма за контрол на замърсяването на въздуха 

2020 – 2030 г.  

Самата Национална програма е разгледана в раздел II от настоящия анализ, 

поради което не е обект на по-нататъшно разглеждане в тази част.  
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1.2. НАЦИОНАЛНА НОРМАТИВНА УРЕДБА 

 

ЗАКОНИ 

 

 ЗАКОН за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 

от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 

Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 

Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., 

изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. 

бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 13 Март 2020г. 

 ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., в сила 

от 29.06.1996 г., попр., бр. 49 от 7.06.1996 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. и 

доп., бр. 27 от 31.03.2000 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., 

бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 

1.01.2004 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 

8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 86 

от 26.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 

6 от 23.01.2009 г., в сила от 24.02.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 

16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 

1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., в сила от 6.12.2010 г., изм., бр. 88 от 

9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 

г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., изм., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 

24.04.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 53 от 13.07.2012 г., 

в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 77 от 

9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 

21.12.2012 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 

20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм., бр. 

58 от 26.07.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., 

в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., 

в сила от 27.11.2018 г., изм., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и 

доп., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 

15.10.2019 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г., изм., бр. 20 от 11.03.2022 

г. 

 ЗАКОН за ограничаване изменението на климата, Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., 

в сила от 11.03.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в 

сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 41 от 5.06.2015 г., изм., бр. 56 от 24.07.2015 г., 

в сила от 24.07.2015 г., бр. 47 от 21.06.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., 
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изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 7 от 

19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 25 от 20.03.2020 г., 

бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г. 

 ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 

98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила 

от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 

27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 

г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 

11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 

11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 

9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., 

изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 

6.06.2008 г., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 

г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., 

бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., 

в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 

от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 46 

от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 35 от 

3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., бр. 32 от 

24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 

1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 82 

от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 

г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 22 от 

11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., 

изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 

г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., 

бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила 

от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в 

сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., изм., бр. 96 от 1.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г., доп., бр. 77 

от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 

27.11.2018 г., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 

г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. (*); Решение № 5 на 

Конституционния съд на РБ от 19.04.2019 г. - бр. 36 от 3.05.2019 г.; изм., бр. 79 от 

8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г., 

бр. 101 от 27.12.2019 г., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., 

бр. 54 от 16.06.2020 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 27.11.2020 г., изм., бр. 21 

от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г. 

 ЗАКОН за движение по пътищата, Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 

1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 



 

81 
 

26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г., доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 22 от 11.03.2003 

г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 

г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 

1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 

18.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп., бр. 102 от 

20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 

29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 

12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 61 от 

28.07.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 

20.10.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 

51 от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 97 

от 23.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., 

бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2008 

г., бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в 

сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 

г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., 

бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., бр. 100 

от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 

19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., 

бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; Решение № 1 на Конституционния 

съд на РБ от 1.03.2012 г. - бр. 20 от 9.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г., 

изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм. и 

доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 

от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 

2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила 

от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 37 от 

22.05.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., доп., бр. 92 от 

27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 

г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 

г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 50 

от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., бр. 9 от 26.01.2017 г., 

в сила от 26.01.2017 г., бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм., бр. 54 

от 5.07.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 

26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в 

сила от 3.01.2018 г., доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г., доп., 

бр. 55 от 3.07.2018 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в 

сила от 28.01.2019 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 86 от 

18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 
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1.01.2019 г., изм., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 17 от 

26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 

51 от 5.06.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 

69 от 4.08.2020 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., изм., 

бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила 

от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 

19.03.2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - 

бр. 26 от 30.03.2021 г.; изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.; Решение № 11 на 

Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г. 

 ЗАКОН за автомобилните превози, Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 

17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. 

и доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., 

в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 18.11.2005 г., в 

сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., 

бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 

от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 

г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 92 от 

14.11.2006 г., в сила от 14.11.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 

29.05.2007 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г., доп., бр. 109 от 

20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 93 от 

24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 17 

от 25.02.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 50 от 

3.07.2012 г., в сила от 3.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 

г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 

1.01.2013 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в 

сила от 8.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 

109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 

30.12.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 

г., доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., изм., бр. 81 от 20.10.2015 г., в сила от 1.04.2016 г. - 

бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 22.04.2016 г., 

в сила от 1.04.2016 г., изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 

1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2017 г., бр. 93 от 21.11.2017 г., бр. 62 от 

27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.06.2019 г., 

бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 

7.07.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г., 

изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2021 г., изм., бр. 23 от 

19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ 

от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г. 

 ЗАКОН за устройство на територията, Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 

31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 
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26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 

9.12.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 27.07.2004 г., изм., 

бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 20.09.2005 г., бр. 

77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 

25.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 103 от 

23.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 

7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., 

в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., 

бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 79 от 29.09.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 

28.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 

30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., в сила от 

27.07.2007 г., бр. 33 от 28.03.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 54 от 

13.06.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 

14.11.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., бр. 

17 от 6.03.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм., бр. 80 от 

9.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., 

в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., 

доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 54 от 16.07.2010 

г., в сила от 16.07.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила 

от 9.04.2011 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 

15.07.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп., бр. 29 от 

10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., 

изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в 

сила от 1.09.2012 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в 

сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., 

бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила 

от 14.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 24 от 12.03.2013 

г., в сила от 12.03.2013 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм. и доп., бр. 28 от 

19.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., бр. 109 от 

20.12.2013 г., доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., 

бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г., бр. 61 от 11.08.2015 г., доп., бр. 62 от 

14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.11.2015 г., бр. 101 от 22.12.2015 г., изм., бр. 15 от 23.02.2016 г., изм. и доп., бр. 

51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г., бр. 63 от 4.08.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и 

доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г., бр. 28 от 29.03.2018 г., 

изм., бр. 55 от 3.07.2018 г., доп., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. 



 

84 
 

и доп., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 24 от 22.03.2019 г., в 

сила от 1.07.2020 г. (*), изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., бр. 41 от 21.05.2019 г., 

в сила от 21.05.2019 г., доп., бр. 44 от 4.06.2019 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 

6.08.2019 г., изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г., изм., 

бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., 

бр. 62 от 14.07.2020 г.; изм. с Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния 

съд на РБ - бр. 92 от 27.10.2020 г.; изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., изм., бр. 107 

от 18.12.2020 г., изм. и доп., бр. 16 от 23.02.2021 г., доп., бр. 20 от 9.03.2021 г., изм. 

и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.; изм. с Решение № 17 от 

4.11.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 94 от 12.11.2021 г.; доп., бр. 42 от 

7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г. 

 ЗАКОН за местните данъци и такси, Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 

1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., в сила от 24.08.1998 г., изм., бр. 83 

от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.09.1998 г., в сила от 8.09.1998 г., бр. 153 

от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 

1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 102 от 

15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., 

изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 1.01.2002 

г., бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 

1.01.2003 г., изм., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила 

от 1.01.2004 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., доп., бр. 18 от 5.03.2004 

г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., 

бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 106 от 3.12.2004 г., в 

сила от 1.01.2005 г., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 94 от 

25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 100 от 13.12.2005 г., в сила от 

1.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., 

в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и 

доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 110 

от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 

105 от 9.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 

13.02.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 41 от 

2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 

1.01.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 

г., в сила от 8.03.2011 г., изм., бр. 28 от 5.04.2011 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в 

сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., доп., бр. 39 

от 20.05.2011 г.; изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 5.04.2012 г. 

- бр. 30 от 17.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., 

доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила 

от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., бр. 30 от 

26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., доп., бр. 61 от 9.07.2013 г., в сила от 1.01.2014 
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г., изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 

г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила 

от 15.05.2015 г., доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 32 от 

22.04.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 43 от 7.06.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 

г., в сила от 1.01.2018 г., попр., бр. 80 от 11.10.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 

6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 1 януари на 

втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (*), бр. 92 от 

17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 

г., изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 99 от 12.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., 

бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 

1.01.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. (*); Решение № 4 на 

Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. - бр. 32 от 16.04.2019 г.; доп., бр. 38 от 

10.05.2019 г., в сила от 20.04.2019 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 

1.01.2020 г., изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 

1.01.2020 г., доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм., бр. 71 от 

11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., 

доп., бр. 107 от 18.12.2020 г., изм., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г., 

бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., бр. 16 от 23.02.2021 г., бр. 8 от 

28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г., бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.04.2022 г. 

 

НАРЕДБИ 

 

 Наредба за намаляване на националните емисии на определени атмосферни 

замърсители, приета с ПМС №146 от12.06.2019 г. обн., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г., 

в сила от 14.06.2019 г. 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, 

изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС №354 от 

28.12.2012 г. Приета с ПМС № 354 от 28.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., 

редакция ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г. 

 Наредба №12 от 15.07.2010 г. за норми за нивата (концентрациите) на серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ), олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., последна 

редакция ДВ бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г. 

 Наредба за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за 

предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на 
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въглероден диоксид, приета с ПМС № 237 от 5.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 76 от 

15.09.2006 г., последна редакция ДВ бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 1.07.2010 г. 

 Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., последна 

редакция ДВ бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 28.07.2017 г. 

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 

25.07.2003 г., последна редакция ДВ бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 25.08.2020 г. 

 Наредба № 7 от 21.10.2003 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, издадена от министъра 

на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, 

обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., последна редакция ДВ бр. 

95 от 6.11.2020 г., в сила от 6.11.2020 г. 

 Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти, приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 20 от 

6.03.2007 г., в сила от 6.03.2007 г. последна редакция ДВ бр. 7 от 25.01.2022 г., в 

сила от 25.01.2022 г. 

 Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 

отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 36 от 

16.04.2013 г., последна редакция ДВ бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 

г.;  

 Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на 

емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с ПМС № 

261 от 28.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в последна редакция ДВ бр.  

47 от 14.06.2019 г., в сила от 14.06.2019 г. 
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ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

 

 ЗАКОН ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ЗЧАВ) 

 

ЗАКОНЪТ ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ЗЧАВ) въвежда разпоредбите 

на Директива 2004/42/ЕО 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 и за изменение на 

Директива 1999/13/ЕО, на Директива 2012/33/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 1999/32/ЕО на Съвета по отношение на 

съдържанието на сяра в корабните горива (ОВ, L 327/1 от 27 ноември 2012 г.) на 

Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. 

относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на 

замърсяването) (ОВ, L 334/17 от 17 декември 2010 г.), на Директива (ЕС) 2015/2193 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. за ограничаване на емисиите 

във въздуха на определени замърсители, изпускани от средни горивни инсталации (ОВ, 

L 313/19 от 28 ноември 2015 г.) както и на Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския 

парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на 

някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на 

Директива 2001/81/ЕО (ОВ, L 344/1 от 17 декември 2016 г.). 

Изискванията на закона се отнасят и за транспортните средства и други 

индивидуални източници на замърсяване. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

Дефиниция, съгл. Закона за чистотата на атмосферния въздух: „Зона с ниски 

емисии на вредни вещества“ е част от територията на общината, в която са 

въведени ограничения за определени дейности с цел намаляване 

замърсяването на атмосферния въздух. Законът регламентира, че зоните с 

ниски емисии се обособяват на територията на община и че определянето 

им е част от компетенциите на органите на местно самоуправление. 

 

Качеството на атмосферния въздух се следи чрез националната система за 

наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда на 

Министерството на околната среда и водите. Общинските органи, съгласувано с 

министъра на околната среда и водите, могат да изграждат местни системи за 

наблюдение и контрол на качеството на атмосферния въздух в райони на тяхната 

територия. В случаите, когато даден обект е основен източник, замърсяващ атмосферния 
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въздух, Министерството на околната среда и водите може да задължи осъществяващия 

дейността да изгради система за наблюдение на източника на емисии и на качеството на 

въздуха в района на обекта. 

Министърът на околната среда и водите, съгласувано с министъра на 

здравеопазването, издава Наредба за оценка и управление на качеството на 

атмосферния въздух. 

Съгласно чл.27 ЗЧАВ, в случаите, когато в даден район общата маса на емисиите 

довежда до превишаване на нормите за вредни вещества (замърсители) в атмосферния 

въздух и на нормите за отлагания, кметовете на общини разработват и изпълняват 

програми за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми. 

Програмите включват: целите, мерките, етапите и сроковете за тяхното постигане; 

организациите и институциите, отговорни за тяхното изпълнение, средствата за 

обезпечаване на програмата, системата за отчет и контрол за изпълнението и системата 

за оценка на резултатите. В случаите, когато нивата на един или няколко замърсителя 

превишават установените норми, за които крайният срок за постигане е изтекъл, 

програмите включват подходящи мерки, така че периодът на превишаване да бъде 

възможно най-кратък. 

Програмите се приемат от общинските съвети. 

Кметовете на общини ежегодно до 31 март внасят в общинските съвети отчет за 

изпълнението на програмите за предходната календарна година.  

Изпълнението на мерките от програмите следва да доведе до ежегодно 

намаление на броя на превишенията на нормите за вредни вещества и на 

средногодишните нива на замърсителите в случаите, когато те са над определените 

норми за качество на атмосферния въздух, регистрирани в пунктовете за мониторинг - 

част от Националната система за мониторинг на околната среда на територията на 

общината. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Възможността на общините да ограничават движението на определени 

категории моторни превозни средства (МПС) получава разширена 

формулировка в чл.28а от ЗЧАВ, като е предвидено и правомощието да се 

ограничава движение на определени екологични групи МПС на 

територията на съответната община и/или в създадени и въведени зони с 

ниски емисии на вредни вещества – ЗНЕ. Общинските съвети получават и 

правомощието да регламентират мерките за опазване чистотата на въздуха 

в свои наредби. 

 

С наредбите се определят условията и реда за прилагане на мерките, а също и: 
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1) създаване на ЗНЕ, обхват, граници, времева рамка и условия за въвеждане; 

2) навлизане и движение на МПС в ЗНЕ; 

3) ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за отопление, 

включително в границите на създадени и въведени ЗНЕ; 

4) осъществяване на контрол относно спазване на приети и/или наложени мерки, 

забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически 

средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване 

на нарушения. Ограниченията не касаят МПС със специален режим на придвижване, 

както и превозните средства на обществения транспорт. Предвидено е, че ЗНЕ се 

въвеждат освен с мерки, забрани и ограничения, също и с такси.  

 

       
       
       
       
       
       
       

 

Новите положения са въведени със Закон за изменение и допълнение (ЗИД) 

на Закона за чистотата на атмосферния въздух и влязоха в сила от 1 януари 

2022 г., предвиждат глоби и имуществени санкции за нарушаване на 

мерките, забраните и ограниченията, които варират съответно от 50 до 500 

лв. и от 200 до 1000 лв. 

 

 ЗАКОН ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА 

 

ЗАКОНЪТ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА има рамков характер и 

урежда по-голям обем въпроси, които са свързани с климатичните промени, между тях и 

въпроси на нискоемисионните политики.  

Законът урежда провеждането на държавната политика по ограничаване 

изменението на климата; прилагането на механизмите за изпълнение на задълженията 

на Република България по основните международни договори:  

 Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата;  

 Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата (Протокола от Киото);  

 Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по 

изменение на климата, наричано по-нататък „Парижкото споразумение“. 

Международните договори са ратифицирани със закон, съответно са част и имат 

приоритет над националното право.  

Законът за ограничаване изменение на климата регламентира функционирането 

на Националната схема за зелени инвестиции (НСЗИ); функционирането на Националната 
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система за инвентаризации на емисии на вредни вещества и парникови газове в 

атмосферата; прилагането на Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ); 

администрирането на Националния регистър за търговия с квоти за емисии на парникови 

газове (НРТКЕПГ); мерките за намаляване емисиите на парниковите газове от 

използваните течни горива и енергия за транспорта; изпълнението на задълженията, 

произтичащи от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 

април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии 

на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за 

намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ, L 140/136 от 5 юни 2009 г.) 

и от Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за 

задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите 

членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата в 

изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение, и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ, L 156/26 от 19 юни 2018 г.). 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

Законът не съдържа пряко норми, които да уреждат създаването на зони с 

ниски емисии. Правната материя е насочена към уреждане на въвеждане 

на политики на държавно ниво. Органите, чиито компетенции са засегнати, 

са част от изпълнителната власт на централно ниво. Фокусът на закона е 

стратегическите въпроси, от които в частност произтичат конкретни 

ангажименти в различни области. 

 

 ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

ЗАКОНЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА е общият, рамков закон, който 

урежда между различните въпроси по опазването на околната среда, предмет на правна 

регулация,  

 опазването и ползването на компонентите на околната среда; 

 контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда; 

 осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда и източниците 

на замърсяване; 

 предотвратяването и ограничаването на замърсяването; 

 създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на 

околната среда; 

 стратегиите, програмите и плановете за опазване на околната среда; 

 събирането и достъпа до информацията за околната среда; 
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 икономическата организация на дейностите по опазване на околната среда; 

 правата и задълженията на държавата, общините, юридическите и физическите 

лица по опазването на околната среда. 

Атмосферният въздух е част от компонентите на околната среда, като по 

отношение на неговото опазване, общият закон препраща към специалния.  

В глава втора, раздел VI е посочено, че опазването на чистотата на атмосферния 

въздух осигурява: 

1) защита на човешкото здраве, на живата природа, на природните и културните 

ценности от вредните въздействия и предотвратяване настъпването на опасности и щети 

за обществото при изменение на качеството на атмосферния въздух, нарушаване на 

озоновия слой и промените в климата в резултат на различните човешки дейности; 

2) запазване качеството на атмосферния въздух в районите, в които то не е нарушено и 

подобряването му в останалите райони. 

Опазването на атмосферния въздух се основава на принципите на устойчивото 

развитие и се извършва при условията и по реда на глава седма и на Закона за чистотата 

на атмосферния въздух. 

Лицата, притежаващи моторни превозни средства, които чрез своето устройство, 

действие или използвано гориво причиняват замърсяване на атмосферния въздух, 

нарушаване на озоновия слой и промяна в климата, заплащат еднократно при първа 

регистрация екотакса в размер и по ред, определени с акт на Министерския съвет. 

Екотаксата постъпва в Предприятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда. 

Между различните правомощия на кметовете на общини, относими към темата на 

настоящия анализ са следните:  

 информират населението за състоянието на околната среда съгласно 

изискванията на закона; 

 организират и контролират чистотата, поддържането, опазването и 

разширяването на селищните зелени системи в населените места и 

крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на 

ландшафта и на природното и културното наследство в тях; 

 организират дейността на създадени с решение на общинския съвет 

екоинспекции, включително на обществени начала, които имат право да съставят 

актове за установяване на административни нарушения; 

 определят длъжностните лица, които могат да съставят актове за установяване на 

административните нарушения по този закон; 

 осъществяват правомощията си по специалните закони в областта на околната 

среда. 
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 ЗАКОН ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 

ЗАКОНЪТ ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА въвежда задължение на всеки участник с 

управляваното от него превозно средство да не затруднява другите участници в 

движението и живеещите в крайпътните имоти, като спазва действащите норми за шум 

и вредни емисии на отработени газове от моторното превозно средство, както и други 

норми и изисквания за опазване на околната среда.  

Законът въвежда общо задължение към лицата, които стопанисват пътищата, да 

ги поддържат изправни с необходимата маркировка и сигнализация за съответния клас 

път; да организират движението по тях така, че да осигурят условия за бързо и сигурно 

придвижване и за опазване на околната среда от наднормен шум и от замърсяване от 

моторните превозни средства. В  този смисъл, общините също се явяват задължени 

субекти по отношение поддържането на пътищата и осигуряване на условия за движение 

на превозни средства, които опазват околната среда.  

Законът за движение по пътищата транспонира важни актове на ЕС: 

 Регламент (ЕС) № 582/2011 на Комисията от 25 май 2011 година относно емисиите 

от тежки превозни средства (Евро 6) за прилагане и изменение на Регламент (ЕО) 

№ 595/2009, изменен от Регламенти (ЕС) № 64/2012, № 519/2013, № 133/2014, № 

136/2014, № 627/2014 и № 2016/1718 на Комисията 

 Регламент (ЕО) № 595/2009 oт 18 юни 2009 година за одобрение на типа на 

моторни превозни средства и двигатели по отношение на емисиите от тежки 

превозни средства (Евро 6) и за достъпа до информация за ремонта и 

техническото обслужване на превозните средства и за изменение на Регламент 

(ЕО) Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/EC и за отмяна на някои 

директиви 

 Регламент (ЕС) № 168/2013 от 15 януари 2013 година относно одобряването и 

надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (рамков 

регламент за одобряване типа на мотоциклетите), изменен от Делегиран 

Регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията 

 Делегиран Регламент (ЕС) № 134/2014 на Комисията от 16 декември 2013 година 

относно превозните средства от категория L за допълнение на Регламент (ЕС) № 

168/2013, изменен от Делегиран Регламент (ЕС) № 2016/1824 на Комисията 

относно изискванията за безопасност при експлоатация, изискванията към 

конструкцията на превозните средства и общите изисквания, както и изискванията 

към екологичните характеристики и характеристиките на задвижването 
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Цитираните актове имат отношение към общи технически изисквания за 

одобряването на типа на моторни превозни средства („превозни средства”) и резервни 

части, като резервни устройства за контролиране на замърсяването, по отношение на 

техните емисии. Предписва правила за съответствие в експлоатация, за надеждност на 

устройствата за регулиране на замърсяването, за системите за бордова диагностика 

(СБД), за измерване на разхода на гориво и за достъпността на информацията за ремонт 

и техническо обслужване на превозните средства.  

Регламент (ЕО) № 595/2009 oт 18 юни 2209 година  установява общи технически 

изисквания за одобрение на типа на моторните превозни средства, техните двигатели и 

резервни части по отношение на техните емисии. Освен това установява правила за 

съответствие и експлоатация на превозните средства и техните двигатели, за надеждност 

на устройствата за регулиране на замърсяването, системите за бордова диагностика 

(СБД), за измерване на разхода на гориво и емисиите на въглероден диоксид и за 

достъпност до информацията за БД и за ремонт и техническо обслужване на превозните 

средства. Този регламент се прилага за моторните превозни средства от категории M1, 

M2, N1 и N2 съгласно определения в Приложение II към Директива 2007/46/ЕО с 

референтна маса над 2610 кг, и за всички моторни превозни средства от категории M3 и 

N3 съгласно определенията в Приложение II към Директива 2007/46/ЕО. Граничните 

стойности за Евро 6 за емисии на азотни оксиди и прахови частици са посочени в 

Приложение I към този регламент. 

Чл. 138 от Закона за движение по пътищата предвижда, че на пътищата, отворени 

за обществено ползване, се допускат превозни средства, които отговарят на 

изискванията на закона и на издадените въз основа на него подзаконови актове.  

Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" е компетентният орган за одобряване на типа на нови превозни 

средства, системи, компоненти и отделни технически възли. Одобрението на типа се 

извършва по реда на  системи, компоненти и отделни технически възли, за индивидуално 

одобряване на нови превозни средства, както и наредби за осигуряване на прилагането 

на регламенти на Европейския съюз в областта на одобряването на типа на превозните 

средства, издадено от Министъра на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията.  

Законът за движение по пътищата съдържа санкциите за нарушенията, 

предвидени в: 

1. член 13, параграф 2, буква "г" от Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент 

и на Съвета от 20 юни 2007 г. за типово одобрение на моторни превозни средства по 

отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 

5 и Евро 6) 
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2. член 11, параграф 2, буква "г" от Регламент (ЕО) № 595/2009 на Европейския парламент 

и на Съвета от 18 юни 2009 г. за одобрението на типа на моторни превозни средства и 

двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI). 

 

Санкциите са както следва - на физическо лице се налага глоба в размер 4000 лв., 

а на юридическо лице или едноличен търговец – имуществена санкция в размер 8000 лв. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

Въпреки, че законът няма пряко отношение към мерките за въвеждане на 

ниски емисии, следва да се отбележи, че цел на закона е да се опазват 

живота и здравето на участниците в движението по пътищата, да се 

улеснява тяхното придвижване, да се опазват имуществото на 

юридическите и физическите лица, както и околната среда от 

замърсяването от моторните превозни средства. 

 

 ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ (ЗАП) 

 

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ урежда условията и реда за: 

1. обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, 

извършвани от български или чуждестранни превозвачи; 

2. превозите за собствена сметка; 

3. контрола при осъществяването на превозите по т. 1 и 2; 

4. особените правила при договорите за превоз на пътници и товари. 

Общественият превоз на пътници по автобусни линии се извършва съгласно 

утвърдените транспортни схеми - републиканска, областни, общински и междуобластни. 

Общинските транспортни схеми включват следните видове автобусни линии: 

 градски основни и допълнителни - за превози между пунктове в чертите на 

населеното място, определени със строителните му граници в действащия 

устройствен план; 

 междуселищни - за превози, свързващи две или повече населени места в 

границите на общината. 

Общинските транспортни схеми се утвърждават от съответните общински съвети. 

Превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по Закона 

за концесиите или Закона за обществените поръчки и в съответствие с Регламент (ЕО) № 
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1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно 

обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за 

отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/96 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (L 315/1 от 3 

декември 2007 г.) в зависимост от разполагаемите финансови средства и възможностите 

за прехвърляне на оперативния риск на икономически оператор. Когато превозите по 

автобусни линии се възлагат, без да се прехвърля оперативният риск на икономическия 

оператор, възлагането се извършва по реда на Закона за обществените поръчки. Когато 

оперативният риск се прехвърля на икономическия оператор, превозите се възлагат при 

условията и по реда на Закона за концесиите в съответствие с чл. 4 от Регламент (ЕО) № 

1370/2007. Законът, също така урежда условията за извършване на специализирани и 

случайни превози. В чл. 24 се предвиждат изискванията за извършване на таксиметров 

превоз. 

 

       
       
       
       
       
       

 

При прегледа на този нормативен акт не се установят норми, които да имат 

пряко отношение към въвеждането на зони с ниски емисии. Следва да се 

отбележи, че липсват и правни норми, които да предвиждат обществения 

превоз на пътници да се осъществява с превозни средства, които отговарят 

на по-високи екологични стандарти или са с ниски или нулеви емисии. 

 

 ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) 

 

ЗАКОНЪТ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ) урежда, между много други 

въпроси, и този за елементите на градското обзавеждане като в чл. 56, ал. 10 от ЗУТ се 

определя, че зарядните колонки за електрически превозни средства са част от градското 

обзавеждане като условията и реда за тяхното разполагане се определят в наредбата по 

чл. 56, ал. 2 от ЗУТ. Наредбата се приема от Общинския съвет и урежда условията и реда 

за издаване на разрешението за поставяне на обектите, за одобряването и за 

изискванията към схемата и проектната документация, като в наредбата, в зависимост от 

вида и предназначението на обекта, се поставя изискване за предоставяне на 

инженерно-техническа част или конструктивно становище. 

Този нормативен акт се посочва, тъй като при приемането на Национален план за 

действие за насърчаване навлизане на екологични превозни електрическата мобилност 

в Република 2012 - 2014 г. като слабост на нормативната уредба е идентифицирана 

липсата на правна уредба относно зарядните колонки за електрически превозни 

средства, които да се включат като  „елементи на градското обзавеждане“.  На ниво ЗУТ 

тази слабост е отстранена с промени от 2019 г., когато те са изрично упоменати.   
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II. АНАЛИЗ НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ ДОКУМЕНТИ НА 

ЕВРОПЕЙСКО, НАЦИОНАЛНО И МЕСТНО НИВО, 

ИМАЩИ ОТНОШЕНИЕ КЪМ ВЪВЕЖДАНЕТО И 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ ЗА МПС НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

2.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКО НИВО 

 

 ЗЕЛЕНАТА СДЕЛКА НА ЕВРОПА. ОСНОВНИ АСПЕКТИ 

 

През м. декември 2019 г. Европейската комисия публикува Съобщение за 

Зелената сделка на Европа, в което се начертават дългосрочните политики, цели и 

конкретни индикатори до 2050 г.6 

ЕС модернизира и трансформира икономиката с цел климатична неутралност. 

Между 1990 г. и 2018 г. той намали емисиите на парникови газове с 23%, докато 

икономиката нарасна с 61%.  

Политиките, които ЕС ще изпълнява трябва да намалят само емисиите на 

парникови газове с 60% до 2050 г. През 2020 г. Комисията представя план с оценка на 

въздействието за повишаване на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови 

газове за 2030 г. до най-малко 50% и до 55% в сравнение с нивата от 1990 г. по отговорен 

начин. 

Политиките по намаляване на емисиите ще включват системата за търговия с 

емисии, включително възможно разширяване на европейската търговия с емисии към 

нови сектори, целите на държавите-членки за намаляване на емисиите в сектори извън 

системата за търговия с емисии и регламента относно използването на земята, 

промяната в земеползването и горското стопанство. Комисията ще предложи изменение 

на законодателството за климата, съответно за да го актуализира. 

  

                                                           
6 Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN 
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Според Съобщението на Комисията, елементите на Зелената сделка са: 

 

 

       
       
       

 

Основна цел на Зелената сделка на Европа е ускоряване на преминаването 

към устойчива и интелигентна мобилност. 

 

Според данните на ЕК, транспортът формира една четвърт от емисиите на 

парникови газове в ЕС и продължава да расте.  

ЦЕЛ: За постигане на климатична неутралност е необходимо 90% намаляване на 

емисиите от транспорта до 2050 г. 

Постигането на устойчив транспорт означава поставяне на потребителите на 

първо място и предоставяне на по-достъпни, по-здравословни и по-чисти алтернативи на 

техните настоящи навици за мобилност. В Съобщението Комисията си поставя цел да 

приеме стратегия за устойчива и интелигентна мобилност през 2020 г., която да адресира 

всички източници на емисии. През декември 2021 г. Европейската комисия представи 

своята „Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския 

транспорт за бъдещето“7  заедно с план за действие от 82 инициативи, които ще 

направляват работата на властите през следващите четири години. С тази стратегия се 

полагат основите за екологосъобразната и цифровата трансформация на транспортната 

                                                           
7 Източник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0789
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система на ЕС и за увеличаване на нейната стабилност при бъдещи кризи. Както е 

посочено в Европейския зелен пакт, резултатът ще бъде намаляване с 90 % на емисиите 

до 2050 г. благодарение на интелигентна, конкурентоспособна, безопасна и достъпна 

(включително във финансово отношение) транспортна система. 

Комисията ще помогне за разработването на интелигентни системи за управление 

на трафика и решения „Мобилност като услуга“ чрез своите инструменти за финансиране, 

като Механизма за свързана Европа. Цената на транспорта трябва да отразява 

въздействието, което оказва върху околната среда и здравето. Това ще бъде 

координирано с действия на глобално ниво, по-специално на Международната 

организация за гражданска авиация и Международната морска организация. Комисията 

също така ще даде ново политическо обмисляне как да се постигне ефективно 

ценообразуване на пътищата в ЕС. ЕК призовава Европейския парламент и Съвета да 

запазят високото ниво на амбиция относно първоначалното предложение на Комисията 

за Директивата за „евровинетката“ и е готова да я оттегли, ако е необходимо, и да 

предложи алтернативни мерки. ЕС следва успоредно с това да увеличи производството 

и внедряването на устойчиви алтернативни транспортни горива. 

 

       
       
       
       
       

 

До 2025 г. ЕК планира необходимост от изграждане на около 1 милион 

обществени станции за презареждане и зареждане с гориво за очакваните 

по европейските пътища 13 милиона превозни средства с нулеви и ниски 

емисии. 

 

Комисията ще подкрепи разполагането на обществени точки за презареждане и 

зареждане с гориво, където съществуват постоянни пропуски, особено за пътувания на 

дълги разстояния и в по-малко гъсто населени райони, и ще започне възможно най-бързо 

нова покана за финансиране в подкрепа на тези инициативи. Тези стъпки ще допълнят 

мерките, предприети на национално ниво. Комисията ще разгледа законодателни 

варианти за насърчаване на производството и усвояването на устойчиви алтернативни 

горива за различните видове транспорт. Комисията също така ще преразгледа 

Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива  и Регламента TEN-T, за да 

ускори внедряването на превозни средства и плавателни съдове с нулеви и ниски 

емисии.  

Транспортът трябва да стане драстично по-малко замърсяващ, особено в 

градовете. Комбинация от мерки трябва да се насочи към емисиите, градските 

задръствания и подобрения обществен транспорт. Комисията ще предложи по-строги 

стандарти за емисии на замърсители на въздуха за превозни средства с двигател с 

вътрешно горене. Комисията постоянно преразглежда законодателството относно 

стандартите за ефективност на емисиите на CO2 за леки и лекотоварни автомобили, за 
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да се гарантира ясен път от 2025 г. нататък към мобилност с нулеви емисии. Успоредно с 

това тя ще разгледа прилагането на европейската търговия с емисии към автомобилния 

транспорт, като допълнение към съществуващите и бъдещите стандарти за ефективност 

на емисиите на CO2 за превозни средства. 

 

 
ПАКЕТ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В 

ЕВРОПА 

 

Част от Пакета за политики за по-чист въздух на ЕС за 2013 г., включва Програма за 

чист въздух за Европа.8 

Целта на пакета за чистотата на въздуха е съществено да се намали замърсяването 

на въздуха в ЕС. 

В предложената стратегия се представят целите за намаляване до 2030 г. на 

последствията от замърсяването на въздуха за здравето и околната среда и се съдържат 

законодателни предложения за въвеждане на по-строги стандарти за емисиите и 

замърсяването на въздуха. 

Здравословните проблеми, свързани с лошото качество на въздуха, са особено 

сериозни в застроените градски райони, където качеството на въздуха е по принцип по-

ниско. Освен това лошото качество на въздуха е причина номер едно за 

преждевременната смъртност в ЕС и всъщност има по-голямо въздействие отколкото 

пътнотранспортните произшествия. В допълнение към вредните последици за здравето 

на човека, лошото качество на въздуха уврежда и екосистемите. Изпълнението на пакета 

ще доведе до подобряване на качеството на въздуха за всички граждани на ЕС и до по-

ниски разходи за здравно обслужване за правителствата. Предложенията биха донесли 

полза и за промишлеността, тъй като мерките за намаляване на замърсяването на 

въздуха следва да дадат тласък на иновациите и да повишат конкурентоспособността на 

ЕС в областта на „зелените“ технологии. 

Програмата за чист въздух за Европа — стратегия на Комисията, която набелязва 

мерки, за да се гарантира, че съществуващите цели са постигнати и в която се определят 

нови цели за качеството на въздуха за периода до 2030 г. 

Продължаващите съществени нарушения на нормите за качество на въздуха могат 

да бъдат отстранени в краткосрочен до средносрочен план посредством ефективно 

прилагане на действащото законодателство на ЕС, особено що се отнася до емисиите от 

лекотоварни автомобили с дизелов двигател и приемането на допълнителни мерки на 

национално равнище.  

                                                           
8   Източник: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/clean-air/ 
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Решаване на все още нерешените проблеми: по-конкретно този с емисиите от 

лекотоварните автомобили с дизелов двигател. Последователно бяха приети няколко 

поколения евронорми и норми за качество на горивата с цел установяване на контрол 

над емисиите от превозните средства в ЕС.  

Основната отговорност за решаването на локализираните проблеми по 

отношение на съответствието се носи от държавите членки, тъй като именно на тяхното 

ниво съществуват реални възможности за укрепване на действията на национално и 

местно равнище. 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 

РЕГИОНИТЕ: „ПРОГРАМА ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ЕВРОПА“ (COM(2013) 918 FINAL, 

18.12.2013 Г.) 9 

 

Съобщението на Комисията пояснява, че мерките в нова стратегия доразвиват 

мерките, представени в Тематичната стратегия от 2005 г. относно замърсяването на 

въздуха и ще позволят да се осъществи по-нататъшен напредък към постигане на 

дългосрочните цели на Шестата и Седмата програми за действие в областта на околната 

среда .  

 

МЕРКИ, ОТНОСИМИ КЪМ ЗНЕ ЗА МПС 

 

 МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НОРМИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА 

ВЪЗДУХА 

 

В съобщението си „CARS 2020“ Комисията отбеляза недостатъците на досегашните 

процедури и се ангажира да улесни въвеждането на нова процедура за изпитване в 

рамките на одобрението на типа, която да позволи оценката на емисиите на NOx от 

лекотоварните превозни средства в реални условия на експлоатация . Емисиите на NOx в 

реални условия на движение ще се регистрират и оповестяват, считано от датата, от която 

става задължително прилагането на нормата Евро 6 (през 2014 г.) , като не повече от три 

години след тази дата процедурата по отношение на емисиите на NOx в реални условия 

на експлоатация ще се прилага за одобрение на типа, успоредно с въвеждането на строги 

пределно допустими стойности за емисиите. Това ще гарантира съществено намаляване 

на действителните емисии на NOx, необходимо за спазването на пределно допустимите 

                                                           
9 Източник: EUR-Lex - 52013DC0918 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex%3A52013DC0918
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стойности за емисиите на NOx, предвидени по силата на нормата Евро 6 при нормални 

условия на експлоатация.  

Според Съобщението, Комисията не намира за необходимо да се определят по-

строги от Евро 6 норми на ЕС за емисиите на превозните средства с оглед постигането на 

новите цели за 2025 г. и 2030 г. на политиката по отношение на качеството на 

атмосферния въздух. За сметка на това, с приемането на мерки в подкрепа на устойчивата 

градска мобилност ще се подпомогне решаването на локализираните транспортни 

проблеми (вж. раздел 2.2.3 на Съобщението). 

 

 НАСЪРЧАВАНЕ УКРЕПВАНЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИЯ И УПРАВЛЕНСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Предложението на Комисията за Европейските структурни и инвестиционни 

фондове /ЕСИФ/ включва компонент за качеството на въздуха, по-специално в градските 

зони. Държавите членки, регионите и градовете със значителни проблеми, свързани с 

качеството на въздуха, се насърчават да обмислят възможността за използване на тези 

фондове, когато това е необходимо, с оглед предприемане на действия за намаляване 

на замърсяването на въздуха — не на последно място посредством насърчаване 

въвеждането на иновативни технологии 

 

 РАЗШИРЯВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТАРИУМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА МЕСТНО И РЕГИОНАЛНО РАВНИЩЕ 

 

Предложените сега решения за оценка и управление ще бъдат допълнени от 

мерките за устойчива мобилност, набелязани в съобщението „Заедно за 

конкурентоспособна и ресурсно ефективна градска мобилност“, отнасящи се по-

специално до плановете за устойчива градска мобилност и до правилата за достъпа на 

автомобили до градските зони. Ще бъдат разработени насоки за програми за 

модернизация и за насърчаване на внедряването на модерни технологични варианти въз 

основа на зародилата се в САЩ концепция „превозно средство със свръхниски емисии“. 

Приложението на тази концепция ще се разшири и в други сектори с цел подпомагане на 

държавите членки в решаването на проблеми, свързани със съответствието 

 

 ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

Извършеният преглед на политиката по отношение на качеството на въздуха 

показа, че на този етап не е целесъобразно да се преработи Директивата относно 
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качеството на атмосферния въздух. Политиката следва да се съсредоточи по-скоро върху 

осигуряване спазването на съществуващите норми за качество на въздуха не по-късно от 

2020 г. и върху използването на преработена Директива относно Националните тавани 

на емисиите (НТЕ) с цел намаляване на емисиите, водещи до замърсяване, в периода до 

2030 г. Тези намалени емисии от своя страна ще доведат до намаляване на фоновите 

концентрации в цяла Европа, което ще бъде от значителна полза за общественото здраве 

и за екосистемите. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

За 2030 г. предложението съдържа 21 задължения за икономически 

ефективно намаляване на националните емисии по отношение на четирите 

първоначални замърсители на въздуха (SO₂, NOx, НМЛОС и NH3) и по 

отношение на два нови замърсителя: първичните ПЧ2,5 (фини прахови 

частици със сериозно отражение върху здравето) и CH4 (метана, който е 

ключов краткотраен атмосферен замърсител). 

 

В хода на намаляването на емисиите на ПЧ2,5 ще бъде обърнато особено 

внимание на намаляването на емисиите на сажди — другият основен краткотраен 

атмосферен замърсител. Мерките по отношение на CH4 и саждите ще осигурят преки 

съпътстващи ползи във връзка с изменението на климата, като в същото време подготвят 

почвата за действие в международен план. Предложени са механизми за гъвкавост, за да 

се държи сметка за неопределеностите по отношение на методите за инвентаризация на 

емисиите и бъдещия енергиен микс, без да се нарушава целостта на инструмента. 
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2.2. СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ 

 

Основна цел: да способства икономическото и социално възстановяване от 

кризата, породена от пандемията от COVID-19 както и да създаде една по-устойчива, 

справедлива и успешна икономика. Планът е съвкупност от мерки и реформи, които не 

само да възстановят потенциала за растеж на икономиката, но и да го развият и повишат.  

Планът полага основите за зелена и цифрова трансформация на икономиката в 

контекста на амбициозните цели на Европейския зелен пакт. 

Към датата на окончателната версия на настоящия анализ, вече е факт версия 1.5. 

на Националния план за възстановяване и устойчивост, която версия е анонсирана като 

такава, одобрена от ЕК. 

Отношение към темата за въвеждане на зони с ниски емисии имат някои от 

предвидените Реформи и инвестиции като: 

 

РЕФОРМА 4: ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ИНТЕГРИРАН ОБЩЕСТВЕН 

ТРАНСПОРТ 

 

В основата на реформирането на сектора стои приемането на Закон за 

обществения превоз на пътници, който ще диктува възлагането, експлоатирането и 

управлението на обществения транспорт в страната като единна система, състояща се от 

множество компоненти и видове транспорт, обединени в единна Национална 

транспортна схема и Стандарт за развитие на обществения транспорт и интеграция на 

районите. Законът ще има за цел да покрие съществуващата правна неопределеност на 

обществения транспорт в страната като услуга, базирана на пазарни принципи и елемент 

за социална отговорност. Той ще гарантира равнопоставеност между възложителите, 

доставчиците на транспортни услуги (операторите) и клиентите на транспортната услуга 

(пътниците), като регламентира реда и условията при които ще се организира 

обществения транспорт на територията на страната. 

Основните мерки, които са предвидени: 

 Подготовка и приемане на Закон за обществения транспорт за превоз на пътници.  

За съставянето и изготвянето на този нов Закон ще се предприеме анализ на добри 

практики от други страни-членки на Европейския съюз с цел възприемане на подходи, 
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които са приложими в България, както и ще проведе широк обществен дебат с 

представители на администрацията, бизнеса, неправителствените и граждански 

организации, представляващи заинтересовани страни в областта на обществения 

транспорт. Въвеждането на нов Закон за обществен транспорт за превоз на пътници ще 

предизвика промени в редица други закони, като ЗМСМА, ЗУТ, ЗОП, ЗДвП, ЗЖТ и др.  

Реформата предвижда като част от приемането на нова законодателна рамка за 

въвеждане на единна Национална транспортна схема и въвеждането на единен превозен 

документ (т.нар. „Single Ticket”). Той ще бъде въведен до първото тримесечие на 2026 г. 

и ще позволява на всяко лице, пътуващо в България, да закупи един пътен документ за 

всички видове транспорт, необходими за осъществяване на неговото пътуване, в рамките 

на предварително определен период от време – еднократно, ден, месец, година. 

Реформата се упоменава, тъй като ще допринесе до улеснение на достъпа до 

централните градски части чрез обществен транспорт и предполага по-голяма 

обществена подкрепа на мерки, свързани с ограничаване ползването на лични превозни 

средства.  

 

РЕФОРМА 5: ЕЛЕКТРИЧЕСКА МОБИЛНОСТ 

 

Реформата ще ускори изграждането на зарядна инфраструктура и 

електрификацията на превозните средства и ще доближи България към европейските 

дългосрочни цели за намаляване на емисиите парникови газове, успешната зелена 

икономическа трансформация, намаляване замърсяването на въздуха и на градския шум 

чрез въвеждането на нискоемисионни зони в централните части, повишаване на 

енергийната ефективност и извеждането на замърсяващи моторни превозни средства с 

двигатели с вътрешно горене. 

Реформата цели и ще стимулира изграждането на зарядна инфраструктура, 

достигайки до изграждането на поне 10 000 публични точки за зареждане на 

електромобили, разположени на междуградската пътна мрежа, в централните части на 

50-те основни български града. Такава инфраструктура ще бъде изградена в гъсто 

населените зони на големите градове. Индикаторът включва поне 30 хъба за 

бързозарядни станции по магистралите и поне 325 бързи зарядни станции на входовете 

и изходите на градовете, на общинска територия или в частни обекти като търговски 

центрове, бензиностанции и други. Допълнително реформата ще доведе до бъдещо 

надграждане и развитие на инфраструктурна цялост на зарядната мрежа, обхващайки 

подходящите точки на електропреносните мрежи високо и средно напрежение и 

подходящи спрямо транспортната инфраструктура трансформаторни подстанции, 

включително и тези на ЖП гарите и тяхната прилежаща инфраструктура за публично 

паркиране и зареждане на автомобили. 
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Като част от реформата в нормативната уредба се предвижда приемане на Закон 

за насърчаване на електромобилността, който ще даде възможност и ще стимулира 

разширяването на инфраструктурата на електрическите зарядни станции в цялата страна. 

Това включва:  

 опростяване на процедурите за свързване на зарядни станции към електрическата 

мрежа и на строителните процедури за изграждане на такива станции, 

 регулаторно задължение за общините да осигурят места за зарядни устройства на 

поне две паркоместа; 

  регулаторни стимули за електрическите комунални услуги за осигуряване на 

лесен достъп до електрическата мрежа; 

 преференциални финансови инструменти за малки и средни предприятия, 

инвестиращи в изграждането и управлението на инфраструктура за електрическо 

зареждане.  

 

Законът за насърчаване на електрическата мобилност също така ще цели 

въвеждането на стимули за навлизането на електрически превозни средства (EVs) в 

съответствие с принципа „замърсителят плаща“, включително специални мерки като 

субсидии за превозни средства с нулеви емисии, диференциране на данъците за 

регистрация/собственост в зависимост от нивото на емисиите и схеми за бракуване на 

повечето замърсяващи превозни средства (ЕВРО 3 или по-ниски). 

Ще бъдат въведени зони с ниски емисии в най-малко три областни града, всеки с 

население над 100 000 жители и общо население от най-малко 1,5 милиона души. 

Нискоемисионните зони трябва да са насочени към областните градове с най-високи 

нива на замърсяване и да покриват по-широката зона от централните градски части. 

Влизането и движението на повечето замърсяващи автомобили (със емисионни 

стандарти EURO 3 или по-ниски) ще бъдат забранени в тези зони.  

Отношение към темата на анализа има Компонент 2.В.2 Местно развитие и по-

специално Реформа 1: Нов регионален подход с пряко въвличане на местните общности 

в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти  

Осъществяваната реформа предвижда промени в нормативната и стратегическата 

рамка на регионалната политика и прякото въвличане на местните общности в районите 

на страната в управлението на средствата от европейските фондове и инструменти, което 

увеличава усещането им за собственост на реализираните проекти, като същевременно 

се ползва от предимството на априорно по-висока ефективност на политиката, предвид 

адресирането на конкретни, установени на местно ниво – при по-високо ниво на 

информираност – нужди и потенциали. Подходът поставя акцент върху разгръщането на 

интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) в търсене на синергийни ефекти от 

осъществяването на отделните им секторни компоненти. 
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НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА КОНТРОЛ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА, 

БЪЛГАРИЯ 2020-2030 Г 

 

Основната цел е да изпълни задълженията за намаляване на емисиите спрямо 

2005 г. според разпоредбите на Директива (ЕС) 2016/2284, което да доведе до 

постепенно постигане на нива на КАВ, които не водят до значителни отрицателни 

въздействия и рискове за човешкото здраве и за околната среда. 

В член 1 и в приложение II към Директива (ЕС) 2016/2284 са определени 

задълженията за намаляване на емисиите за 2020 г. и 2030 г., които се отнасят до 

годишните антропогенни емисии на всяка държава членка на серен диоксид, азотни 

оксиди, неметанови летливи органични съединения, амоняк и фини прахови частици. 

Специфични национални (български) цели и приоритети, които са определени в 

национален план за действие по изменение на климата в подсектор „Транспорт“ са: 

 намаляване на емисиите от транспорта; 

 намаляване на потреблението на гориво; 

 диверсификация на транспорта; 

 информиране и обучения на потребителите 

 

Освен това в Националната програма са посочени допълнителни политики и 

законодателни мерки по отношение на сухопътния транспорт, а именно: 

 СТ1:   Модернизиране на автопарка чрез позволяване само на „по-чист“ внос. 

 СT2: Създаване на зони на ниски емисии в София и Пловдив, за да бъде ограничен 

достъпът на замърсяващи транспортни средства. 

 

 
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ 

ВЪЗДУХ (2018 – 2024 Г.) 

 

Програмата има за цел да подпомогне общините в прилагането на мерки за 

постигане на устойчиво съответствие по показателя фини прахови частици.  

Основна цел: определяне на комплекс от мерки, чието приложение да доведе до 

постигане на съответствие с нормите за фини прахови частици съгласно изискванията на 

Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година 

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа и действащото 

национално законодателство в областта на качеството на атмосферния въздух в най-

кратък възможен срок, но не по-късно от 2024г. 
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Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух  

(НППКАВ) и Зони с ниски емисии в главните градове по мярка СТ2  в сектор – Транспорт 

налагат предприемане на икономически инструменти от следните публични структури: 

МОСВ, МТИТС, МРРБ както и от местни власти -  Общини.  

В програмата е посочено, че дейности по определяне на ЗНЕ, следва да бъдат 

извършени от общините. Очаква се да има оценка на ефектите и одобрен план за ЗНЕ. 

Ефективността и приложимостта на мярката за ограничения върху вноса на 

употребявани превозни средства може да се анализира в актуализацията на НПКЗВ, която 

би показала дали мярката е възможна и действаща и дали са взети алтернативни мерки, 

които да постигнат подобен ефект върху емисиите на азотни оксиди. 

По отношение на политики и законови мерки СТ2, в рамките на Националната  

програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух, ще бъдат приложени 

поуки от опита на други места в Европа относно създаването на зони с ниски емисии за 

намаляване на влизането на по-стари превозни средства в градските центрове. С оглед  

изменението на  Закона за чистотата на атмосферния въздух, се предоставят на общините 

недвусмислени правомощия да създадат зона(и) с ниски емисии в областта, за която те 

носят административна отговорност. За намаляване на емисиите на вредни вещества, 

излъчвани от моторните превозни средства, се направиха и актуализации в 

националното законодателство, свързано с качеството и ефективния контрол на 

техническия преглед на превозните средства преди тяхната регистрация в страната, както 

и по време на периодичните прегледи за проверка на техническата им изправност, по 

време на които се проверяват емисиите от отработени газове. 

В програмата е отбелязана необходимост от въвеждане на по-строг режим за 

подобряване на прецизността и качеството на периодичните технически прегледи, което 

ще отговори на проблема с премахването каталитичните филтри и на филтрите за твърди 

частици (DPF) от дизеловите автомобили категория Euro 5 и Euro 6. Въвеждането на зони 

с ниски емисии ще ограничи влизането на дизелови автомобили категория pre-Euro и 

Euro 1 в центровете на градовете.  

Авторите на програмата подчертават необходимост от уточняване на 

разпоредбите на Закона за чистотата на атмосферния въздух по отношение на 

правомощията на общините (виж по-горе в частта за ЗНЕ), за да може общините да 

създават зони с ниски емисии. Това следва да бъде под ръководството на Министерство 

на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на околната среда и 

водите, които да работят съвместно по предложението. Министерство на икономиката 

следва да уведоми Европейската комисия. За въвеждането на ЗНЕ може да е необходим 

период от около 24 месеца.  

Програмата предлага мерки за достигане на целта чрез намаляване на емисиите 

на първични ФПЧ от определените източници – битово отопление на твърди горива и 

транспортния сектор (основно дизелови автомобили).  
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Изпълнението на предложената програма ще изисква активното участие на 

няколко министерства, освен Министерство на околната среда и водите, изпълнителни 

агенции и засегнатите общини. 

При емисиите на ФПЧ от транспортния сектор в България преобладават емисиите 

от дизеловите автомобили, което показва емисиите на първични ФПЧ от леки 

автомобили в София и Пловдив. 

В програмата са изложени таблици със събрани данни, видно от които най-голяма 

част от емисиите идват от дизеловите автомобили pre-Euro и Euro 1, които представляват 

около 45% от емисиите от сектор транспорт, a дизеловите автомобили като цяло 

генерират около 80% от общите емисии на ФПЧ в сектор транспорт. В допълнение към 

широкото разпространение на дизеловите двигатели, автомобилният парк е стар. Почти 

70% от леките автомобили са на възраст над 15 години, много от тях са произведени по 

стандарт Euro 1 или преди Евро 1. Емисиите им на ФПЧ са много по-високи от тези на по-

новите Евро модели. Високата възраст на автомобилния парк се определя от 

сравнително ниския стандарт на живот на много хора. Въпреки че най-новите дизелови 

автомобили категория Euro 5 и Euro 6 разполагат с устройства за контрол на емисиите, 

монтирани на изпускателните им системи, каталитични конвертори и филтри за твърди 

частици (DPF), непотвърдени данни показват, че много собственици на такива 

автомобили отстраняват техните DPF филтри и катализатори, с което увеличават 

емисиите от превозните средства до много по-високи нива от очакваните. 

Въпреки че източниците на ФПЧ от транспорта са общо взето по-малки от тези от 

битовото отопление, те все пак са важни, а в някои горещи точки дори може да 

доминират. Целта е двойна - първо, да се гарантира, че превозните средства не емитират 

повече, отколкото са били проектирани да емитират, т.е. да се гарантира, че контролните 

технологии са налице и работят, и второ, да се насърчи по-бързото внедряване на по-

модерни и по-чисти превозни средства.  

В програмата са предложени две мерки: 

 Подобряване на качеството на периодичните технически прегледи в съчетание 

със санкции за собствениците, чиито превозни средства не са преминали успешно 

техническия преглед; 

 Зони с ниски емисии. 
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2.3. НОРМАТИВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА 

МЕСТНО НИВО 

 

НОРМАТИВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА МЕСТНО НИВО 

 

1) МЕХАНИЗЪМ с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни 

вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична община, 

в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на атмосферния въздух; 

 

2) РЕШЕНИЕ № 21 по Протокол № 46 на Столичния общински съвет от 25.01.2018 г. за 

приемане на Механизъм с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на 

вредни вещества, чрез ограничаване на движението на МПС на територията на Столична 

община; 

 

3) НАРЕДБА за организация на движението на територията на Столична община; 

 

4) ПРОЕКТ на общинска програма за опазване на околната среда, 2018 – 2027 г. 

 

ПРЕГЛЕД НА НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ И ЕФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗНЕ ЗА МПС НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 

 

Съгласно НАРЕДБА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЕМИСИИ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ АТМОСФЕРНИ ЗАМЪРСИТЕЛ са посочени национални нива за намаляване 

на емисиите от автомобилния транспорт, както следва: 

 

НАЦИОНАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЕМИСИИТЕ 

Национални задължения за намаляване на емисиите на серен диоксид (802), 

азотни оксиди (КОх) и неметанови летливи органични съединения (НМЛОС).  

При задълженията за намаляване 2005 г. е базова година, като за автомобилния 

транспорт те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на продадените горива. 
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Таблица А  

Намаление на SO₂ спрямо 
2005г. 

Намаление на NOx спрямо 
2005г. 

Намаление на НМЛОС 
спрямо 2005 г. 

За всяка 
година от 
2020 г. до 

2029 г. 

За всяка 
година от 

2030 г. 

За всяка 
година от 
2020 г. до 

2029 г. 

За всяка 
година от 

2030 г. 

За всяка 
година от 
2020 г. до 

2029 г. 

За всяка 
година от 

2030 г. 

78 % 88 % 41 % 58 % 21 % 42 % 

 

Таблица Б 

Национални задължения за намаляване на емисиите на амоняк (КH3) и фини 

прахови частици (ФПЧ2,5). При задълженията за намаляване 2005 г. е базова година, като 

за автомобилния транспорт те се прилагат за емисиите, изчислени на базата на 

продадените горива 

Намаление на NHз спрямо 2005 г. Намаление на ФПЧ2,5 спрямо 2005 г. 

За всяка година от 
2020 г. до 2029 г. 

За всяка година от 
2030 г. 

За всяка година от 
2020 г. до 2029 г. 

За всяка година от 
2030 г. 

3 % 12 % 20 % 41 % 

 

 ПРОЕКТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 2018 – 2027. 

 

В проекта на общинска програма са посочени моделиране и пилотно въвеждане 

на зона с ултра ниски емисии, в която могат да се движат само дизелови превозни 

средства, покриващи емисионен стандарт Евро 6 и по-висок или бензинови превозни 

средства, покриващи емисионен стандарт Евро 4.  

 

 

МЕХАНИЗЪМ С ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ ЗА ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ С НИСКИ ЕМИСИИ 

НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ЧРЕЗ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА МПС НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, В СЛУЧАЙ НА ПРОГНОЗА ЗА ВИСОКА СТЕПЕН 

НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ, приет с Решение № 21 по Протокол 

№ 46 от 25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66 от 6.12.2018 г. 

 

Съгласно, приетия механизъм, „Етап 2 - След влизане в сила на промени в 

законодателна рамка“ при прогноза за превишение или при реализиране на превишения 

на СДН на ФПЧ10 над 200 мг/м³ - за всички градски автоматични измервателни станции на 
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територията на СО за 2 последователни дни могат да се предприемат, заедно или 

поотделно, следните мерки: 

 Забрана за движение на МПС от 08:00 до 20:00 часа в зона Център; 

 Забрана за влизане на всички МПС в карето, ограничено от бул. „Тодор 

Александров“, бул. „Княз Дондуков“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх 

Евтимий“, бул. „Христо Ботев“, бул. „Тодор Александров“, с изключения на 

граничните улици и булеварди и посочените в чл. 28, ал. 2, т. 1 от НОДТСО 

(Приложение 2); 

 Разширяване забраната за движение на МПС; 

 Пълна забрана за движение на МПС и безплатен градски транспорт за територията 

на цяла София. 

Мерките за ограничаване движението на превозни средства не се отнасят за 

електромобили, хибридни автомобили, превозни средства, съответстващи на 

европейските екологични стандарти Евро 5 и Евро 6, превозни средства, съответстващи 

на европейските екологични стандарти Евро 5 и Евро 6, обслужващи търговските обекти, 

МПС със специален режим и превозни средства от редовните линии на градския 

транспорт и комуналните услуги на СО, както и МПС на живущите в зоните, посочени в 

Механизма. 
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III. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА 

ОБЩИНА НА ПОЛИТИКИ, ПОДХОДИ И ДОБРИ 

ПРАКТИКИ ОТ ПРОУЧЕНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

И ГРАДОВЕ, ОТНОСНО ВЪВЕЖДАНЕТО И 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ ЗА МПС 

 

3.1. ИНСТИТУЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ 

 

С оглед важността на функциите, на първо място са изнесени правните норми от 

Закона за чистота на атмосферния въздух.  

Съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/, Министерството на 

околната среда и водите провежда държавната политика по опазване чистотата на 

атмосферния въздух за осигуряване на устойчиво развитие.  

Компетентни органи, отговорни за осигуряване чистотата на въздуха на 

територията на съответната община, са: 

 кметовете на общини и общинските съвети; 

 директорите на РИОСВ; 

 органите на Министерството на вътрешните работи; 

 органите на Министерството на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията; 

Общинските органи и регионалните инспекции по околната среда и водите 

осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на 

въздуха на тяхната територия. Нормите за емисии на вредни вещества (замърсители) в 

отработилите газове от моторните превозни средства се утвърждават от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията съвместно с министъра на 

околната среда и водите и министъра на здравеопазването. Нормите се разработват въз 

основа на равнището и състоянието на техниката и икономическите възможности за 

тяхното постигане с оглед на осигуряване качество на атмосферния въздух. 

Министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването 

утвърждават инструкция за местоположението на пунктовете за установяване влиянието 

на моторните превозни средства върху качеството на атмосферния въздух. Министърът 
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на здравеопазването, министърът на земеделието, храните и горите и министърът на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията издават наредба за 

ограничаване на стопанските дейности и за ползването на растителната продукция от 

ивиците край пътищата в зависимост от замърсяването на атмосферния въздух от 

моторните превозни средства.  

Непосредственият контрол върху състоянието и експлоатацията на обектите с 

източници на емисии в атмосферния въздух върху работата на пречиствателните 

съоръжения и върху емисиите от отделните източници се извършва от: 

 министъра на околната среда и водите, регионалните инспекции по околната 

среда и водите и общинските органи в съответствие с чл. 19; 

 органите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията - за моторните 

превозни средства. 

 

Отговорна 

администрация 
Функции 

Министерство на 

околната среда и водите 

(МОСВ) 

Опазване на качеството на въздуха 

Реализиране на свързаните с това стандарти за качеството 

на въздуха 

Изпълнение на Пакета от политики за чист въздух на ЕС 

Изготвяне на законодателство и оказване на подкрепа на 

министъра в процеса на приемане на законодателните 

актове от Парламента или в Министерски съвет 

Управление на Оперативна програма "Околна среда", 

която финансира редица мерки, свързани с изпълнението 

на общинските програми за качество на въздуха 

Одобрява плановете за контролните дейности на РИОСВ 

Регионални инспекции 

по околната среда и 

водите (РИОСВ) 

Прилага законодателството в областта на околната среда 

относно промишлените източници на емисии 

Информира конкретна община в случай на неспазване на 

допустимите стойности по директивата CAFE (въз основа на 

мониторинга на качеството на въздуха) и я инструктира да 

изготви Програма за качество на атмосферния въздух 

(ПКАВ) 
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Разглежда проекта за ПКАВ преди одобрение от 

Общинския съвет 

Надзор (мониторинг) на изпълнението на ПКАВ от страна 

на общината 

Министерство на 

икономиката (МИ) 

Участва в разработването на наредба, определяща 

техническите и качествените изисквания към течните 

горива, нормите за съдържание на олово, сяра и други 

вредни вещества (замърсители) в тях, наричани по-нататък 

"изисквания за качеството на течните горива", както и 

условията, реда и начина за контрол на течните горива. 

Участва в разработването на наредба, определяща 

изискванията за качеството на твърдите горива, 

използвани за битово отопление, както и условията, реда и 

начина за контрол на качеството на твърдите горива. 

Министерство на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) 

Политики за развитие на градската среда и жилищата, 

включително 

Управлява оперативната програма „Региони в растеж“, 

която финансира редица дейности, които имат 

положително въздействие върху качеството на въздуха, 

включително нови превозни средства за обществения 

транспорт, както и изолация на (обществени и частни) 

сгради 

Министерство на труда и 

социалната политика 

(МТСП) 

Изпълнение на програмата за енергийни помощи през 

зимата (социални помощи за отопление), която осигурява 

подкрепа за икономически  уязвимите членове на 

обществото 

Министерство на 

транспорта, 

информационните 

технологии и 

съобщенията (МТИТС) 

Провежда държавната политика в областта на транспорта, 

като по отношение на развитието на пътната 

инфраструктура, я осъществява съвместно с МРРБ 

Управление на Оперативна програма "Транспорт и 

Транспортна инфраструктура 2014-2020", която финансира 

големи проекти за транспортна инфраструктура, които 

могат да окажат положително въздействие върху 

качеството на въздуха (метрото в София) 

Съвместно с МВР осъществява пряк контрол върху 

моторните превозни средства като източници на емисии 
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Министерство на 

вътрешните работи 

(МВР) – местни 

подразделения на 

пътна полиция 

Надзор и прилагане на законовите разпоредби за 

одобрение на типовете на моторните превозни средства 

Със съгласието на съответната община - въвеждане на 

правила за движение в общините с лошо качество на 

въздуха 

Съвместно с МТИТС осъществява пряк контрол върху 

моторните превозни средства като източници на емисии 

Министерство на 

здравеопазването 

(МЗ) - 28 регионални 

здравни инспекции 

(РЗИ) 

РЗИ, при поискване от страна на общините, оказват 

методична помощ на общинските администрации при 

изготвяне на общинската програма за качеството на 

въздуха (като член на Програмния съвет) 

На база на данните от мониторинга на КАВ, РЗИ изготвят 

препоръки за мерки, които да бъдат предприети от 

общинските власти 

Изпълнителна агенция 

„Автомобилна 

администрация“ (ИААА) 

Оторизация на контролните пунктове, в които се 

проверяват превозните средства при първа регистрация и 

в които се провежда периодичния технически преглед на 

превозните средства, включително и на емисиите на 

отработени газове 

Държавна агенция за 

метрологичен и 

технически надзор 

(ДАМТН) 

Надзор на пуснатите на пазара и/или в действие продукти, 

по отношение на спазването на техническите изисквания 

за екопроектиране на продукти, свързани с енергийното 

потребление. 

Контролира качеството на течните горива 
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3.2. ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ 

 

Зоните с ниски емисии често се считат за най-ефективната мярка, която градовете 

могат да предприемат за подобряване на качеството на въздуха. Те намаляват емисиите 

на фини прахови частици, азотен диоксид (NO₂) и косвено на озона (O3), трите основни 

замърсители на въздуха, които предизвикват безпокойство в Европа. 

Екологичните зони се въвеждат за първи път в Швеция през 1996 г., могат да се 

считат за първата програма за ЗНЕ. Следвайки шведския пример, зони с ниски емисии 

след това са въведени в няколко града в Германия, Холандия, Северна Италия, както и в 

Лондон през 2007-2008 г. Оттогава насам, броят на ЗНЕ непрекъснато нараства и вече 

съществуват в много страни от ЕС. 

Най-общо зоните с ниски емисии са райони, където най-замърсяващите превозни 

средства се регулират. Обикновено това означава, че превозни средства с по-високи 

емисии не могат да влязат в зоната. В някои зони с ниски емисии по-замърсяващите 

превозни средства трябва да плащат по-висока такса, ако влязат в зоната с ниски емисии. 

Изискванията за ЗНЕ обаче не са хармонизирани в целия ЕС и по-скоро се управляват от 

различни разпоредби на местно и/или национално ниво. 

Изискванията към ЗНЕ могат да бъдат приложими заедно или поотделно за 

различни категории МПС, като : 

 тежкотоварни превозни средства; 

 лекотоварни превозни средства; 

 леки автомобили. 

Повечето ЗНЕ работят 24 часа в денонощието, 365 дни в годината (с изключение 

на някои от италианските ЗНЕ, които не работят постоянно).  

Зоните с ниски емисии се регулират и контролират най-често посредством: 

 системи от камери; 

 ръчно; 

 заедно (с камери и ръчно) чрез стикери на предното стъкло. 

 

В някои зони е необходимо да се регистрирате или да закупите стикер преди 

влизане, а повечето зони регулират както национални, така и чуждестранни превозни 

средства. 

От 01.01.2015 г. в Австрия са въведени „екологични зони“ в 6 от 9-те федерални 

провинции, а именно: Бургенланд; Долна Австрия; Горна Австрия; Щирия; Тирол; Виена. 
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Засега тази мярка засяга само товарния трафик (категории N1, N2 и N3), тъй като 

той се счита за основен замърсител. На всеки такъв автомобил (вкл. всички 

чуждестранни) трябва да има поставен еко-стикер на предното стъкло, а ако превозното 

средство не отговаря на изискванията на който и да е EURO стандарт, то съществува 

възможност да бъде дадено по изключение, ограничено във времето разрешение. 

Стикерът предоставя информация за класа на емисиите на моторно превозно средство. 

Ограниченията за движение могат да бъдат: 

 временни - зависят от много фактори, като възраст на превозното средство, EURO 

стандарт, първия и евентуално втория вид гориво, текущите стойности на 

замърсяване на въздуха, общата метеорологична ситуация и др.; 

 постоянни, които са много сложни и отчасти зависят от типа превозно средство, 

евронормата, дали е наличен екологичен стикер или регистрация и колко хора 

седят в колата. 

 Общите изключения, които е предвидено да може да се използват в Австрия са за: 

 аварийни автомобили; 

 превозни средства за обществени услуги (напр. градски транспорт, комунални 

услуги и т.н.); 

 селскостопански и горски превозни средства; 

 определени превозни средства използвани при управлението на летищата; 

 превозни средства от обществен интерес по индивидуална оценка. 

 Индивидуални изключения, се издават по преценка на компетентните екологични 

органи на федералната държава или на града, като се изисква следната 

информация: 

 причини, поради които трябва да бъде предоставено изключително разрешение; 

 информация за превозното средство, включително текущия стандарт EURO; 

 ЕВРО стандарти за другите превозни средства от автопарка на кандидата; 

 икономически доказателства, обосноваващи защо превозното средство не може 

да бъде оборудвано с филтър за твърди частици. 

При нарушения се налагат глоби от 90 до 2180 €. 

Контролът се извършва ръчно от полицията. 

За да се улеснят водачите е разработено и се предлага използването на 

специализирано приложение за мобилни телефони Green-Zones App, посредством което 

се получава информация относно необходимо преоборудване, оторизации или искания 

за оторизация, необходими документи, временни и постоянни ограничения за движение, 

възможни изключения (ретро автомобил или МПС за инвалидни колички) и др. 

Докато в Австрия мерките са насочени предимно към товарните автомобили и то 

в по-големи области, в Англия практически се обхващат почти всички видове МПС, но 

предимно в градовете. 
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Лондонската ЗНЕ (LЕZ) влиза в сила през 2008 г., като обхващаща почти целия град 

и реално е най-голямата такава зона в света. Въвеждането и е поетапно от 2008 до 2012 

г., като се налагат ограничения на различни видове МПС и се прилагат все по-строги 

стандарти по отношение на излъчваните емисии от тях. Лондонската зона с ултра ниски 

емисии (ULEZ) стартира на 8 април 2019 г.: 

 2003 г. – въведена схема за таксуване на задръстванията в централната част (CC); 

 2008 г. – въведена ЗНЕ почти в цял Лондон (LЕZ); 

 2019 г. – въвежда се ULEZ с обхват между двете предходно въведени зони. 

 

Както се вижда в Лондон има 3 различни форми за ограничаване на движението, 

които са били въвеждани по различно време, с различен обхват на действие и различна 

таксова политика. Това са: такса задръствания (CC), Зона с ултра ниски емисии (ULEZ), 

Зона с ниски емисии (LЕZ) и разрешение за движение на ТА над 12 т (DVS) and HGV Safety 

Permit.  

Немските ЗНЕ са постоянни - 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. 

Прилагат се както за местните, така за чуждестранните МПС. Специфично за Германия е 

възможността за забрана на МПС с дизелов двигател. Такава забрана вече е въведена в 

няколко града: Берлин, Дармщат, Хамбург и Щутгарт. Обикновено се правят проверки на 

случаен принцип - спират превозно средство и искат от водача удостоверението за 

регистрацията на МПС. Проверяват се особено по-старите превозни средства, които 

обикновено са оборудвани с дизелови двигатели. Глобата за игнориране на забраната за 

дизелови двигатели варира в зависимост от града. В Щутгарт се заплаща 100 €, а в 

Хамбург глобата варира от 25 € до 75 €. От 2021 г. превозните средства с червен стикер 

за емисии вече нямат право да влизат в зони с ниски емисии в Германия, т.е. червени 

стикери вече не се продават. Превозните средства с жълт стикер имат право да влизат 

само в зоната с ниски емисии на Ной-Улм в Бавария. Остава единствено зеления стикер, 

с който може да се влиза във всички зони с ниски емисии в Германия. 

На условията за зелен стикер отговарят следните МПС: 

 превозни средства, оборудвани с електрически двигател като Tesla Model S. 

 превозни средства, оборудвани с бензинов, LPG или хибриден двигател, който 

отговаря на изискванията на стандарт за емисии EURO 1 (1 януари 1993 г. и по-

нов). 

 пътнически превозни средства (M1) и леки търговски превозни средства (N1) с 

дизелов двигател, отговарящ на стандарта за емисии EURO 4 (1 януари 2006 г. и 

по-нов). 

 товарни автомобили (N2 и N3) и автобуси (M2 и M3) с дизелов двигател, 

отговарящ на стандарта за емисии EURO 4 (1 октомври 2006 г. и по-нов). 

 автомобили, оборудвани с дизелов двигател, който отговаря на стандарта за 

емисии EURO 3 и са оборудвани с дизелов филтър за твърди частици (DPF). 
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За поръчването на стикер се използва сертификата за регистрация на МПС, 

издаден в рамките на Европейския съюз. 

Италия има много и различни зони (30 са само в областта Емилия-Романя) с ниски 

емисии с различни стандарти и времеви периоди, главно в Северна Италия, но също и в 

Средна Италия и Сицилия, които включват и комбинирани схеми за таксуване в ЗНЕ 

едновременно с градски пътни такси, както е например в Милано и Палермо. Има и над 

200 камери, посредством които се следи за достъпа в тези зони. Както се вижда, без да 

показваме данните за всички ЗНЕ в Италия, всеки град определя самостоятелно 

времетраенето и действието на своята зона съобразно климатичните си особености, 

туристическия поток във времето и т.н. Предварителна регистрация на МПС не се 

изисква. Контролът е ръчен, като в някои от ЗНЕ се включват и чуждестранните возила, а 

в други (например Тренто) - не. Няма законодателство, което да задава регламент на 

национално ниво, но има такова на местно градско ниво. Естествено има и изключения, 

но те се различават в зависимост от това в коя община сте попаднали. Поради 

административните различия ще посочим само един пример за глоба - МИЛАНО от 75€ 

до 450€. 

Холандия има национална рамка за зони с ниски емисии, които се наричат 

„milieuzone“. Зоните с ниски емисии се прилагат само за дизелови превозни средства. 

Превозните средства, работещи с други горива, винаги имат право да влизат. За ЗНЕ е 

подписан национален договор от холандско правителство с общините и други 

заинтересовани страни, според който за всички зони с ниски емисии в Холандия прилагат 

еднакви евро стандарти. Немският стикер за емисии се предлага в три цвята: червен, 

жълт и зелен. Червеният стикер е за най-замърсяващите превозни средства, жълтият 

стикер е за малко по-малко замърсяващите превозни средства, а зеленият стикер е за 

най-малко замърсяващите превозни средства. 

Достъпът се регулира въз основа на евростандарта за леки превозни средства, от 

една страна, и тежкотоварни превозни средства и/или автобуси, от друга. Не се изискват 

стикери или регистрация. Камерите и специалните разследващи служители налагат 

спазването. 

Зоните в Нидерландия са за два типа автомобили: 

 Лекотоварни ЗНЕ – налагат се ограничения на дизелови леки и лекотоварни 

автомобили (на практика с обща маса до 3,5 т), за които има два стандарта „жълт“ 

или „зелен“; 

 ЗНЕ за товарни автомобили – налагат се ограничения на дизелови товарни и 

тежкотоварни автомобили (с обща маса над 3,5 т.) и пътнически автобуси. 

В момента Амстердам, Арнем, Ден Хааг (от юли 2020 г.) и Утрехт имат „зелени“ 

ЗНЕ за леки дизелови превозни средства. Пътният знак показва лек автомобил и 

микробус, последван от зелен кръг с 4 вътре. Това означава, че в зоната могат да влизат 

само леки дизелови превозни средства, които отговарят на стандарта Евро 4 и по-висок. 
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Швеция, освен, че е първата въвела ЗНЕ, тя има и национална рамка със зони с 

ниски емисии в 8 града, а именно: Гьотеборг, Хелсингборг, Лунд, Малмьо, Мьолндал, 

Стокхолм, Умеа и Упсала. Тези ЗНЕ засягат само товарните автомобили и автобусите. 

Единственото изключение от тази национална рамка е Стокхолм, който прилага ЗНЕ и за 

леки автомобили от 1 януари 2020 г. В Стокхолм има две зони с ниски емисии, както 

следва: 

 ЗНЕ, която обхваща леките автомобили и микробуси и действа от 15 януари 2020 

г. с минимален стандарт EURO 5, който от 1 юли 2022 г. ще стане EURO 6 и е 

въведена само по една улица Hornsgatan; 

 съществуващата ЗНЕ за дизелови товарни автомобили и автобуси в централната 

градска част с минимални изисквания EURO 6. За превозните средства, които 

отговарят на правилата за съответната екологична зона, не се изискват стикери, 

но за тези, които се допускат по изключение, което вече е договорено съгласно 

правилата, приложими преди 2007 г., е необходимо да поставят стикера си на 

видно място на предното стъкло. Зоните важат и за МПС с чуждестранна 

регистрация. Допуска се движение на МПС с модификации. Адаптираните 

превозни средства трябва да отговарят на всички стандарти за емисии на 

определения евро стандарт. Допуска се надграждане на МПС с EURO 2 и EURO 3 

до EURO 5 чрез преоборудване на устройства за контрол на емисиите (като 

уловител за частици с SCR), които са одобрени от Шведската транспортна агенция. 

Важно е да се модернизира с оборудване, което отговаря на правилата за 

шведските LEZ. Все още се допускат и превозни средства със съществуващо 

разрешение от предишното решение за преоборудване само с уловители за 

частици. 

ЗНЕ са постоянни - работят 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. 

Контролът се извършва ръчно. 
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3.3. ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Въвеждането на зони с ниски емисии (ЗНЕ) би забранило влизането на 

замърсяващите превозни средства в центровете на градовете. Мярката може да бъде 

приложена в София, тъй като автомобилният транспорт значително допринася за 

концентрациите на ФПЧ10. Дизеловите леки автомобили, категории - стандартите Евро и 

Евро 1 са основни източници на емисиите на ФПЧ10 в градските зони. На общинско ниво 

липсва информация за броя на тежкотоварните автомобили, типовете и Евро категориите 

им. Поради това не могат да бъдат изчислени емисиите от този източник в извадката на 

общините и не могат да бъдат оценени съответните мерки. Тъй като общините са 

отговорни за мерките в обществения транспорт, мярката, която следва да предприемат, 

е да насочат средствата си по приоритетна ос 5 на ОПОС за закупуване на най-новите 

превозни средства, които отговарят на най-строгите екологични изисквания или, където 

е уместно, за закупуване на електрически превозни средства. 

Принципът на ЗНЕ е, че водачите на превозни средства от категории, които 

замърсяват повече - в случая дизелови автомобили от категории преди Евро и Евро 1 - са 

задължени да заплатят такса за влизане в зоната, така че част от собствениците на тези 

автомобили няма да влизат изобщо в зоната или ще се пренасочат към обществения 

транспорт, или дори ще закупят по-модерно превозно средство с по-ниски емисии. ЗНЕ 

са предназначени да спират по-старите превозни средства и да насърчават използването 

на по-новите, по-чисти Евро категории на превозни средства, особено дизеловите. 

Дотолкова доколкото има проблем с азотния диоксид (NO₂), основната причина са 

дизеловите автомобили, така че мерките, първоначално ще намалят нивата на ФПЧ10, ще 

намалят и концентрациите на NO₂.  

 

       
       
       
       
       
       
       

 

Окончателната отговорност за въвеждането и експлоатацията на зони с 

ниски емисии е на общините - преди да продължи с въвеждането тази 

мярка общината трябва да прецени дали мярката би била полезна и 

разходно ефективна за постигането на местните й конкретни цели - но 

цялостната рамка следва да бъде създадена. 

 

В тази връзка и ЗЧАВ се прецизира, за да осигури правомощия на общините да 

създават ЗНЕ. Примерните фискални разходи за мерките съгласно НППКАВ 2018-2024 г., 

за София са такива че, някои от фискалните разходи се повтарят ежегодно, докато други 

са еднократни разходи. Еднократните разходи се оценяват на около 80 000 лв. за София. 



 

122 
 

Годишните разходи се изчисляват на 130 000 - 315 000 лв. за София. Освен това, има 

известни приходи от глоби, които могат да бъдат в широкия диапазон 220 000 до 5 280 

000 лв. за София.  

За постигането на целта на тази мярка ще са необходими допълнителни 

инспектори. Предполага се, че в София ще са необходими още 5-10 инспектора.  

 

В резултат, може да се направи извода, че при въвеждането на ЗНЕ, трябва ясно 

да се дефинират различните ограничителни мерки по отношение на: 

 видовете МПС – всички или само на отделни типове по маса, гориво и начин на 

ползване; 

 начина на контрол  - стикери, камери, ръчно и/или др. 

 възможностите за модернизация, като например поставяне в по-старите товарни 

автомобили (категории ЕВРО 0 и ЕВРО1) на филтри за твърди частици; 

 времетраенето; 

 таксуването и санкционирането. 

 

Видно от практиката на държавите, посочени по-горе, може да се направи 

предложение за въвеждане на ЗНЕ на територията на Столична община за всички видове 

МПС.  

Като в повечето страни минималният стандарт е: 

 за дизелови автомобили, микробуси за доставка - Евро 4; 

 за  товарни дизелови автомобили и автобуси - Евро 6. 

 

Начинът на контрол е ръчно или чрез камери, но имайки предвид натовареността 

на трафика и на администрацията на територията на Столична община и недостатъчната 

осигуреност на човешки ресурси по-удачно би било контролът да се извършва чрез 

камери или техническо оборудване, а при нужда да се извършват и проверки от 

съответните органи. 

 

Обект на изключения могат да бъдат: 

 двуколесни мотоциклети (и странични колички) и мотопеди; 

 превозни средства за спешна помощ, като линейки и пожарни автомобили; 

 превозни средства, използвани от хора с увреждания; 

 превозни средства на хора, живеещи в ЗНЕ; 

 превозни средства на градски транспорт и др. 
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Глоби може да се налагат ако: 

 съответното МПС не отговаря на стандартите за емисии и не е освободено или 

няма регистрирана отстъпка; 

 не е платена необходимата такса в определен срок след пътуването в зоната; 

Следвайки практиката на другите европейски страни, ЗНЕ са в повечето случаи 24 -часови, 

ежедневни, като има изключения за определени дни, като национални празници и др. 
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IV. ИДЕНТИФИЦИРАНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ НОРМАТИВНА УРЕДБА, 

ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДЗАКОНОВИ НОРМАТИВНИ 

АКТОВЕ, ПРИЕТИ ОТ СТОЛИЧНИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

4.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Съгласно чл.28а. (Нов - ДВ, бр.101 от 2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; изм. и доп., 

бр. 1 от 2019 г., в сила от 03.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2021 г., в сила от 01.01.2022 

г.)  на ЗЧАВ, в случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния въздух 

увеличават значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или при 

непостигане на нормите по чл. 6, ал. 1 ЗЧАВ, общинските съвети могат да приемат 

следните мерки: 

1) да създават и въвеждат зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на 

цялата община или на част от нея; 

2) да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; 

3) да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни превозни средства и/или на определени екологични групи моторни 

превозни средства на територията на съответната община и/или в създадени и въведени 

зони с ниски емисии на вредни вещества. 

 Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане 

на мерки, забрани такси и ограничения. 

Мерките могат да бъдат включени: 

 в програмите по чл. 27, ал. 1 ЗЧАВ. Според чл.27, ал.1, когато в даден район общата 

маса на емисиите довежда до превишаване на нормите за вредни вещества 

(замърсители) в атмосферния въздух и на нормите за отлагания, кметовете на 

общини разработват и изпълняват програми за намаляване нивата на 

замърсителите и за достигане на утвърдените норми. Програмите се приемат от 

общинските съвети; 

 в оперативните планове по чл. 30; 
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 и/или в наредба на общинския съвет при спазване на разпоредбите на ЗЧАВ и 

подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. 

Ако се премине към решение, мерките за ЗНЕ, да бъдат приети с наредба, то  

общинските съвети определят условията и реда за прилагане на мерките по ал. 1, както 

и за: 

1) създаване на зони с ниски емисии на вредни вещества, обхват, граници, 

времева рамка и условия за въвеждане; 

2) навлизане и движение на моторни превозни средства в зоните с ниски емисии 

на вредни вещества; 

3) ограничаване употребата на определени видове горива или уреди за 

отопление, включително в границите на създадени и въведени зони с ниски емисии на 

вредни вещества; 

4) осъществяване на контрол относно спазване на приети и/или наложени мерки, 

забрани и ограничения, включително чрез използване на автоматизирани технически 

средства или системи, и за налагане на глоби и имуществени санкции при установяване 

на нарушения. 

Мерките по ал.1, т.3 не се прилагат за моторни превозни средства със специален 

режим на движение и за моторни превозни средства, предназначени за извършване на 

обществен превоз на пътници. 

Общинските органи, съгласувано с органите на Министерството на вътрешните 

работи организират и регулират движението на автомобилния транспорт в населените 

места с оглед осигуряване качество на атмосферния въздух, отговарящо на установените 

норми за вредни вещества (замърсители) по чл. 6 ЗЧАВ.  

За Столична община, липсва нормативна регулация на обществените отношения 

свързани с ограничаване на  движението на моторни превозни средства или на 

определени категории моторни превозни средства и чрез въведени зони с ниски емисии 

на вредни вещества. ЗНЕ се споменават само в два документа, а това са Механизъм с 

оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на вредни вещества на 

територията на Столична община и Проект на общинска програма за опазване на 

околната среда, 2018 – 2027. 
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4.2. НАСОКИ И СТЪПКИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ 

ДОПЪЛНЕНИЕ В ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА 

И/ИЛИ СТЪПКИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА НОВИ 

НОРМАТИВНИ АКТОВЕ (НА МЕСТНО НИВО), С ЦЕЛ 

СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ ЗА МПС НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 

 

Конкретни стъпки, които могат да се предприемат за създаване и функциониране 

на ЗНЕ за МПС на територията на Столична община са следните: 

 

СТЪПКА 1. РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ПО ЧЛ. 28а ОТ ЗАКОНА 

ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪДУХ 

 

ЗЧАВ създава правомощия на общинските съвети да приемат следните мерки: 

 да създават и въвеждат зони с ниски емисии на вредни вещества на територията 

на цялата община или на част от нея; 

 да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; 

 да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни превозни средства и/или на определени екологични групи 

моторни превозни средства на територията на съответната община и/или в 

създадени и въведени зони с ниски емисии на вредни вещества. 

 

Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на 

мерки, забрани, такси и ограничения, включително на мерките, посочени по-горе.  

Мерките да бъдат включени в програма за намаляване нивата на замърсителите 

и за достигане на утвърдените норми, в оперативните планове и/или в наредба на 

общинския съвет при спазване на разпоредбите на този закон и подзаконовите 

нормативни актове по неговото прилагане. 

По причина, че Столична община разполага вече с одобрена програма, а и с оглед 

пълнота на обхвата на мерките, които могат да бъдат наложени, препоръчваме 

разработването на Наредба. Последната, бидейки нормативен акт, може да създаде 

ограничения и задължения за субектите, включително граждани и юридически лица, 
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които стратегически документ от типа на план или програма, не би могъл. Чрез 

приемането на наредба Столична община може да въведе не само мерки, но забрани, 

такси и ограничения, т.е. пълният обхват от механизми за създаване на ЗНЕ. Тъй като те 

имат и рестриктивен характер, правовият ред в България изисква те да се съдържат в 

нормативен акт.  

Ако се избере тази опция, то Столична община следва да свика експертна работна 

група, която да предложи текстове за изцяло нова наредба, чрез изготвяне на Проект на 

Наредба за създаване и функциониране на ЗНЕ за МПС на територията на Столична 

община, която следва да бъде приета от Столичен общински съвет.  

Новата регулация на обществените отношения, следва да бъде свързана с 

ограничаване на  движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни превозни средства и/или на определени екологични групи моторни 

превозни средства на територията на въведени зони с ниски емисии на вредни вещества. 

От анализа на добрите практики се очертават някои тенденции, които трябва да 

намерят отражение в съдържанието на наредбата: 

 да се регулират видовете зони – зони с нулеви емисии или зони, въвеждащи 

забрани за определен вид превозни средства.  

От анализа на добрите практики се очертава препоръка да се въвеждат поетапни 

ограничения – приложими първо към най-големите замърсители, а именно дизеловите 

тежкотоварни автомобили и постепенно към останалите превозни средства.  

 видовете ограничения и тип на зоните – постоянни или в зависимост от 

периодичността на най-големите натоварвания, с различен или еднотипен режим 

на ползване; 

 въвеждане на абсолютни ограничения или въвеждане на ограничения, които 

могат да бъдат преодолени след заплащане на определена такса; 

 регулиране на изключения – за постоянно живущи в зоната, за лица с намалена 

подвижност или други; 

 да се предвидят правилата за регистрация на превозните средства, ползващи 

зоната – ако се приеме препоръка Столична община да има връзка с национална 

база на МВР, регистрация ще се налагат само за чуждестранни превозни средства; 

 да се предвидят техническите методи и средства за контрол; 

 правила за заплащане на стикери за влизане; 

 реда и мерките за контрол и налагане на санкции при нарушения; 

 ред за измерване и отчитане на ефекта от въвеждането на зоните. 

От анализа на добрите практики се препоръчва зоните да се прилагат за 

автомобили и с чужда регистрация, както и да не се издават и поставят стикери, а 

съответствието се проверява посредством регистрационния номер на автомобила, което 

е доста по-лесно и изисква по-малко ресурси.  
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Изпълнението на тази стъпка изисква няколко под-стъпки: 

 избор на модел и видове мерки, забрани и ограничения, които се въвеждат; 

 определяне на експертна работна група, която да подготви проекта на 

нормативен акт; 

 вътрешно съгласуване с компетентните дирекции и юридически лица към 

Столична община. Тук се споменават юридически лица, ако някое от общинските 

дружества ще изпълнява контролни функции по отношение спазването на 

забраните, които ще бъдат въведени; 

 Оценка на въздействието по реда на Закона за нормативните актове; 

 Финансова оценка на наложените мерки и прогноза за бюджета, който би 

наложил тяхното приемане и прилагане; 

 Провеждане на обществено обсъждане; 

 Провеждане на широка комуникационна кампания – не е стъпка, която е част от 

нормотворческия процес, но е силно препоръчителна, тъй като ще създаде 

ограничения за определен кръг субекти и е необходимо да бъдат добре обяснени 

ползите от подобни ограничения; 

 Приемане на наредбата от Столичен общински съвет.  

 

СТЪПКА 2. ИНИЦИИРАНЕ НА НЕОБХОДИМИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ 

 

Настоящите предложения се придържат към модел на въвеждане на ЗНЕ с 

ограничения на влизане на определени групи МПС в установената с наредба на ОбС зона. 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА 

АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

 

ЗЧАВ предоставя законова делегация на общинските съвети да ограничават 

движението на моторни превозни средства или на определени категории моторни 

превозни средства и/или на определени екологични групи моторни превозни средства 

на територията на съответната община и/или в създадени и въведени зони с ниски 

емисии на вредни вещества. 

Ако Столична община избере да въведе ограничения за определени екологични 

групи моторни превозни средства, трябва да се отбележи, че понятието „екологична 

група“ не съществува в законодателство в смисъла на термин, дефиниран в закон. 

Понятието се употребява в нормата на чл. 28а от ЗЧАВ, но не е дефинирано в ДР на същия 

закон.  
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Към настоящия момент то се съдържа само в подзаконов нормативен акт - 

НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата 

изправност на пътните превозни средства, но не като законова дефиниция. То е 

допълнено в приложното поле на наредбата, с допълнение от ДВ, бр. 80 от 2020 г., в сила 

от 12.07.2021 г.), уреден е редът и условията за определянето на екологичната група. 

Считаме, че поради причина, според този признак се определят права, респективно 

задължения на правните субекти, това понятие трябва да бъде дефинирано в ЗЧАВ.  

Законът за чистотата на атмосферния въздух съдържа административно-

наказателни разпоредби, които предвиждат, че лице, което нарушава мерките, 

забраните и ограниченията, приети и/или наложени съгласно чл. 28а, се наказва с глоба 

в размер от 50 до 500 лв., съответно с имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв. 

Тази нормативна уредба е недостатъчна, когато става дума за управление на моторно 

превозно средство. От практиката е ясно, че при управлението на МПС има субект – 

собственик на МПС и водач на МПС. За да е ясно кой следва да бъде наказателно 

отговорният субект, следва в ЗЧАВ да се поясни в кои случаи административно-

наказателно отговорен ще е собственикът и в кои водачът, особено когато става дума за 

собственици – юридически лица.  

Допускаме, че в Наредбата ще се създадат норми, които предвиждат установяване 

на нарушения с технически средства и налагане на минимални глоби с електронен фиш. 

В тази връзка, обръщаме внимание, че чл. 39, ал. 4 на ЗАНН гласи, че за случаи на 

административни нарушения, установени и заснети с техническо средство или система, 

в отсъствие на контролен орган и нарушител, когато това е предвидено в закон, 

овластените контролни органи могат да налагат глоби в размер над необжалваемия 

минимум, за което се издава електронен фиш. Ако в наредбата се предвиди подобен ред, 

това ще наложи изменение в административно-наказателните разпоредби на ЗЧАВ, за да 

се създаде възможност нарушения да се установяват с технически средства и санкцията 

да се налага с електронен фиш. Понастоящем такива разпоредби в ЗЧАВ липсват.  

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ В ЗАКОНА ЗА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА 

 

Промени по отношение екологичната група на МПС трябва да бъдат направени и 

в Закона за движение по пътищата, където предлагаме в Регистъра на извършените 

периодични технически преглед по чл. 147, ал. 11 да се съдържат данни за екологичната 

група на моторното превозно средства.  

Ако Столична община реши да избере модел, при който влизането на определени 

екологични групи /без най-големите замърсители/ се осъществява срещу заплащане на 
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такси, вместо забрана за влизане, установяваме, че ще се наложат и промени в Закона за 

местните данъци и такси, които да бъдат в следните посоки: 

Чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ определя, че Общинският съвет може да събира и други 

местни такси, определени със закон, но в конкретния случай ЗЧАВ нито ясно дефинира, 

че това е местна такса, нито определя нейният размер. Поради тази причина, по аналогия 

с чл. 6, ал. 3 от ЗМДТ трябва да се определи, че в случай, че ползване/влизане на зони на 

ниски емисии на МПС, определени по ЗЧАВ се извършва срещу заплащане на таксите, те 

се определят  с наредбата на общинския съвет по чл. 28а, ал 3 от ЗЧАВ.  

Препоръчително е да се определи/дефинира изрично, че таксите за ползване на 

ЗНЕ са местни такси, за да е приложим режимът по ЗМДТ, включително за освобождаване 

на определени категории лица, за определяне на реда за събиране и други. Това може 

правно-технически да стане както с допълнение в ЗЧАВ, така и в ЗМДТ.  

Налагането на такси за влизане в ЗНЕ вместо пълна забрана, е посочено като 

добра практика /въведена в Лондон/, но все пак изборът зависи и от степента на 

замърсяване и нива на емисии и в случая със София може и да не е оправдана. 

 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДРУГИ НОРМАТИВНИ ПРОМЕНИ 

 

За създаване на условия за приемане и прилагане на Наредба за ЗНЕ, трябва да се 

приемат и нормативни промени, които да дадат възможност: 

 общините да имат пряка връзка с националната регистрационна база в страната 

(МВР), от която да се извличат по регистрационния номер съответния екологичен 

стандарт на превозното средство, съответно да имат достъп до Регистър на ИА 

„Автомобилна администрация“ за да имат данни за екологичната група; 

 при извършване на техническите прегледи да не се издава стикер, а данните да се 

прехвърлят и записват в националната регистрационна база данни и с оглед 

бъдещото им използване. 

 В Закона за автомобилните превози, при възлагане на договори за превоз по 

автобусни линии да се предвидят разпоредби, които да насърчават ползването на 

МПС с по-високи екологични характеристики, респективно да се съобразяват 

транспортните схеми дали попадат в ЗНЕ. Очакванията са, че в началния период 

на действие на ЗНЕ ще има изключения за МПС, използване за обществения 

превоз на пътници, но в по-дългосрочен план, общественият транспорт следва да 

се превърне в добра практика, а не в изключение.  
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СТЪПКА 3. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАРЕДБА ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Въвеждането на ЗНЕ в Столична община ще изисква преглед и съответни 

изменения/допълнения в някои от нормативните актове, приети и действащи на 

територията на Столична община. 

 

 
НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА 

 

Наредбата урежда специфичните правила, ограничения и забрани, свързани с 

организацията на движението на пътни превозни средства (ППС) на територията на 

Столична община. Тъй като наредбата на ОбС по ЗЧАВ също е насочена към въвеждане 

на ограничения и забрани за движение на определени групи/категории пътни превозни 

средства на територията на Столична община, двата нормативни акта трябва да бъдат 

приведени в съответствие. 

Наредбата предвижда, че за организация на движението на територията на СО се 

изготвя Генерален план за организация на движението (ГПОД). Той обхваща всички 

комуникационно-транспортни площи, обслужващи движението на ППС, маршрутите на 

превозните средства по редовните и допълнителните линии за обществен превоз на 

пътници, пешеходното и велосипедното движение и паркирането. Срокът на действие на 

този план е 5 години. Във връзка с възникнала необходимост се допуска изработването 

на План за организация на движението (ПОД) за част от територията на СО - район, зона, 

жилищен комплекс. Необходимостта от този план се доказва от компетентните звена на 

общинската администрация. Той съдържа всички елементи, изискващи се за ГПОД, но 

специфични за частта, за която се изработва. Този план няма ограничение на срока за 

действие. 

Предвид обхвата на ПОД, редно би било да се предвиди, че в него се включват и 

границите и обхвата на ЗНЕ като част от транспортна площ, обслужваща движение на 

ППС, но съща така и с определени забрани и ограничения.  

Трябва да бъде обмислено и уредено дали в ограниченията на движение на ППС 

да се включи и ограничението за движение на определени групи/категории, които не 

покриват нормите за ЗНЕ. Необходимо е да се предвиди дали такива МПС, които не могат 

да влизат във въведените на територията на Столична община ЗНЕ, ще имат право на 

служебен абонамент, на локално платено паркиране като живущи в зона на платено 

паркиране.  
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Въвеждането на ограничения за влизане в ЗНЕ обикновено не се отнася за 

живущите в тази зона, т.е. те попадат в режим на изключения, поради което по-вероятно 

ограничението за влизане на определени екологични групи едва ли ще се отрази на 

правото на паркиране. Ако се възприеме този подход, е добре изрично да се предвиди, 

че правата по Наредбата за организацията на движението на територията на СО не се 

засягат от ограниченията по Наредба за ЗНЕ.  

Възможен и друг подход – да се въведе различна стойност на винетния стикер за 

паркиране на автомобила, в зависимост от това дали попада в ограниченията по 

Наредбата за ЗНЕ.  

 

 
НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА СТОЛИЧЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

Тази наредба урежда реда и начина за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги, предоставяни на физически и юридически лица на територията на 

Столична община, както и реда и сроковете за тяхното събиране. 

Изменения в тази наредба ще бъдат необходими, ако се въведат такси за 

ползване/влизане в ЗНЕ, наред със забраните и ограниченията. 

При възприемане на подобен подход ще трябва да се допълни в чл. 2 вида на 

таксата, да определи механизъм за определяне на размер и за определяне и 

оповестяване на самия размер, начин на администриране, налагане, събиране и 

орган/лице, което е натоварено с тези функции.  

 

 
ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ КЪМ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Правилникът следва да бъде допълнен, ако се прецени, че инспектори от 

Столичен инспекторат ще извършва контрола по спазване на ограниченията в ЗНЕ. 

Допълненията могат да бъдат както в посока функции и правомощия по отношение ЗНЕ, 

така и организационни промени – създаване на сектор, достъп до данни и регистри и 

други.  



Този документ е създаден по проект ИНДЕКС: UIA05-202, АКРОНИМ: INNOAIR, ИМЕ: „Иновативен обществен 
транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда (Innovative demand 
responsive green public transportation for cleaner air in urban environment), по Покана 5 с приоритет подобряване 
качеството на въздуха по програма „Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на 
„Иновативни градски действия“ - UIA (Urban innovative action) на Европейската комисия, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

Разработване на 
МЕТОДОЛОГИЯ за въвеждане
на ефективно действащи 
зони с ниски емисии за моторни 
превозни средства на територията 
на Столична община
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ПРЕДГОВОР 

 

Настоящият доклад е разработен по проект INNOAIR: „Иновативен обществен 

транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“ 

(Innovative demand responsive green public transportation for cleaner air in urban 

environment), по Покана 5 с приоритет подобряване качеството на въздуха по програма 

„Новаторски действия в областта на устойчиво развитие“ от проектите на „Иновативни 

градски действия“ - UIA (Urban innovative action) на Европейската комисия. 

Водещ партньор е Столична община, в партньорство с „Център за градска 

мобилност“ ЕАД, „Асоциация за развитие на София“, Софийски университет „Св. Климент 

Охридски“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Национален институт по 

метеорология и хидрология, Национално сдружение на общините в Република България 

и „Моудшифт Европа“ ЕАД.  

Основната цел на проекта INNOAIR е да подобри качеството на атмосферния 

въздух в София чрез въвеждане на холистичен набор инструменти и нов модел на градски 

транспорт – електрически градски транспорт при поискване, който променя начина на 

придвижване на хората в града и чувствително намалява превозните средства, 

използвани от един човек, които са сред основните замърсители на въздуха.  

Проектът цели да предостави на местната власт подходящи мерки за намаляване 

на концентрацията на ФПЧ, NO₂ и СO₂ в съответствие с най-стриктните европейски 

ограничения, посочени в Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за 

Европа. 

За да постигне тази основна цел, проектът си поставя 4 специфични цели: 

Специфична цел 1 – Въвеждане на иновативни решения за мобилност за 

намаляване на влиянието върху качеството на въздуха на трафика от приходящи от 

периферните квартали с цел работа към централните градски части. Според анализ на 

„ЦГМ“ ЕАД превозни средства с един пътник от периферните зони към центъра 

причиняват 85% от трафика в центъра и следователно са основен замърсител на въздуха.  

Специфична цел 2 – Използване на науката за данни за създаване на модели с 

данни с висока резолюция и аналитични алгоритми за специфични райони на София за 

оценка на качеството и замърсителите на въздуха и провеждане на симулации на 

взаимозависимости за намаляване на замърсяването. Използване на масиви данни, 

генерирани от сензори на граждани, IoT станции на Столична община, официални 

измервателни станции, трафик данни, видеонаблюдение и др.    

Специфична цел 3 – Въвеждане на план за „такса задръстване“ и ниско емисионна 

гео локализирана зона за предотвратяване навлизането на превозни средства в градския 
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център, когато въз основа на прецизни предвиждания, основани на данни, 

замърсяването на въздуха няма да бъде под здравословните норми и лимити.   

Специфична цел 4 – Принос към културна и поведенческа промяна у гражданите 

и ангажиране на множество заинтересовани страни за преход към по-зелен и устойчив 

живот чрез намаляване замърсяването на въздуха и климатичните промени, ефективно 

използване на ресурсите и подобряване на биоразнообразието.   

Проектът INNOAIR е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие 

чрез Инициативата „Иновативни дейности за градско развитие“. 

В обхвата на доклада е включено изпълнението на Дейност № 1: Разработване на 

методология за въвеждане на ефективно действащи зони с ниски емисии за моторни 

превозни средства на територията на Столична община: 

 Под-дейност 1.1. Проучване и анализ на международния опит. 

 Под-дейност 1.2. Проучване и анализ на текущото състояние. 

 Под-дейност 1.3. Разработване на модел за прилагане на ефективно действащи 

зони с ниски емисии за моторни превозни средства на територията на Столична 

община. 

 Под-дейност 1.4. Разработване на методология за извършване на последваща 

оценка на ефекта от пилотното въвеждане на зони с ниски емисии за моторни 

превозни средства на територията на  Столична община. 
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I. АНАЛИЗ НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ОПИТ 

 

1.1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ 

 

Проучването обхваща международния опит на развитите европейски държави и 

градове при въвеждането на ефективно действащи зони с ниски емисии (ЗНЕ) за моторни 

превозни средства (МПС) в следните държави: Австрия; Англия; Германия; Италия; 

Нидерландия; Швеция. 

Подробно представен и оценен опита на всички горепосочени държави от гледна 

точка на въздействието върху околната среда, и в частност на качеството на атмосферния 

въздух, и намаляването на вредни емисии (замърсители) от различните видове МПС, 

съобразно стандартите на Европейския съюз (ЕС) за качеството на въздуха. 

Обхватът, съгласно изискванията е следния: 

 идентифициране на политиките, основните практики и най-често използваните 

подходи/модели/форми за организиране и функциониране на зони с ниски 

емисии (ЗНЕ) за МПС, прилагани във всяка от европейските държави, респ. 

европейските градове; 

 най-често използваните подходи/модели/форми за ограничаване на движението 

на МПС; 

 най-често използваните подходи/модели/форми за таксуване в ЗНЕ за МПС; 

 механизми за контрол в ЗНЕ за МПС; 

 механизми за осигуряване спазване на правилата в ЗНЕ за МПС; 

 механизми за санкциониране при нарушаване на правилата в ЗНЕ за МПС; 

 сравнителен анализ на европейските политики, подходи и практики по отношение 

на ЗНЕ за МПС, включително по отношение на времева рамка, ограничаване 

движението на МПС, форми на таксуване, механизми за осигуряване на контрол в 

ЗНЕ, механизми за осигуряване спазването на правилата в ЗНЕ, механизми за 

санкциониране при нарушение на правилата в ЗНЕ и други; 

 сравнителен анализ на резултатите, постигнати при прилагането на различните 

подходи, включително по отношение на тяхната екологична и икономическа 

ефективност;  

 препоръки и аргументи за прилагане на европейски политики/подходи и практики 

и/или на комбинация от такива, които могат относително лесно да бъдат 
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адаптирани към настоящите условия на територията на Столична община, респ. 

относително лесно да бъдат въведени и ефективно приложени. 

 

       
       
       
       

 

Зоните с ниски емисии са райони, обикновено в градовете и/или по-

големите градове, с различни ограничения за движението на по-

замърсяващи, обикновено по-стари превозни средства.  

 

Целта на въвеждане на ЗНЕ е намаляване на отделянето на вредни емисии, които 

замърсяват въздуха, в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС. 

Зоните с ниски емисии често се считат за най-ефективната мярка, която градовете 

могат да предприемат за подобряване на качеството на въздуха. Те намаляват емисиите 

на фини прахови частици (PM), азотен диоксид (NO2) и косвено на озона (O3), трите 

основни замърсители на въздуха, които предизвикват безпокойство в Европа. 

Екологичните зони се въвеждат за първи път в Швеция през 1996 г., могат да се 

считат за първата програма за ЗНЕ. Следвайки шведския пример, зони с ниски емисии 

след това са въведени в няколко града в Германия, Холандия, Северна Италия, както и в 

Лондон през 2007-2008 г. Оттогава насам, броят на ЗНЕ непрекъснато нараства и вече 

съществуват в много страни от ЕС. 

Най-общо зоните с ниски емисии са географски райони, където най-

замърсяващите превозни средства се регулират. Обикновено това означава, че превозни 

средства с по-високи емисии не могат да влязат в зоната. В някои зони с ниски емисии 

по-замърсяващите превозни средства трябва да плащат по-висока такса, ако влязат в 

зоната с ниски емисии. Изискванията за ЗНЕ обаче не са хармонизирани в целия ЕС и по-

скоро се управляват от различни разпоредби на местно и/или национално ниво. 

Както се вижда на картата с ЗНЕ България липсва, а освен това „зона с ниски 

емисии“ не е единственото наименование и/или приложение за въвеждане на 

ограничение с оглед намаляване на вредните емисии. В ЕС те са известни също така като: 

 Environment Zones; 

 Umweltzonen (Германия) ; 

 Milieuzones (Нидерландия); 

 Lavutslippssone (Норвегия); 

 Miljozone (Дания); 

 Miljözon (Швеция); 

 ZTL ambiente. 
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Фигура 1.1.1. Карта на зоните с ограничен достъп на превозни средства в ЕС 

ЗОНИ С 

ОГРАНИЧЕН 

ДОСТЪП НА 

ПРЕВОЗНИ 

СРЕДСТВА В 

ЕС 

 

 

Стандартните изисквания при въвеждане на ЗНЕ включват: 

 забрана за превозни средства с вредни емисии, но някои ЗНЕ имат различни 

стандарти за бензин, дизел и за отчитане на различните емисии на PM и NO2.; 

 опции за преоборудване — подобряване чрез модернизиране, което най-често е 

добавяне на допълнителен филтър към по-старите автомобили за намаляване на 

излъчваните ФПЧ; 

 схеми за таксуване. 
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Изискванията към ЗНЕ могат да бъдат приложими заедно или поотделно за 

различни категории МПС, като : 

 тежкотоварни превозни средства; 

 лекотоварни превозни средства; 

 леки автомобили. 

Повечето ЗНЕ работят 24 часа в денонощието, 365 дни в годината (с изключение на 

някои от италианските ЗНЕ, които не работят постоянно).  

Зоните с ниски емисии се регулират и контролират най-често посредством: 

 системи от камери; 

 ръчно; 

 заедно (с камери и ръчно) чрез стикери на предното стъкло. 

 

В някои зони е необходимо да се регистрирате или да закупите стикер преди 

влизане, а повечето зони регулират както национални, така и чуждестранни превозни 

средства. Обобщено опита на по отношение на обхвата на ЗНЕ в ЕС е показан в 

следващата таблица. 

 

Таблица 1.1.1. ЗНЕ в ЕС1 

Държава/ район Обхват на ЗНЕ за: 

Австрия МПС над 3,5 т се изискват стикери или модернизиране 

Белгия 
всички МПС с четири и повече (стандартни) колела или 

модернизиране 

Чешка република МПС над 3,5 т се изискват стикери 

Дания 
МПС с дизелови двигатели над 3,5 т се изискват стикери или 

модернизиране 

Финландия автобуси и камиони за боклук 

Германия 
всички МПС с четири колела се изискват стикери или 

модернизиране 

Гърция всички МПС под или над 2,2 т 

Италия всички МПС, вкл. мотопеди и мотоциклети 

Тунел Mont Blanc 
само на тежкотоварните автомобили, посредством контрол 

при влизане в тунела 

Нидерландия МПС над 3,5 т, които се контролират посредством камери 

Норвегия 
всички, планирано да преминават МПС, които се контролират 

посредством транспорндер 

Португалия бензин и дизел, леки и тежки МПС 

                                                           
1 Източник: https://dieselnet.com/standards/eu/lez.php 



 

154 
 

Държава/ район Обхват на ЗНЕ за: 

Швеция 
всички дизелови товарни автомобили и автобуси се изискват 

стикери 

Великобритания, 

Лондон 

микробуси и други МПС над 1,205 тона не натоварени и МПС 

над 3,5 тона, които се контролират посредством камери, 

изисква се и регистрация на чуждестранните превозни 

средства 

Великобритания, 

извън Лондон 
обществени автобуси или модернизиране 

 

В резултат на изложеното до тук, може да се направи извода, че при въвеждането 

на ЗНЕ, трябва ясно да се дефинират различните ограничителни мерки по отношение на: 

 видовете МПС – всички или само на отделни типове по маса, гориво и начин на 

ползване; 

 начина на контрол  - стикери, камери, ръчно и/или др. 

 възможностите за модернизация, като например поставяне в по-старите товарни 

автомобили (категории ЕВРО 0 и ЕВРО1) на филтри за твърди частици; 

 времетраенето; 

 таксуването и санкционирането. 

 

АВСТРИЯ 

 

От 01.01.2015 г. в Австрия са въведени 

„екологични зони“ в 6 от 9-те федерални 

провинции, а именно: 

 Бургенланд; 

 Долна Австрия; 

 Горна Австрия; 

 Щирия; 

 Тирол; 

 Виена. 
 

Фигура 1.1.2. Еко-стикери в Австрия 

 

Засега тази мярка засяга само товарния трафик (категории N1, N2 и N3), тъй като 

той се счита за основен замърсител. На всеки такъв автомобил (вкл. всички 

чуждестранни) трябва да има поставен еко-стикер на предното стъкло, а ако превозното 
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средство не отговаря на изискванията на който и да е EURO стандарт, то съществува 

възможност да бъде дадено по изключение, ограничено във времето разрешение. 

Стикерът предоставя информация за класа на емисиите на моторно превозно средство. 

Стикерите (които струват 2,50 €) се предлагат от упълномощени доставчици, като 

за тежкотоварни автомобили над 3,5 тона е възможно да се получи, без реално да се 

показва самото превозното средство. Има възможност да се поръча и извън Австрия през 

интернет, като се въведе: 

 копие от документите за регистрация на превозното средство; 

 документ CEMT или друг документ или лист с данни, който посочва класа на 

емисии на превозното средство; 

 име на фирмата; 

 адрес за фактуриране; 

 ДДС номера. 

 

Обмисля се разширяване на обхвата на екологичните зони посредством налагане 

на ограничения на леки автомобили и автобуси, тъй като все още част от изискванията на 

регламентите на ЕС относно фините прахови частици и NOx остават неизпълнени в 

Австрия. 

Тази мярка се основава на Закона за контрол на замърсяването на въздуха 

(Immissionsschutzgesetz-Luft IG-L) от 30.09.1997 г., който урежда най-общо опазването на 

околната среда и борбата със замърсяването в Австрия, като осигурява: 

 постоянна защита на човешкото здраве и околната среда от замърсители на 

въздуха; 

 превантивното намаляване на замърсителите на въздуха, както и 

 запазване на добро качество на въздуха и/или подобряване на качеството на 

въздуха. 

 

Въз основа на този закон функционира и мрежа за измерване на замърсителите 

на въздуха в цяла Австрия, посредством която да регистрират превишенията на пределно 

допустимите или целевите стойности. 

При превишаване на праг или целева стойност, управителят на съответната 

провинция (еквивалент на областните управители при нас) трябва да: 

 оцени действителното състояние, като определи степента на замърсяване на 

въздуха, конкретните метеорологични условия и идентифицира ясно 

потенциалните замърсители след анализ на причините и източниците на 

излъчване на емисии; 
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 изработи програма в която да се набележат мерките, с оглед намаляване на 

емисиите, довели до превишаване на праговата стойност, което ако е необходимо 

може да се направи посредством наредба. 

 

Въз основа на този закон е изработен и правилник (влязъл в сила от 06.04.2012 г.), 

който урежда: 

 класификацията на емисиите; 

 използването и идентификацията на еко-стикерите. 

 

Постепенно се въвеждат забрани за движение на по-старите товарни автомобили, 

а именно за: 

 ЕВРО 0 – през 2012 г.; 

 през 2014 г. са добавени и тези с ЕВРО 1 и ЕВРО 2. 

 

Типът на зоните е постоянен – действат през всичките 24 часа на денонощието, 

365 дни в годината. Ограниченията за движение могат да бъдат: 

 временни - зависят от много фактори, като възраст на превозното средство, EURO 

стандарт, първия и евентуално втория вид гориво, текущите стойности на 

замърсяване на въздуха, общата метеорологична ситуация и др.; 

 постоянни, които са много сложни и отчасти зависят от типа превозно средство, 

евронормата, дали е наличен екологичен стикер или регистрация и колко хора 

седят в колата. 

 

Общите изключения, които е предвидено да може да се използват в Австрия 

са за: 

 аварийни автомобили; 

 превозни средства за обществени услуги (напр. градски транспорт, комунални 

услуги и т.н.); 

 селскостопански и горски превозни средства; 

 определени превозни средства използвани при управлението на летищата; 

 превозни средства от обществен интерес по индивидуална оценка. 

 

Индивидуални изключения, се издават по преценка на компетентните екологични 

органи на федералната държава или на града, като се изисква следната информация: 

 причини, поради които трябва да бъде предоставено изключително разрешение; 
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 информация за превозното средство, включително текущия стандарт EURO; 

 ЕВРО стандарти за другите превозни средства от автопарка на кандидата; 

 икономически доказателства, обосноваващи защо превозното средство не може 

да бъде оборудвано с филтър за твърди частици. 

При нарушения се налагат глоби от 90 до 2180 €. 

Контролът се извършва ръчно от полицията. 

За да се улеснят водачите е разработено и се предлага използването на 

специализирано приложение за мобилни телефони Green-Zones App, посредством което 

се получава информация относно необходимо преоборудване, оторизации или искания 

за оторизация, необходими документи, временни и постоянни ограничения за движение, 

възможни изключения (ретро автомобил или МПС за инвалидни колички) и др. 

 

       
       
       

 

Благодарение на въведените ниско емисионни зони Австрия отчита 
намаление на емисиите на фини прахови частици и азотен оксид. 

 

Фигура 1.1.3. ФПЧ (PM2.5) в Австрия - период 2010-20192 

 

 

Фигура 1.1.4. Азотен оксид (NOx) в Австрия - период 2010-2019 

 

 

                                                           
2 Източник: https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/austria-air-pollution-country 
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АНГЛИЯ 

 

Докато в Австрия мерките 

са насочени предимно 

към товарните 

автомобили и то в по-

големи области, в Англия 

практически се обхващат 

почти всички видове 

МПС, но предимно в 

градовете. 

Освен ЗНЕ (Low Emission 

Zone - LЕZ), се използват и 

други схеми за налагане 

на ограничения: 

Other Access Regulations – 

други форми за 

регулиране на достъпа; 

Urban Road Tolls - пътно 

таксуване в градовете; 

Zero Emission Zone – зони 

с нулеви емисии. 

 

Фигура 1.1.5. Използване на схеми за ниско-емисионни 

зони в Англия 3 

 

Както се вижда: 

 Low Emission Zone е въведена в 25 града; 

 Other Access Regulations има на 13 места; 

 Urban Road Tolls на 12 места; 

 Zero Emission Zone на 9 места. 

 

В допълнение, и конкретно в Лондон са въведени още и: 

 Ultra Low Emission Zone (ULEZ) – ултра ниска емисионна зона; 

 Congestion Charge (CC) – такса задръстване; 

 Direct Vision Standard (DVS) and HGV Safety Permit – разрешение за движение на 

товарни автомобили (ТА) с обща маса над 12 т. 

                                                           
3 Източник: https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/united-kingdom-mainmenu-205 
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Фигура 1.1.6 Ниско-емисионни зони в Лондон4 

 

 

 

С оглед на това, че проучването се прави за София, от английския опит ще бъде 

разгледан по-подробно този на Лондон, който (както и София) е столица и най-големия 

транспортен център в страната. 

Лондонската ЗНЕ (LЕZ) влиза в сила през 2008 г., като обхващаща почти целия град 

и реално е най-голямата такава зона в света. Въвеждането й е поетапно от 2008 до 2012 

г., като се налагат ограничения на различни видове МПС и се прилагат все по-строги 

стандарти по отношение на излъчваните емисии от тях. 

Лондонската зона с ултра ниски емисии (ULEZ) стартира на 8 април 2019 г., а 

таксата задръствания (CC) е вдъхновена от системата за електронно ценообразуване на 

пътищата (ERP) на Сингапур, след като лондонски служители са пътували до там, и е 

въведена на 17.02.2003 г. или във времето: 

 2003 г. – въведена схема за таксуване на задръствънията в централната част (CC); 

 2008 г. – въведена ЗНЕ почти в цял Лондон (LЕZ); 

 2019 г. – въвежда се ULEZ с обхват между двете предходно въведени зони. 

 

                                                           
4 Източник: https://tfl.gov.uk/modes/driving/low-emission-zone/about-the-lez 
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В Лондон има 3 различни форми за ограничаване на движението, които са били 

въвеждани по различно време, с различен обхват на действие и различна таксова 

политика – т.е. те действително са различни, поради което ще разгледаме всяка една от 

тях по-отделно и взаимодействието им. 

Има специален web инструмент (страница), посредством който може всеки да 

провери неговото МПС на какъв стандарт по отношение на емисиите и безопасността 

отговаря и за 3-те различни зони: https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/ 

Приложим е както за местни (английски) автомобили, така и за чужди. 

 

Такса задръствания (CC) 

 

Работи от 07:00 до 22:00, всеки ден, с изключение на Коледа (25 декември) и 

периода до Нова година включително.  

Най-общо ако се преминава през CC зоната (централната за града) във времето за 

таксуване, се очаква да се плати отново, независимо от това, че вече са покрити 

изискванията за предишните две зони – ULEZ или LEZ. Таксата е дневна и е в размер на 

£15. Заплащането може да се извърши в деня на пътуването до полунощ, или 

предварително за ден, месец или година. С известно оскъпяване (такса от £17.50) може 

да се заплати в рамките на до 3 дни след използване на зоната on-line или през телефон 

като се използва специализираното приложение TfL Pay App на Transport for London (Tfl). 

TfL е интегрираният транспортен орган, отговорен за изпълнението на стратегията и 

ангажиментите на кмета относно транспорта в Лондон. Те управляват ежедневната 

експлоатация на мрежата за обществен транспорт на столицата и главните пътища. 

Нашият еквивалент е „Център за градска мобилност“ (ЦГМ) на София. 

Контролът се осъществява посредством 1 000 камери. 

Има възможности за отстъпки и изключения, за които може да се кандидатства on-

line, след предоставянето на необходимите документи. Тези отстъпки не важат за зоната 

с ултра ниски емисии (ULEZ). 

Отстъпки е възможно да се направят за: 

 жителите; 

 автомобилите сигнализирани за използване от хора с увреждания; 

 аварийни превозни средства акредитирани по BS EN ISO9001:2008; 

 автомобили с 9+ места; 

 по-чисти превозни средства - с електрически или водородни горивни клетки или 

така наречената Ultra Low Emission Discount (ULED) – отстъпка за ултра ниски 

емисии; 

https://tfl.gov.uk/modes/driving/check-your-vehicle/
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 моторни триколки; 

 пътни спасителни и аварийни автомобили. 

 

Практически отстъпката е в размер на 100%, но се дължи такса регистриране на 

всяко МПС от £10. 

Обект на изключения са: 

 двуколесни мотоциклети (и странични колички) и мотопеди; 

 превозни средства за спешна помощ, като линейки и пожарни автомобили, които 

имат данъчен клас „линейка“ или „пожарна машина“ към датата на пътуване; 

 превозни средства на NHS, които са освободени от данък върху превозните 

средства; 

 превозни средства, използвани от хора с увреждания, които са освободени от 

данък върху превозните средства и имат данъчен клас „инвалиди“; 

 превозни средства за повече от едно лице с увреждания (например Dial-a-Ride), 

които са освободени от данък върху превозните средства и имат данъчен клас 

„инвалиди“. 

 

Други категории изключения включват автомобили на: 

 бреговата охрана и пристанищните власти; 

 някои оперативни превозни средства, използвани в лондонските квартали; 

 въоръжените сили; 

 кралска агенция за парковете; 

 на различни организации. 

 

Таксиметровите автомобили са освободени от плащане на таксата задръстване, 

когато имат действащ лиценз от London Taxi and Private Hire (TPH).  

Частните автомобили под наем (Private hire vehicles - PHV) не са освободени от 

такса задръствания. 

Контролът и налагането на глоби е регламентирано със закон. След получаване на 

известие за глоба, то може да се плати или оспори. Връчването става по пощата. Колкото 

по-рано се плати - толкова по-евтино е. Практиката е следната - глобата е £160 и ако се 

плати до 14 дни се намалява с 50% - т.е. £80, но ако се просрочи и не са заплати в рамките 

на 28 дни тогава дължимата сума се увеличава с 50% и става £240. При наплащане 

нарушителите се предават за принудително събиране към съдебни изпълнители.  
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Зона с ултра ниски емисии (ULEZ) 

 

Целта на допълнителната ULEZ е да помогне за намаляване на вредния азотен 

диоксид с около 30% в Лондон. Обхвата на контрола на тази зона е 18-пъти по-голям от 

CC зоната. 

Много от пътуващите в ULEZ вече са предприели действия, за да пътуват с 

екологично-щадящи МПС и по този начин да помогнат за постигането на по-чист въздух. 

Повече от 80% от превозните средства вече отговарят на изискванията, което е 

нарастване от 39% в сравнение с февруари 2017 г., когато за първи път е анонсирана тази 

зона. 

TfL не печели от въвеждането на тази зона – всички пари получени от ULEZ, се 

реинвестират в подобряването на транспортната мрежа, включително велосипедни алеи, 

автобуси, метро, както и за подобряването на качеството на въздуха в Лондон. 

Работи 24 часа в денонощието, всеки ден от годината, с изключение на Коледа (25 

декември). 

Обхваща всички зони в рамките между северния (A406) и южния (A205) ринг, без 

самите пътища. 

Повечето МПС трябва да отговарят на стандартите за емисии на ULEZ или трябва 

да заплащат £12,50 дневна такса. Това включва: 

 автомобили, мотоциклети, микробуси и специализирани превозни средства (до и 

включително 3,5 тона) и микробуси (до и включително 5 тона); 

 жителите на зоната на таксата за задръствания. 

 

Камионите, микробусите или специализираните тежкотоварни превозни средства 

(над 3,5 тона), както автобусите и микробусите над 5 тона не трябва да плащат такса ULEZ. 

Те плащат такса LEZ, ако не отговарят на стандарта за LEZ емисии. 

Превозните средства, влизащи в ULEZ, трябва да отговарят на следните 

евростандарти, определени от TfL въз основа на типа превозно средство и горивото, 

което използват: 

 EURO 3 за мотоциклети, мотопеди, моторизирани триколки и четириколки; 

 EURO 4 (NOx) за бензинови автомобили, микробуси и други специализирани 

превозни средства; 

 EURO 6 (NOx и PM) за дизелови автомобили, микробуси и микробуси камиони, 

автобуси и други тежки или специализирани превозни средства. 
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Допуска се след съответна регистрация на необходимите документи, да се 

приложи временна или пълна отстъпка от таксата за ULEZ за: 

 превозни средства за хора с увреждания; 

 таксита; 

 микробуси, използвани за обществен транспорт; 

 частни превозни средства под наем, достъпни за инвалиди (PHVs), но само ако 

оператора е лицензиран от TfL; 

 исторически превозни средства – например всички МПС, произведени преди 

01.01.1973 г., са освободени от ULEZ, независимо от тяхната употреба; 

 други освободени превозни средства, като специализирани селскостопански 

автомобили, военни превозни средства и строителна механизация, напр. багери 

и някои видове мобилни кранове; 

 шоуменски превозни средства; 

 предвидена е годишна схема за подпомагането на бракуването на по-стари 

превозни средства за малки фирми (с 10 или по-малко служители), използващи 

мръсни микробуси на стойност £23 милиона. 

 

Глоби се налагат ако: 

 съответното МПС не отговаря на стандартите за емисии на ULEZ и не е освободено 

или няма регистрирана отстъпка; 

 не е платена необходимата такса до полунощ на третия ден след пътуването в 

зоната; 

 автомобилът не е регистриран в Англия/ TfL; 

 таксата е платена за неправилен номер или ден на пътуване; 

 плащането по пощата е извършено по-малко от 10 дни преди датата на 

пътуването. 

 

Известия за глоби се получават както от регистрираните в Англия автомобили, така 

и от тези извън нея. Могат да бъдат платени on-line и аналогично на принципа използван 

в CC зоната се намаляват с 50% ако се платят в рамките на 14 дни – отново от £160 се 

свежда до £80, а след 28 дни става £240. 

Лондон има политика за отпускане на „грантове“ т.е. безвъзмездни средства за 

бракуване/модернизиране на старите автомобили с оглед използване на по-екологично 

щадящи МПС, които са както следва: 

 леки коли и мотоциклети - от £1,000 до £2,000; 

 ванове и микробуси - от £7,000 до £9,500; 

 товарни автомобили - до £15,000. 
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Тази зона се подкрепя и поддържа от следните партньорски организации/ 

компании: 

     

              

 

Зона с ниски емисии (LЕZ) и разрешение за движение на та над 12 т (DVS) 

AND HGV SAFETY PERMIT 

 

LEZ не е същата като зоната с такса задръствания или зоната с ултра ниски емисии. 

Работи 24 часа в денонощието, всеки ден от годината.  

Принципно ограниченията в зоната са насочени предимно към дизеловите 

тежкотоварни автомобили, микробуси, автобуси/микробуси и специализирани превозни 

средства с обща маса над 3,5 т. Постепенното времево ограничаване е показано в 

следващата таблица. 

 

Таблица 1.1.2. Въвеждане на ЗНЕ в Лондон – времева рамка 

МПС 
февруари 

2008 
юли 2008 януари 2012 март 2021 

ТА (над 12 t) Euro 3 Euro 4 Euro 6 

ТА (от 3.5 до 12 t) и автобуси n/a Euro 3 Euro 4 Euro 6 

Микробуси и ванове (1.205 t) n/a Euro 3 

Кемпери и линейки (от 2.5 до 

3.5 t) 
n/a Euro 3 

 

Използваният стандарт за минимални емисии е EURO 6 (NOx и PM) – всички МПС, 

които отговарят на него не заплащат такса. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonne
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_3
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_6
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Важно е да се отбележи, че има регулация която не допуска навлизането на 

тежкотоварни автомобили с обща маса над 12 т към центъра на града, което е показано 

на следващата фигура. 

 

Фигура 1.1.7. Ограничение за движение (извадка) на ТА с обща маса над 12 т. в Лондон5 

 

 

 

Както се вижда (показаното в синьо) ТА с обща маса над 12 т са ограничени в 

периферията на града и не се допуска тяхно движение към вътрешността му. 

Контролът се основава на Direct Vision Standard (DVS) и последващото разрешение 

за движение. Стандартът за директно виждане (DVS) се прилага от 26.10.2020 г. за всички 

товарни автомобили с обща маса над 12 т във Великобритания. DVS е проектиран да 

направи улиците на Лондон по-безопасни за пешеходците и велосипедистите. Базира се 

на „звездна оценка“ (0-5), показваща колко много водачът може да види от кабината по 

отношение на другите участници в движението. Прилага се посредством камерите за 

автоматично разпознаване на номера (ANPR) и проверка в базата данни с разрешителни 

на TfL. Операторите/превозвачите без разрешение получават глоба от £500 и £130 за 

водача на ден, ако не са спазили правилата. Аналогично на горепосочената практика в 

Англия, ако я платят в 14 дневен срок имат 50% намаление – т.е. плащат £250, но ако се 

забавят повече от 28 дни плащат с 50% повече или £750. Над 3,5 т глобите нарастват и в 

зависимост от сътвествието на МПС към EURO стандартите се получава следното: 

 при съотвествие към EURO IV (PM), но несъответствие към EURO VI (NOx & PM) – 

глоба от £1000, до 14 дни £500 и над 28 дни £1500; 

                                                           
5 Източник:  https://lruc.content.tfl.gov.uk/low-emission-zone-map.pdf 
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 при несъотвествие с EURO IV (PM) -  глоба от £2000, до 14 дни £1000 и над 28 дни 

£3000. 

LEZ таксите не се прилагат за превозни средства, когато са паркирани в LEZ зоната 

и не се движат. Ако дадено МПС отговаря на изискванията на LEZ, това не отменя 

задължението на неговия оператор да плати при последващо преминаване през 

останалите две зони – CC или ULEZ. 

ЗНЕ в Лондон се сигнализира по следния начин: 

местоположение знак 

 
в зоната 

 

 

предварителни предупредителни знаци 

 

допълнителни предварителни знаци 

 

В рамките на ЗНЕ няма бариери или пунктове за измиване. Вместо това камерите 

разчитат регистрационния номер и го проверяват в базата данни с регистрирани 

превозни средства. 

Необходима е регистрация за чуждестранни превозни средства.  

Малък брой превозни средства имат право на освобождаване от зоната с ниски 

емисии (LEZ) и те са: 

 специализирани превозни средства, проектирани и построени предимно за 

използване извън пътя, но които могат да използват пътя за ограничени цели 

(включително селскостопански и горски трактори, косачки, селскостопански 

машини и оборудване, мобилни кранове и пътни строителни машини); 

 превозни средства, произведени преди 1 януари 1973 г.; 
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 превозни средства с исторически данъчен клас; 

 автомобили, управлявани от Министерството на отбраната. 

Обобщено, резултатите от въвеждането на LEZ в Лондон, може да се представят 

по следния начин: 

 намаляване с 5% на общия автомобилен трафик в центъра на Лондон; 

 30% по-малко частни превозни средства, влизащи в центъра на града; 

 по-чист въздух за 3,8 милиона жители на вътрешния Лондон; 

 намалено крайпътно замърсяване с NO2 с 44% през първите 10 месеца; 

 94% намаление при хора, живеещи в райони с незаконни нива на NO2; 

 60 мил. USD фонд за бракуване на МПС на жители с ниски доходи; 

 44 100 по-малко замърсяващи МПС в ULEZ всеки ден; 

 97% по-малко училища в райони преминаващи нормативните граници на 

замърсяване. 

 

Към вече направения преглед може да са допълни следното: 

 един от големите ефекти е увеличаването на оборота на продажби на 

автомобили, защото компаниите са принудени да актуализират своите 

автопаркове за да отговорят на минималните изисквани  стандарти и по този 

начин косвено да намалят и количеството на излъчвани вредни емисии; 

 Лондон въвежда схема за бракуване, която помага на малкия бизнес и 

благотворителните организации да закупят превозно средство, съвместимо с ЗНЕ, 

предлагайки до 6 000 паунда за покупка и експлоатационни разходи на 

електрическо превозно средство; 

 прави се постоянна оценка и мониторинг на резултатите от въвеждането на ЗНЕ в 

Лондон посредством сравняване на показателите за изпълнение вътре и извън 

нея; 

 разработва се и пътя към мобилност с нулеви емисии т.е. създаването на зона с 

нулеви емисии (Zero-Emission Zone - ZEZ) в централната градска част (Barbican and 

Golden Lane Estates), която постепенно да се разшири в целия град с цел до 2030 

г. 90% от МПС, влизащи в ЦГЧ да е нула. 

 за семейства или други групи шофирането твърде често е най-евтиният и бърз 

начин за пътуване – отчасти поради прекомерните железопътни и други 

транспортни разходи и за някои хора при определени обстоятелства няма друг 

начин да се придвижат; 

 въвеждането на ЗНЕ засяга най - силно бедните, защото трябва да плащат 

ежедневна такса от £12,50 за ползване без да са го правили преди това (освен 

обичайните разходи за шофиране, които не са евтини в Обединеното кралство), 

което засяга повече от 3,5 милиона души живеещи в тази зона и много повече, 

които преминават през нея ежедневно; 
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 зоната разчленява значителен брой лондонски квартали и жителите им 

установяват, че някои от кратките им пътувания, например, за да пазаруват 

седмично, да заведат детето си на училище или да посетят среща в болница им 

струва допълнителни £12,50 на пътуване, което за тези, които живеят в нея е 

допълнително £12,50 всеки път, когато включат запалването - ако трябва да карат 

колата си всеки ден, или еквивалент на допълнителна данъчна тежест от £4500 на 

година; 

 хората, които са най-силно засегнати, са най-бедните, защото значителна част от 

тях не могат да си позволят да модернизират превозното си средство; 

 има съответно подадена и петиция (от Change.org) с повече от 25 000 подписа, 

която твърди, че ULEZ е „скрит данък и няма нищо общо със замърсяването на 

въздуха“; 

 повечето бензинови автомобили, регистрирани след 2005 г., отговарят на по-

строгия стандарт; повечето дизелови, регистрирани преди 2015 г., не го правят и 

собствениците на такива превозни средства имат някаква причина да се чувстват 

огорчени; 

 над 10 000 собственици на автомобили с ниски доходи са получили подкрепа за 

бракуване или преоборудване на по-стари превозни средства. 

 

ГЕРМАНИЯ 

 

В Германия ЗНЕ се наричат екологични зони (Umweltzone). Към настоящия момент 

такива са въведени в 72 града. Използват се и други ограничения (Other Access 

Regulations), които са въведени на 16 места, така, както е показано на следващата фигура. 

Немските ЗНЕ са постоянни - 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. 

Прилагат се както за местните, така за чуждестранните МПС. 

Специфично за Германия е възможността за забрана на МПС с дизелов двигател, 

която се появява след решението на най-висшият съд на Германия в Лайпциг от февруари 

2018 г. Такава забрана вече е въведена в няколко града: Берлин, Дармщат, Хамбург и 

Щутгарт. Правилата са различават за всеки град, но очакванията са, че веднага щом 

централното правителство реши да въведе „син стикер“ за емисиите, тези забрани за 

дизелови двигатели ще бъдат заменени от национална регулация. Тъй като синият стикер 

за емисии все още не е въведен, за германската полиция е трудно да разбере кои 

превозни средства отговарят на кой стандарт за емисии. Обикновено се правят проверки 

на случаен принцип - спират превозно средство и искат от водача удостоверението за 

регистрацията на МПС. Проверяват се особено по-старите превозни средства, които 

обикновено са оборудвани с дизелови двигатели. Глобата за игнориране на забраната за 

дизелови двигатели варира в зависимост от града. В Щутгарт се заплаща 100 €, а в 

Хамбург глобата варира от 25 € до 75 €. 
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Фигура 1.1.8. ЗНЕ в Германия6 

 

 

 

На национално ниво Законът за предотвратяване на вредни въздействия върху 

околната среда, причинени от замърсяване на въздуха, шум, вибрации и подобни 

явления (Федерален закон за контрол на емисиите - BImSchG) е в основата на 

съвкупността от нормативни актове, които съставляват контрола на емисиите . 

Германското законодателство за контрол на емисиите се развива динамично от 

влизането в сила на BImSchG през 1974 г. под формата на множество законови 

инструменти и две важни административни разпоредби – Технически инструкции за 

контрол на качеството на въздуха (TA Luft) и Технически Инструкции за намаляване на 

шума (TA Lärm). 

                                                           
6 Източник: https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61 
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Целта на този закон е да защитава хората, животните и растенията, почвата, 

водата, атмосферата, както и културните ценности и други материални ценности от 

вредни въздействия върху околната среда и, доколкото това се отнася до инсталации, 

подлежащи на лицензиране, също и от опасности, значителни недостатъци и значителни 

неудобства, причинени по какъвто и да е друг начин, и да вземе предпазни мерки срещу 

появата на такива вредни въздействия върху околната среда. 

От 2008 г. германските градове могат законно да определят зони с ниски емисии, 

в които е разрешено да влизат само моторни превозни средства със стикер за емисии, 

като използват стикер на предното стъкло на автомобила. Този стикер се нарича 

Umweltplakette или Feinstaubplakette. На по-старите и замърсяващи превозни средства, 

които не отговарят на изискванията, е забранено да влизат в зони с ниски емисии. 

 

Немският стикер за емисии 

се предлага в три цвята: 

червен, жълт и зелен. 

Червеният стикер е за най-

замърсяващите превозни 

средства, жълтият стикер е 

за малко по-малко 

замърсяващите превозни 

средства, а зеленият стикер 

е за най-малко 

замърсяващите превозни 

средства. 

 

 

 
Фигура 1.1.9. Стикери за ползване на ЗНЕ в Германия7 

От 2021 г. превозните средства с червен стикер за емисии вече нямат право да 

влизат в зони с ниски емисии в Германия, т.е. червени стикери вече не се продават. 

Превозните средства с жълт стикер имат право да влизат само в зоната с ниски емисии 

на Ной-Улм в Бавария. Остава единствено зеления стикер с който може да се влиза във 

всички зони с ниски емисии в Германия. 

На условията за зелен стикер отговарят следните МПС: 

 превозни средства, оборудвани с електрически двигател като Tesla Model S. 

 превозни средства, оборудвани с бензинов, LPG или хибриден двигател, който 

отговаря на изискванията на стандарт за емисии EURO 1 (1 януари 1993 г. и по-

нов). 

 пътнически превозни средства (M1) и леки търговски превозни средства (N1) с 

дизелов двигател, отговарящ на стандарта за емисии EURO 4 (1 януари 2006 г. и 

по-нов). 

                                                           
7 Източник: https://www.germanemissionssticker.com/ 
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 товарни автомобили (N2 и N3) и автобуси (M2 и M3) с дизелов двигател, 

отговарящ на стандарта за емисии EURO 4 (1 октомври 2006 г. и по-нов). 

 автомобили, оборудвани с дизелов двигател, който отговаря на стандарта за 

емисии EURO 3 и са оборудвани с дизелов филтър за твърди частици (DPF). 

 

За поръчването на стикер се използва сертификата за регистрация на МПС, 

издаден в рамките на Европейския съюз, съгласно който: 

 стандартът за емисии е посочен в точка V; 

 категорията на превозното средство (M1, M2, M3, N1, N2 или N3) е посочена в 

точка J; 

 типът на горивото в точка P. 

 

Освен местни изключения (жители, фирми, клиенти и пациенти и т.н.) има и общи 

изключения. Дори ако МПС не отговаря на условията за стикер за емисии, все пак може 

да се влезе в зона с ниски емисии, ако: 

 пътниците в превозното средство имат синя карта за паркиране на ЕС за хора с 

увреждания и поставят тази карта на арматурното си табло, така че да се вижда 

ясно отвън; 

 превозното средство принадлежи на негерманска военна сила, която е част от 

НАТО, разположена в Германия и участваща в мисия или във военни ситуации; 

 МПС е античен автомобил, отговарящ на изискванията на Oldtimer в §17 от 

германската директива за регистрация на превозни средства. 

Не се изискват стикери за емисии на мотоциклети, мотопеди, скутери, 

селскостопански машини, полицейски коли, пожарни коли и линейки. Тези превозни 

средства, дори когато не са регистрирани в Германия, могат да влизат в германските зони 

с ниски емисии без ограничения. 

Стикерът може да се поръча през интернет и да се достави със стандартната поща 

в друга държава преди да се тръгне към Германия. Възможни са множество различни 

начини за заплащане. 

Ако се купят директно от градските офиси, стикерите струват 5 €. Онлайн те могат 

да струват повече, а ако трябва да бъдат изпратени в чужбина, това увеличава разходите. 

Берлин продава стикери онлайн (на английски или немски) за 6 €. TÜV-SÜD предлага 

стикери за 15 € на Deutsch, Česky, Français, English, Italiano, Polski, Türkçe. TÜV-NORD 

продава стикера за €9,90, ако превозното средство е регистрирано в Германия и €17,50, 

ако превозното средство не е регистрирано в Германия. 
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ЗНЕ в Германия се сигнализира по 

следния начин: 

  

Фигура 1.1.10. Сигнализиране на ЗНЕ в 

Германия8 

Контролът се извършва от полицията - проверява се дали на предното стъкло е 

поставен правилен стикер и дори МПС да отговаря на стандарта за емисии, но ако е без 

стикер на предното стъкло - то се счита за незаконно в зоната. Най- общо повечето МПС 

с дизелов двигател от преди 2006 г. не отговарят на изискванията. 

Санкцията за шофиране в ЗНЕ в Германия без необходимия стикер е 80 € плюс 

административна такса, която варира от град до град. Аналогично на Лондон в Англия и 

Берлин в Германия въвежда повече от една зона, както следва: 

 City Low Emission Zone - градска зона с ниски емисии; 

 Diesel Euro 6 Low Emission Zone - дизел Euro 6 зона с ниски емисии, наричана още 

Fahrverbot. 

Сенатът на Берлин взема решение за въвеждане на зона с ниски емисии Евро 6 

през юли 2019 г. в участъци от 8 улици. През юни 2021 г. качеството на въздуха в Берлин 

се подобрява и зоната с ниски емисии Евро 6 вече не се прилага за 4 от 8-те улици.  

Зоната с ниски емисии в Берлин е ограничена до градската зона в рамките на 

пръстена на S-Bahn, така както е показано на следващата фигура. 

От 01.01.2020 г. в тази зона се допускат само превозни средства със зелен стикер. 

Шофирането или паркирането в зоната с ниски емисии без зелен стикер или 

разрешително за освобождаване е нарушение и струва 80 € глоба. 

Ефективността на зоната с ниски емисии зависи от редица фактори, но най -общо 

опита на Германия показва, че: 

 на първия етап, когато сравнително малко превозни средства без стикер са 

забранени има намаление от около 2% спрямо средногодишното и 

приблизително 5 дни на по-малки превишения на праговете; 

 на следващия етап, когато достъпът е разрешен само на превозни средства със 

зелен стикер, качеството на въздуха във вътрешните градове става значително по-

добро - 10 до 12% по-малко прахови частици, което се равнява на 20 по-малко дни 

на превишаване на праговете. 

                                                           
8 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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Фигура 1.1.11. ЗНЕ в Берлин9 

 

  
 

Благодарение на въведените ниско емисионни зони Германия отчита постоянно 

намаление на емисиите на фини прахови частици и азотен оксид, което е илюстрирано 

на следващите фигури, отразяващи конкретно ефекта от транспорта. 

 

Фигура 1.1.12. ФПЧ (PM2.5) в Германия - период 2010-201910 

 

 

Фигура 1.1.13. Азотен оксид (NOx) в Германия - период 2010-201911 

 

 

                                                           
9 Източник: https://www.germanemissionssticker.com/low-emission-zone-in-berlin/ 
10 Източник: https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/germany 
11 Източник: https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/germany 
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ИТАЛИЯ 

  

Италия има много и различни зони (30 са 

само в областта Емилия-Романя) с ниски 

емисии с различни стандарти и времеви 

периоди, главно в Северна Италия, но 

също и в Средна Италия и Сицилия, 

които включват и комбинирани схеми за 

таксуване в ЗНЕ едновременно с градски 

пътни такси, както е например в Милано 

и Палермо. Има и над 200 камери, 

посредством които се следи за достъпа в 

тези зони. 

 

Фигура 1.1.14. Сигнализиране на ЗНЕ в 

Тренто - Италия12 

 

Общините с ниски емисионни зони са разделени на категория 1 и 2. 

Законодателството на ЕС и Италия предвижда разделянето на територията на зони 

и агломерации, върху които да се извършва измервателната дейност и по този начин да 

може да се оцени съответствието с целевите и граничните стойности. 

Тези зони и агломерации са: 

 агломерация на Бергамо; 

 агломерация Бреша; 

 агломерация на Милано; 

 Зона А - равнина с висока урбанизация; 

 Зона Б – равнинна; 

 Зона С – планинска; 

 Зона D - дъно на долината. 

 

Категория 1 обхваща 209 общини: агломерацията на Милано, Бергамо, Бреша и 

градовете Павия, Лоди, Кремона, Мантова и свързаните градове около тях. 

Категория 2 обхваща 361 общини: Зона А - равнина с висока урбанизация. 

Общините с < 30 000 жители в категория 2 имат по-ниски стандарти. 

ЗНЕ в Италия обикновено не са постоянни, а се използват в някакъв времеви 

диапазон, като например: 

                                                           
12 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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 Аоста – всеки ден, без събота и празничните дни от 09.00 до 18.00 ч.; 

 Болцано – от 1 ноември до 31 март - от 07:00 до 10:00 и от 16:00 до 19:00 ч.; 

 Неапол – от 1 октомври до 31 март в понеделник, сряда и петък от 09:00 до 12:30 

и от 14:30 до 16:30. 

Специфично за Италия е въвеждането на winter low emission zone или зимна зона 

с ниски емисии, каквато е например в Болоня от 1 октомври до 31 март всяка година. 

Както се вижда, без да показваме данните за всички ЗНЕ в Италия, всеки град 

определя самостоятелно времетраенето и действието на своята зона съобразно 

климатичните си особености, туристическия поток във времето и т.н. Предварителна 

регистрация на МПС не се изисква. Контролът е ръчен, като в някои от ЗНЕ се включват и 

чуждестранните возила, а в други (например Тренто) не. Няма законодателство, което да 

задава регламент на национално ниво, но има такова на местно градско ниво. Етествено 

има и изключения, но те се различават в зависимост от това в коя община сте попаднали. 

Поради административните различия ще посочим само един пример за глоба –МИЛАНО 

от 75€ до 450€. 

В Емилия-Романя не са разрешени модернизации (поставяне на филтър за твърди 

частици). В Ломбардия, Пиемонте, Венето те също няма да бъдат допускани след 2025 г. 

В Италия се прилагат (по един или друг начин) стандартните изключения, вече описани 

по-горе за държавите от ЕС. 

Интересен е опита с тунелите. Така например целият тунел Монблан е постоянна 

ниско-емисионна зона целогодишно. При него също не се изисква регистрация, но се 

заплаща при влизане. Минималният стандарт е EURO 4 за товарни автомобили. 

Контролът е комбиниран – ръчно и чрез системата за плащане (toll). Цената варира в 

зависимост от емисионния стандарт на който отговаря товарния автомобил. Резултатите, 

постигнати от Италия са показани на следващите фигури, отразяващи конкретно ефекта 

от транспорта. 

 

Фигура 1.1.15. ФПЧ (PM2,5) в Италия - период 2010-201913 

 

 

                                                           
13 Източник: https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/italy 
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Фигура 1.1.16. Азотен оксид (NOx) в Италия - период 2010-201914 

 

 

 

Преглед на допълнителния специфичен опит на Милано 

Милано е един от най-големите центрове на по-развитата икономически северна 

Италия и привлича/ излъчва значителни транспортни потоци и пътувания. Съгласно 

INEMAR (Inventory of Air Emissions of the Lombardy Region) през 2010 г. Милано е излъчвал 

64% от емисиите на PM10 (ФПЧ10) в областта Ломбардия. Това се дължи предимно на 

факта, че в Милано 83% от тежките превозни средства са били от по-старите еврокласове, 

поради което само те, са се оказали причина за 17% от общите емисии на PM10 от трафика. 

Въпреки че повечето хора използват обществен транспорт, за да пътуват в Милано 

(57% от всички пътувания в Милано се извършват с обществен транспорт, 30% с 

автомобили, 7% с мотоциклет и 6% с велосипед), градът все още има един от най-

високите европейски нива на собственост на автомобили и една от най-високите 

концентрации на прахови частици сред големите европейски градове. 

Както беше изяснено при прегледа на италианския опит (т.5 от настоящия 

документ) в Милано (като част от агломерацията) е въведена ниско емисионна зона 

категория 1 съгласно италианското законодателство. Нарича се Zona a Traffico Limitato 

(ZTL). Тя е предвидена и изпълнена посредством Плана за устойчива градска мобилност 

(ПУГМ), като приоритетно планово действие на площ приблизително 136 км2 (около 75% 

от общинската площ), в рамките на която се извършва автоматизиран електронен 

контрол с помощта на 100 рамки. Въведена е от община Милано, в сътрудничество с 

регион Ломбардия и с финансиране от Министерството на околната среда. Системата е 

направена така, че да се следи постоянно и ефективното спазване на действащите мерки 

срещу замърсяването, и предимно предвидените от техния Регионален план за 

интервенции за качеството на въздуха [DGR n. 593 от 09.06.2013 г.] и приетите 

информационни/алармени прагове за превишаване на концентрациите на замърсители 

в атмосферата. 

                                                           
14 Източник https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/italy 



 

177 
 

В Милано са въведени две зони – „В“ и 

„С“. Зона „С“ обхваща централната 

градска част, а зона „В“ обхваща 

останалите площи (75% от общинските) 

така, както схематично е показано на 

следващата фигура, която всъщност 

представлява и знака за сигнализиране на 

ЗНЕ. 

 

Фигура 1.1.17. Сигнализиране на ЗНЕ в 

Милано15 

 

ЗОНА „C“  

 

Тази мярка е стартирана от община Милано през януари 2012 г., за да се подобри 

качеството на живот на тези, които живеят, работят, учат и посещават града. Това е зона 

с ограничен трафик в центъра на Милано, която изисква от шофьорите на автомобили да 

плащат такса задръствания и се нарича Cerchia dei Bastioni. Включва 8,2 km2 или 4,5% от 

цялата територия на община Милано. Въвежда се след пряко гласуване на гражданите - 

през юни 2011 г., когато е проведен референдум за ограничаване на трафика и 

увеличаване на използването на превозни средства с ниски емисии в центъра на града, 

на който е регистрирана и подкрепа от 79% за тази ЗНЕ. 

Зона „С“ е комбинирана – заплаща се градска пътна такса (Congestion Charge - CC) 

заедно с ЗНЕ. Превозните средства трябва да плащат, за да влизат, и освен това само по-

малко замърсяващите превозни средства могат да влизат. Активна е от понеделник до 

петък от 07:30 до 19:30 часа. Електрическите превозни средства, хибриди, мотопеди и 

мотоциклети имат безплатен достъп до нея. М1 превозни средства, отделящи по-малко 

от 100 г/км, също могат да я ползват безплатно до 1 октомври 2022 г. 

Автомобилите, влизащи в зона „C“ се засичат от система от 43 електронни рамки 

(7 от които са запазени за превозни средства на градския транспорт), оборудвани с ANPR 

- автоматично разпознаване на регистрационните номера на автомобилите, така както е 

показано на следващата фигура – т.е. следи се регистрационния номер, а не отделен 

стикер на предното стъкло на автомобила. 

 

 

                                                           
15 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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Фигура 1.1.18. Контрол на ЗНЕ „С“ в Милано16 

Зона „Малък 

ринг“  

 

 

Дневният входен билет струва както следва за: 

 леки автомобили на бензин, дизел, LPG, CNG, и двойно гориво - €5; 

 превозни средства за местни жители - €2, но е необходима регистрация; 

 „служебни превозни средства“ - €3 (необходима е регистрация) или €5, която се 

предлага само от паркоматори; 

 превозни средства до 8 метра (обикновено до 30 души) - 40 €; 

 превозни средства между 8,01 и 10,50 метра (обикновено до 50 места) - 65 €; 

 превозни средства над 10,50 метра (обикновено повече от 50 места) - 100 €. 

Превозните средства, използвани единствено за превоз на деца от начално и 

средно училище до дейности, свързани с училище, заплащат за: 

 превозни средства до 8 метра (обикновено до 30 души) - 15 €; 

 превозни средства между 8,01 и 10,50 метра (обикновено до 50 места) - 25 €; 

 превозни средства над 10,50 метра (обикновено повече от 50 места) - 40 €. 

 

Билета се купува и активира в същия ден или най-късно на следващия ден в 

полунощ, след влизането в зона „C“. Ако се активира по-късно (не по-късно от седем дни 

след влизането), цената на пропуска се увеличава до 15€. Пропускът/билетът може да 

бъде закупен и онлайн и през уебсайта на Милано, където се изисква регистрация и може 

                                                           
16 Източник: https://www.c40.org/case-studies/milan-s-area-c-reduces-traffic-pollution-and-transforms-the-city-center 
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да се плати с кредитна карта или Paypal. Може да се купи също така и предплатена карта 

за 30€ или 60€, която може да се презарежда. В зоната на Милано „C“ могат да влизат и 

всички притежатели на Telepass, чието превозно средство отговаря на стандартите за 

достъп до зоната. Необходимата информация се взема от регистрационния им номер 

посредством системата за контрол с видео разпознаване, като не се прилагат 

допълнителни такси. 

Неустойката за неплащане подлежи на гражданска глоба от 70 до 285 €. 

Полицейските санкции са 70€ плюс 11€ такса за разследване в рамките на 60 дни. 

Мотопеди, мотоциклети, електрически автомобили, превозни средства за хора с 

увреждания, превозни средства за комунални услуги и обществен транспорт, таксита, 

хибридни* автомобили, задвижвани с метан*, LPG* и биогорива* са освободени от 

таксата. 

Чуждестранните превозни средства се обхващат по същия начин като 

националните превозни средства - всички плащат. Операторите на превозни средства 

трябва да се свържат със своята организация за регистрация на превозни средства в 

техните държави за да потвърдят евростандарта. 

Стандартите, на които трябва да отговарят на превозните средства, се увеличават 

с течение на времето и към 2030 г. дизеловите превозни средства ще бъдат напълно 

забранени по улиците на Милано, като до тогава се предвижда също така всички 

автобуси в градовете да бъдат електрически. 

 

Таблица 1.1.3. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за леки МПС 

ЗНЕ Дата Засегнати леки МПС Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 1 октомври 

2019 

бензинови 

дизелови 

двугоривни - дизел-газ 

Euro 2 

Euro 5(PM) 

Euro 3 

от 17 февруари 

2021 

двугоривни - дизел-газ Euro 4 

от 1 октомври 

2021 

бензинови 

дизелови 

Euro 3 

Euro 6 

от 1 октомври 

2024 

бензинови 

дизелови 

Euro 4 

Euro 6 закупени след 31.01.18 

от 1 октомври 

2027 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 6 закупени след 31.01.18 

от 1 октомври 

2029 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 7 ако го има - може да е разрешен 

от 1 октомври 

2030 

бензинови 

дизелови 

Euro 6 

Euro 7 ако го има - може да е разрешен 
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Таблица 1.1.4. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за МПС за доставки 

ЗНЕ Дата 
Засегнати МПС 

използвани за доставки 
Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 25 февруари 

2019 

бензинови 

дизелови 

двугоривни - дизел-газ 

Euro 1 

Euro 4(PM) 

Euro 3 

от 1 октомври 

2019 

бензинови 

дизелови 

Euro 2 

Euro 5 

от 1 октомври 

2023 

бензинови 

дизелови 

Euro 3 

Euro 6 

от 1 октомври 

2025 

бензинови 

дизелови 

 

Euro 4 

Euro 6 A закупени след 31.01.18 

Euro 6 BC закупени след 30.09.19 

от 1 октомври 

2028 

бензинови 

дизелови 

 

Euro 5 

Euro 6 A закупени след 31.01.18 

Euro 6 BC закупени след 30.09.19 

от 1 октомври 

2029 
 без дизелови МПС без филтър 

от 1 октомври 

2030 

бензинови 

дизелови 

Euro 6 

Euro 7 ако го има - може да е разрешен 

 

Таблица 1.1.5. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за автобуси 

ЗНЕ Дата Засегнати автобуси Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 1 октомври 

2019 

бензинови 

дизелови 

двугоривни - дизел-газ 

Euro 2 

Euro 5 

Euro 3 

от 1 октомври 

2023 

бензинови 

дизелови 

Euro 3 

Euro 6 

от 1 октомври 

2025 

бензинови 

дизелови 

Euro 4 

Euro 6 

от 1 октомври 

2028 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 6 

от 1 октомври 

2029 
дизелови Euro 7 ако го има - може да е разрешен 

от 1 октомври 

2030 

бензинови 

дизелови 

Euro 6 

Euro 7 ако го има - може да е разрешен 

 

Таблица 1.1.6. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за мотоциклети 

ЗНЕ Дата Засегнати автобуси Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 1 октомври 

2019 

двутактови 

дизелови 

Euro 2 

Euro 2 

от 1 октомври 

2024 

двутактови 

дизелови 

бензинови – 4-ри тактови 

Euro 3 

Euro 3 

Euro 2 
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от 1 октомври 

2025 

двутактови 

дизелови 

бензинови – 4-ри тактови 

Euro 4 

Euro 4 

Euro 3 

от 1 октомври 

2028 

двутактови 

дизелови 

бензинови – 4-ри тактови 

Euro 4 

Euro 4 

Euro 4 

от 1 октомври 

2030 

двутактови 

дизелови 

бензинови – 4-ри тактови 

Euro 5 

Euro 6 

Euro 4 

 

Таблица 1.1.7. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за МПС на жителите и 

TAXI 

ЗНЕ Дата МПС на жителите и TAXI Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 1 октомври 

2019 

бензинови 

дизелови 

двугоривни - дизел-газ 

Euro 1 

Euro 5 

Euro 3 

от 1 октомври 

2020 

бензинови 

дизелови 

Euro 2 

Euro 5 

от 1 октомври 

2022 

бензинови 

дизелови 

Euro 3 

Euro 6 

от 1 октомври 

2025 

бензинови 

дизелови 

Euro 4 

Euro 6 A, B или C купени 

след 31.12.18 

от 1 октомври 

2028 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 6 A, B или C купени 

след 31.12.18 

от 1 октомври 

2030 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 7 ако го има - може да 

е разрешен 

 

Таблица 1.1.8. Въвеждане на ЗНЕ „С“ в Милано – времева рамка за обществен превоз с 

автобус 

ЗНЕ Дата обществен превоз с автобус Минимален стандарт 

Milano 

LEZ C 

от 1 октомрви 

2020 

бензинови 

дизелови 

двугоривни - дизел-газ 

Euro 2 

Euro 5 

Euro 3 

от 1 октомври 

2024 

бензинови 

дизелови 

Euro 3 

Euro 6 

от 1 октомври 

2025 

бензинови 

дизелови 

Euro 4 

Euro 6 

от 1 октомври 

2028 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 6 

от 1 октомври 

2030 

бензинови 

дизелови 

Euro 5 

Euro 7 ако го има - може да 

е разрешен 
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Постигнатите резултати след въвеждането на ЗНЕ „С“ в Милано са: 

 28% намаление на задръстванията по пътищата; 

 между 2011 и 2012 г. е регистрирано намаление с 24% на жертвите по пътищата в 

областта и 11% намаление в града; 

 намаляване с 49% на дела на замърсяващите превозни средства; 

 нарастване с 16,6% на дела на по-чистите превозни средства; 

 намаление на PM10 с 18%; 

 намаление на амоняка с 42%; 

 намаление на азотните оксиди с 18%; 

 намаление на въглероден диоксид с 35%. 

 

Като цяло, зона „C“ е осигурила големи ползи за града: по-малко задръствания, 

трафик, замърсяване, шум и повече пространство за разходки и колоездене. 

Намаляването на колите, движещи се в центъра на града, позволява публичното 

пространство, някога запазено за паркиране, да бъде възстановено от пешеходците. 

Довела е и до 10% увеличение на производителността на доставките на товари в центъра 

на града. 

Следващата фаза е разширението на тази зона „С“ е до „В“ (2-ри кордон) и 

въвеждане на ЗНЕ подобна на тази, която е в сила в Лондон. В тази фаза се управляват 

също така и туристическите автобуси, както и се налагат допълнителни рестрикции към 

всички останали силно замърсяващи превозни средства. 

 

ЗОНА „B“ 

 

Тази зона обхваща по-голямата част от територията на град Милано. Това е зона с 

ограничен трафик без достъп и циркулация за най-замърсяващите превозни средства в 

допълнение към тези с дължина над 12 метра, които превозват стоки – такива не се 

допускат в тази зона. Допускат се и изключения, като за всяко превозно средство от 

изключенията се дава право на определен брой дни, в които може да циркулира в зона 

„B“, въпреки че не отговаря на изискваните стандарти. Броят на дните се намалява при 

по-дълго активна схема на циркулиране. 

Това е предимно регулаторна политика, но в допълнение се използват и подходи 

за стимулиране и субсидии, като например създаването на фонд от 7,7 милиона долара 

за подпомагане на малките и средни предприятия при закупуването на нисковъглеродни 

превозни средства. Този подход позволява на градските власти да определят по-строги 

разпоредби, като обаче същевременно предлагат финансова подкрепа на онези, които 

са най-малко способни да ги спазват. 
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Към настоящия момент е разрешено на всички превозни средства да влизат в зона 

B, когато трафикът е по-тих през вечерите и почивните дни, което гарантира, че 

бизнесите, разположени в тази зона няма да са засегнати отрицателно. 

 

Посредством въвеждането на тази зона „В“ се очаква да се постигнат следните 

ползи: 

 социални: с намаляването на броя на автомобилите в центъра на града, пътното 

пространство може да бъде възстановено за обществено ползване, а жителите да 

се насладят на по-приятен за живеене град; 

 здраве: проучванията показват, че продължителността на живота на жителите на 

Милано се съкращава средно с 2 до 3 години поради токсичното замърсяване на 

въздуха в градовете, очаква се зона B да намали наполовина замърсяването с PM10 

за четири години, намалявайки рисковете за здравето от замърсяване на въздуха 

в града; 

 икономика: средният шофьор в Милано прекарва 226 часа всяка година в 

задръстване, което води до значителна загуба на време и производителност, а 

намаляването на задръстванията ще намали тези разходи; 

 околна среда: зона „B“ е част от усилията на Милано да намали емисиите на CO2 

с 40% до 2030 г. и да стане въглеродно неутрална до 2050 г. 

Активна е както и зона „С“ от понеделник до петък от 07:30 до 19:30 часа. 

 

Стандартите, на които трябва да отговарят на превозните средства, се увеличават 

с течение на времето и към 2030 г. дизеловите превозни средства ще бъдат напълно 

забранени по улиците на Милано, като до тогава се предвижда също така всички 

автобуси в градовете да бъдат електрически. Глобата е 80€. 

 

Таблица 1.1.9. Въвеждане на ЗНЕ „B“ в Милано – времева рамка 

от 
леки автомобили автомобили за доставки мотоциклети 

бензин дизел бензин дизел 2-тактови бензин дизел 

25 февруари 

2019 
Euro 1 

Euro 4 

Euro 1 

 

 

Euro 4 

Euro 2 

 

 

  

1 октомври 

2019 
Euro 5 

 

Euro 2 

 

1 октомври 

2020 
Euro 2 

Euro 5 

 

1 октомври 

2022 
Euro 3 Euro 6 

 

1 октомври 

2024 
Euro 3 

Euro 6 

 

Euro 3 

 
Euro 2 Euro 3 
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от 
леки автомобили автомобили за доставки мотоциклети 

бензин дизел бензин дизел 2-тактови бензин дизел 

1 октомври 

2025 
Euro 4 

Euro 6 

First registered 

after 31.12.2018 

Euro 3 

Euro 4 

1 октомври 

2028 
Euro 5 

Euro 6d Euro 5 Euro 4 

1 октомври 

2030 
Euro 6d banned      

 

НИДЕРЛАНДИЯ 

 

Нидерландия има национална рамка 

за зони с ниски емисии, които се 

наричат „milieuzone“. Зоните с ниски 

емисии се прилагат само за дизелови 

превозни средства. Превозните 

средства, работещи с други горива, 

винаги имат право да влизат. За ЗНЕ е 

подписан национален договор от 

холандско правителство с общините 

и други заинтересовани страни, 

според който за всички зони с ниски 

емисии в Холандия прилагат еднакви 

евро стандарти. 

 

Фигура 1.1.19. Сигнализиране на ЗНЕ в 

Нидерландия17 

Достъпът се регулира въз основа на евростандарта за леки превозни средства, от 

една страна, и тежкотоварни превозни средства и/или автобуси, от друга. Не се изискват 

стикери или регистрация. Камерите и специалните разследващи служители налагат 

спазването. 

Зоните в Нидерландия са за два типа автомобили: 

 Лекотоварни ЗНЕ – налагат се ограничения на дизелови леки и лекотоварни 

автомобили (на практика с обща маса до 3,5 т), за които има два стандарта „жълт“ 

или „зелен“; 

 ЗНЕ за товарни автомобили – налагат се ограничения на дизелови товарни и 

тежкотоварни автомобили (с обща маса над 3,5 т.) и пътнически автобуси. 

 

                                                           
17 Източник: https://www.milieuzones.nl 
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В момента все още няма градове с „жълта“ зона. Пътният знак в жълта зона ще 

показва лек автомобил и микробус, последван от жълт кръг с 3 вътре. Това ще означава, 

че в зоната ще могат да влизат само леки дизелови превозни средства, които отговарят 

на стандарта Евро 3 и по-висок. 

В момента Амстердам, Арнем, Ден Хааг (от юли 2020 г.) и Утрехт имат „зелени“ ЗНЕ 

за леки дизелови превозни средства. Пътният знак показва лек автомобил и микробус, 

последван от зелен кръг с 4 вътре. Това означава, че в зоната могат да влизат само леки 

дизелови превозни средства, които отговарят на стандарта Евро 4 и по-висок. 

 

Фигура 1.1.20. ЗНЕ в Нидерландия18 

 

 

 

                                                           
18 Източник:  https://urbanaccessregulations.eu 
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Тринадесет града имат „зелени“ ЗНЕ, които се прилагат за товарни и тежкотоварни 

дизелови автомобили, включително Утрехт, Амстердам и Арнем. Пътният знак показва 

камион, последван от зелен кръг с 4 вътре. Това означава, че тежкотоварни дизелови 

превозни средства, които отговарят на стандарт Euro 4/IV и по-високи, могат да влязат в 

зоната. Изключение е зоната с ниски емисии в пристанището на Ротердам за камиони. 

Има по-строг стандарт: Евро 6/VI и различен пътен знак. 

В момента само Амстердам има зелена зона, която важи за автобуси - в нея могат 

да влизат само дизелови автобуси, които отговарят на стандарта Euro 4/IV и по-висок. 

Обобщено ЗНЕ в Нидерландия са показани на фигура 1.1.20. 

Освен зони с ниски емисии Холандия е взела решение за въвеждане от 2025 г. и 

на „зони с нулеви емисии за логистика“, които ще бъдат въведени в 30-40 града. В 

конкретния случай това означава, само превозни средства с нулеви емисии ще могат да 

влизат в тези зони за да извършват доставки и транспортно обслужване. 

За да илюстрираме по-добре опита на Нидерландия ще се спрем по-подробно на 

Амстердам, в който има различни видове зони, а именно: 

 Low Emission Zone - ограничава се достъпа въз основа на емисионни клас на 

возилата; 

 Access Regulations - достъпа са регулира от други изисквания; 

 Zero Emission Zone - ограничават се доставките и транспортното обслужване; 

 Coaches - ограничава се движението на дизелови автобуси. 

ЗНЕ на Амстердам засяга дизеловите автомобили, търговски превозни средства, 

таксита, автобуси, мотопеди, мотоциклети и товарните автомобили. 

От 1 януари 2022 г. минималният стандарт е: 

 за дизелови автомобили, микробуси за доставка - Евро 4; 

 за  товарни дизелови автомобили и автобуси - Евро 6. 

Има възможност за закупуване на еднодневно освобождаване за превозни 

средства и камиони, ако не отговарят на стандарта Euro 4/6. 

Етапните за въвеждане на ЗНЕ са показани в следващата таблица и фигура. 

Таблица 1.1.10. Въвеждане на ЗНЕ в Амстердам – времева рамка19 

ЗНЕ Дата Засегнати МПС 
Минимален 

стандарт 

Amsterdam 

LEZ 

от 1 

ноември 

2020 

дизелови леки автомобили (нови регистрации) 

дизелови микробуси за доставка (с дата на първа 

регистрация след 01.01.2000 г. - Евро 3) 

кемпери и товарни автомобили 

Euro 4 

от 1 януари дизелови товарни автомобили Euro 6 

                                                           
19 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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ЗНЕ Дата Засегнати МПС 
Минимален 

стандарт 

2022 автобуси 

от 1 януари 

2025 

мотопеди в застроената зона на Амстердам 

камиони, микробуси за доставка, таксита, обществен 

транспорт и автобуси в рамките на околовръстния път 

А10 

пътнически фериботи, развлекателни лодки и лодки за 

обществен транспорт в рамките на зоната без емисии 

автобуси 

Zero Emission 

от 2030 всички бензинови и дизелови превозни средства  

 

Фигура 1.1.21. ЗНЕ в Амстердам20 

 

 

                                                           
20 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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Както вече посочихме информацията е взета от холандския национален регистър 

на превозните средства. Контролът се извършва посредством камери разпознаващи 

регистрационните номера на автомобилите, като обхваща и тези МПС с чужда 

регистрация. Не се допускат модифицирани автомобили, т.е. такива на които например 

е добавен филтър за твърди частици. ЗНЕ е постоянна - работи 24 часа в денонощието, 

всеки ден от годината. Дневната такса е €22,70. От 1 март 2021 г. при неспазване на 

изискваните стандарти се налагат следните глоби: 

 леки автомобили, микробуси, таксита и автобуси - 100€; 

 товарни автомобили - 250€; 

 водачи на мотопеди и леки мотопеди -   70€. 

Тези глоби са съпроводени и от допълнителни административни разходи. 

Изключенията са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 1.1.11. Изключения в ЗНЕ на Амстердам 

Изключения в ЗНЕ на Амстердам 

(X = прилагане) 

Тип на изключението 
лек 

автомобил 
ван ТА автобус* Taxi 

мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от преди 40 години X X X X  X 

МПС модифицирани за хора с 

увреждания 
X X X X   

Музейни и военни МПС, които могат да 

поискат дневно изключение през e-mail 
X X X X   

МПС със специално предназначение   X    

Campervan с подкатегория SA, 

собственост на живеещи в екологичната 

зона 

X X X X   

Клауза за трудности X X X X X X 

Достъп до къмпинг в LEZ X X X    

При дълго време за доставка на 

автомобил за подмяна 
X X X X X  

Медицински причини      X 

 

За междуградските автобуси не се допускат изключения 

Дневно освобождаване за превозни средства, които не отговарят на стандарта Евро 4 

изисква се предварителна заявка 

Тип на МПС колко дни с изключения може да получат през годината цена 

Товарен автомобил 12 
€50.90 

Микробус/ван за доставка 6 
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За почти всички изключения се изисква да бъдат предварително заявени през 

интернет. Резултатите, постигнати от Нидерландия са показани на следващите фигури, 

отразяващи конкретно ефекта от транспорта. 

 

Фигура 1.1.22. ФПЧ (PM2,5) в Нидерландия - период 2010-201921 

 

 

Фигура 1.1.23. Азотен оксид (NOx) в Нидерландия - период 2010-201922 

 

 

 

ШВЕЦИЯ 

 

Освен, че първата ЗНЕ (на шведски Miljözon) исторически е въведена в Швеция тя 

има национална рамка със зони с ниски емисии в 8 града, а именно: Гьотеборг, 

Хелсингборг, Лунд, Малмьо, Мьолндал, Стокхолм, Умеа и Упсала. 

 

 

 

                                                           
21 Източник:https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/netherlands 
22 Източник:https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/netherlands 
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Фигура 1.1.24. ЗНЕ за леки автомобили и микробуси в Стокхолм23 

 

 

 

От 1 януари 2020 общините в Швеция имат възможност да въвеждат 3 различни 

типа (класове) ЗНЕ, така както е показано в следващата таблица. Рамката на зоната с 

ниски емисии означава, че само местоположението варира за всеки град. 

Пътните такси за задръствания по национална схема и са много сходни, но не 

идентични с тези в ЗНЕ. В два града има и градски пътни такси. 

Таблица 1.1.12. Видове ЗНЕ в Швеция. Класове 

ЗНЕ МПС до 3.5 t ТА над 3.5 t 

Клас 1 не се засягат 
до 31 декември 2020: Euro 5 

от 1 януари 2021: Euro 6 

Клас 2 

дизел и бензин Euro 5 

от 1 юли 2022 дизел  Euro 6 

Електрически и горивни клетки 

не включва товарните автомобили 

Клас 3 
Електрически и горивни клетки 

МПС на природен газ Euro 6 

Електрически и горивни клетки 

Plug-in хибриди, МПС на природен газ Euro 6 

 

Ще разгледаме по подробно опита на Стокхолм – столицата на Швеция.  

 

В Стокхолм има две зони с ниски емисии, както следва: 

 ЗНЕ която обхваща леките автомобили и микробуси и действа от 15 януари 2020 

г. с минимален стандарт EURO 5, който от 1 юли 2022 г. ще стане EURO 6 и е 

въведена само по една улица Hornsgatan – виж фигурата по-надолу; 

 съществуващата ЗНЕ за дизелови товарни автомобили и автобуси в централната 

градска част с минимални изисквания EURO 6. 

                                                           
23 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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Фигура 1.1.25. ЗНЕ за дизелови товарни автомобили и автобуси в Стокхолм24 

 

 

 

За превозните средства, които отговарят на правилата за съответната екологична 

зона, не се изискват стикери, но за тези които се допускат по изключение, което вече е 

договорено съгласно правилата, приложими преди 2007 г., е необходимо да поставят 

стикера си на видно място на предното стъкло. Зоните важат и за МПС с чуждестранна 

регистрация. Допуска се движение на МПС с модификации. 

Адаптираните превозни средства трябва да отговарят на всички стандарти за 

емисии на определения евро стандарт. Допуска се надграждане на МПС с EURO 2 и EURO 

3 до EURO 5 чрез преоборудване на устройства за контрол на емисиите (като уловител за 

частици с SCR), които са одобрени от Шведската транспортна агенция. Важно е да се 

модернизира с оборудване, което отговаря на правилата за шведските LEZ. Все още се 

допускат и превозни средства със съществуващо разрешение от предишното решение за 

преоборудване само с уловители за частици. 

                                                           
24 Източник: https://urbanaccessregulations.eu 
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ЗНЕ са постоянни - работят 24 часа в денонощието, всеки ден от годината. 

От 1 януари 2020 г. цените са както следва: 

 за центъра на Стокхолм от 11 SEK до 45SEK в зависимост от времето на деня; 

 максималната дневна такса за пътно превозно средство през пиковия сезон е 

135SEK и 105SEK през извънпиковия сезон. 

Контролът се извършва ръчно. Глобата е в размер на 1000 SEK, което 

приблизително е 96€. Изключения са възможни за: 

 МПС използвани от полицаи или други служители на полицията, охранителната 

полиция, митнически служители, служители на бреговата охрана, лекари, 

медицински сестри, акушерки или ветеринарни лекари; 

 други служби за спешна помощ; 

 при транспортиране на болни хора до лекари или болници; 

 аварийни превозни средства; 

 превозни средства, класифицирани като ретро превозни средства; 

 превозни средства, използвани от служителите в затворите и пробационната 

служба при транспортиране на задържани или при спешно задържане; 

 превозни средства, използвани в специално организиран транспорт като 

туристически услуги; 

 превозни средства с водачи или пътници, които имат разрешително за паркиране 

за хора с увреждания; 

 превозни средства, осигуряващи помощ чрез шведската агенция за социално 

осигуряване. 

Резултатите, постигнати от Швеция са показани на следващите фигури, 

отразяващи конкретно ефекта от транспорта. 

 

Фигура 1.1.26. ФПЧ (PM2.5) в Швеция - период 2010-201925 

 

 

                                                           
25 Източник:https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/sweden 
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Фигура 1.1.27. Азотен оксид (NOx) в Швеция - период 2010-201926 

 

 

 

  

                                                           
26 Източник:https://www.eea.europa.eu/themes/air/country-fact-sheets/2021-country-fact-sheets/sweden 
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1.2. АНАЛИЗ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ, ПОДХОДИ И 

ПРАКТИКИ 

 

ЕС действа на много нива за намаляване на излагането на замърсяване на въздуха 

чрез: законодателство; сътрудничество със сектори, отговорни за замърсяването на 

въздуха; национални и регионални власти и неправителствени организации и 

изследвания. Политиките на ЕС целят намаляване на излагането на замърсяване на 

въздуха чрез намаляване на емисиите и определяне на гранични и целеви стойности за 

качеството на въздуха. 

В рамките на Европейския съюз Осмата програма за действие в областта на 

околната среда (8th EAP) има за цел да предложи политически насоки за политиките на 

ЕС в областта на околната среда и изменението на климата за периода 2021-2030 г., с 

оглед ускоряване на прехода към климатично неутрални, чисти, ресурсни -ефективна и 

възстановителна икономика. Тя беше предшествана от Седмата програма за действие в 

областта на околната среда (7th EAP); важен инструмент за управлението заедно с Визия 

до 2050 г., посредством които се ръководи политиката по околната среда в целия 

Европейски съюз. 

ЕС дефинира стандартите за избягване на натрупването на прекомерни 

концентрации на замърсяване. Като част от Европейския зелен пакт, ЕС преразглежда 

тези стандарти, за да ги приведе в по-тясно съответствие с препоръките на Световната 

здравна организация (последните насоки на СЗО за качество на въздуха бяха публикувани 

на 22 септември 2021 г.). ЕС също така има за цел да подобри цялостното 

законодателство на ЕС за чист въздух, използвайки оценката от 2019 г. „проверка на 

годността“ на директивите за качеството на атмосферния въздух. 

През 2013 г. Европейската комисия прие пакет за политика за чист въздух за 

Европа, който има за цел да постигне пълно съответствие със съществуващото 

законодателство за качеството на въздуха до 2020 г. и допълнително да подобри 

качеството на въздуха в Европа до 2030 г. и след това. Той включва: 

 актуализирана директива за националните тавани на емисиите с тавани за 

емисиите за годините от 2010 г. нататък и нови национални ангажименти за 

намаляване на емисиите за периода 2020-2029 г., както и за 2030 г. и след това; 

 нова директива за средни горивни инсталации, предназначена да ограничи 

емисиите на азотни оксиди, серен диоксид и прахови частици от средни горивни 

инсталации, която да посочи пределно допустимите стойности на емисиите за 

нови и съществуващи инсталации; 
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 допълнителни действия, насочени към качеството на въздуха в градовете, 

национални и местни действия, подкрепени от фондовете на ЕС, както и засилена 

програма за научни изследвания и иновации. 

 

На ниво държава-членка новата директива за намаляване на емисиите (Директива 

NEC, (2016/2284/EU), приета през 2016 г., определя ангажиментите за намаляване на 

емисиите на пет основни замърсители на въздуха (азотни оксиди, серен диоксид, 

неметан летливи органични вещества и съединения, амоняк и фини прахови частици), 

които увреждат човешкото здраве и околната среда. 

Друго ключово законодателство на ЕС е насочено към намаляване на емисиите на 

замърсители на въздуха от специфични източници, като: 

 транспорт; 

 стационарни източници/промишлени съоръжения; 

 бои и разтворители. 

 

В международен план въпросът за емисиите на замърсяване на въздуха се 

разглежда и от въздушната конвенция на ИКЕ на ООН (наричана преди Конвенцията на 

ИКЕ за трансгранично замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Конвенцията 

LRTAP) и нейните протоколи. Протоколът за „много замърсители“ от Гьотеборг, съгласно 

Конвенцията за въздуха, съдържа национални тавани за емисии, които за държавите -

членки на ЕС са или равни, или по-малко амбициозни от тези в Директивата за NEC на ЕС 

(2001/81/ЕО). Протоколът е изменен през 2012 г., за да включи национални ангажименти 

за намаляване на емисиите, които трябва да бъдат постигнати през 2020 г. и след това, 

включително фини прахови частици. 

Директивите на ЕС за качеството на въздуха (Директивата от 2008 г. относно 

качеството на атмосферния въздух и по - чист въздух за Европа и Директивата от 2004 г. 

за тежките метали и полицикличните ароматни въглеводороди в атмосферния въздух) се 

отнасят до замърсяването на въздуха съгласно Тематичната стратегия за замърсяването 

на въздуха. И двете описват основните принципи относно оценката и управлението на 

качеството на въздуха и определят прагове за концентрация на замърсители, които не 

трябва да се превишават. В случай на превишения органите трябва да разработят и 

прилагат планове за управление на качеството на въздуха. 

Новите изисквания по отношение на докладването и обмена на информация за 

качеството на въздуха се прилагат от 1 януари 2014 г., след одобрението през 2011 г. на 

Решение на Комисията за взаимен обмен на информация и докладване. 

Устройствата за модернизиране, използвани в ЗНЕ, трябва да бъдат 

сертифицирани. Сертифицирането се извършва на ниво държава и повечето държави 

поддържат списък със сертифицирани устройства. От 2014 г. Работната група на ИКЕ на 
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ООН по замърсяването и енергията (GRPE) разработва схема за сертифициране на 

устройства за контрол на емисиите за модернизиране (REC), която европейските страни 

могат да използват като основа на своите национални схеми. 

Европейската практика показва, че забраната на навлизане на дизелови 

автомобили с по-нисък клас от ЕВРО 4 в нискоемисионните зони намалява трафика с 30%. 

 

АНАЛИЗ НА ЕКОЛОГИЧНАТА И ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА 

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ 

 

В следващата таблица е показано обобщено намаляването на емисиите на 

основните замърсители на въздуха по държави в ЕС от 2005 до 2019 г. 

 

Таблица 1.2.1. Намаляване на вредните емисиите в ЕС от 2005 до 2019 г27 

 

 

Основния извод който може да се направи от сравнението с останалите държави 

в ЕС е, че България има най-малкото намаление на ФПЧ – само 1%, за което допринася и 

транспортът. 

                                                           
27 Източник: https://www.eea.europa.eu/ims/emissions-of-the-main-air 
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Друг важен извод е, че въпреки предприетите мерки, ЕС все още не може да 

постигне заложените цели за намаляване на вредните емисии до 2029 г. и още по-малко 

след това, като NH3, NOx и PM2,5 представляват особени предизвикателства. Това 

означава, че трябва да се положат значителни усилия и по-ефективни политики, особено 

в секторите на транспорта, селското стопанство и енергетиката, ако ЕС иска да изпълни 

дългосрочните си ангажименти за намаляване на емисиите и амбицията на програма за 

чист въздух, и намаляване на замърсяването му до нива, които не представляват рискове 

за човешкото здраве или околната среда. Въвеждането на ЗНЕ са само един елемент от 

този процес, но от изложеното до тук се вижда, че страната ни е значително изостанала 

в този процес и това трябва да се промени. 

Намаляването на емисиите на NH3 ще продължи да бъде основно 

предизвикателство. Почти всички държави-членки трябва да намалят емисиите си, за да 

изпълнят своите ангажименти към 2030 г. Всички държави-членки, с изключение на 

Естония, трябва да намалят емисиите на NOx. За много държави необходимото 

намаление е значително, като за 10 държави трябва да с повече от 30%, а за Малта с 

повече от 50%. Повечето държави трябва да предприемат действия за намаляване на 

емисиите на PM2,5. Три държави трябва да намалят емисиите на PM2,5 с повече от 50%, а 

седем с повече от 30%. В няколко държави ще са необходими значителни действия за 

намаляване на емисиите и на SO2 и NMVOC. 

 

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ 

 

Обобщен сравнителен анализ на ЗНЕ за МПС по отношение на времева рамка, 

ограничаване движението на МПС, формите на таксуване, механизмите за осигуряване 

на контрол в ЗНЕ, механизмите за осигуряване спазването на правилата в ЗНЕ и 

механизмите за санкциониране при нарушение на правилата в ЗНЕ е показан обобщено 

в следващите таблици. 

 

Таблица 1.2.2. Времева рамка 

държава времева рамка 

Австрия 
ЕВРО 0 – през 2012г., а ЕВРО 1 и ЕВРО 2 – 2014г. 

Действа 24 часа, 365 дни в годината 

Англия (Лондон) 
2003г. – въведена схема за таксуване на задръстванията в 

централната част (СС) 

2008 г. – въведена ЗНЕ почти в цял Лондон (LEZ) 



 

198 
 

държава времева рамка 

2019г. – въвежда се ULEZ с обхват между двете предходно 

въведени зони 

МПС 
февруари 

2008 
юли 
2008 

януари 
2012 

март 
2021 

ТА (над 12 t) Euro 3  Euro 4 Euro 6  

ТА (от 3.5 до 12 t) и 
автобуси 

n/a 

Euro 3 Euro 4 Euro 6 

Микробуси и ванове 
(1.205 t) 

Euro 3 

Кемпери и линейки ( от 
2.5 до 3.5 t) 

Euro 3 

 

Германия 
От 2008г. германските градове могат законно да определят ЗНЕ, 

които действат 24 часа в денонощието, всеки ден от годината 

Италия (Милано) 

от 

леки автомобили 
автомобили за 

доставки 
мотоциклети 

бензин дизел бензин дизел 
2-

тактови 
бензин дизел 

25 
февруари 

2019 Euro 1 

Euro 4 

Euro 1 

Euro 4 

Euro 2 

  

1 октомври 
2019 

Euro 5 

 

Euro 2 
1 октомври 

2020 
Euro 2 

Euro 5 

 

1 октомври 
2022 

Euro 3 Euro 6 

 

1 октомври 
2024 

Euro 3 

Euro 6 Euro 3 

Euro 2 Euro 3 

1 октомври 
2025 

Euro 4 

Euro 6 
First 

registered 
after 

31.12.2018 

Euro 3 

Euro 4 

1 октомври 
2028 

Euro 5 

Euro 6d Euro 5 Euro 4 

1 октомври 
2030 

Euro 
6d banned 

     

 

Швеция (Стокхолм) 

 ЗНЕ, която обхваща леките автомобили и микробуси и 

действа от 15 януари 2020г. с минимален стандарт EURO 5, 

който от 1 юли 2020 г. ще стане EURO 6 и е въведена само по 

една улица Hornsgatan. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tonne
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_3
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_4
https://en.wikipedia.org/wiki/Euro_6
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държава времева рамка 

 Съществуващата  ЗНЕ за дизелови товарни автомобили и 

автобуси в централната градска част с минимални изисквания 

за EURO 6 

 ЗНЕ са постоянни – работят 24 часа в денонощието, 

всеки ден от годината 

Нидерландия 

(Амстердам) 

ЗНЕ е постоянна – работи 24 часа в денонощието, всеки ден от 

годината. 

дата Засегнати МПС Минимален 
стандарт 

от 1 ноември 
2020 

 дизелови леки автомобили 
(нови регистрации) 

 дизелови микробуси за 
доставка (с дата на първа 
регистрация след 01.01.2000 г. - 
Евро 3) 

 кемпери и товарни 
автомобили 

Euro 4 

от 1 януари 
2022 

 дизелови товарни 
автомобили Euro 6 

 автобуси 

от 1 януари 
2025 

 мотопеди в застроената зона 
на Амстердам 

 камиони, микробуси за 
доставка, таксита, обществен 
транспорт и автобуси в рамките на 
околовръстния път А10 

 пътнически фериботи, 
развлекателни лодки и лодки за 
обществен транспорт в рамките на 
зоната без емисии 

 автобуси 

Zero Emission 

от 2030 
 всички бензинови и дизелови 
превозни средства 

 

От 2025г. в 30-40 града ще бъдат въведени и „зони с нулеви 

емисии за логистика“ 

 

Таблица 1.2.3. Ограничаване движението на МПС 

държава Ограничаване движението на МПС 

Австрия Товарния трафик – категории N1, N2 r N3 

Англия (Лондон) 

ТА (над 12 t) 

ТА (от 3.5 до 12 t) и автобуси 

Микробуси и ванове (1.205 t) 

Кемпери и линейки ( от 2.5 до 3.5 t) 
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държава Ограничаване движението на МПС 

Германия 

Не се изискват стикери за емисии на мотоциклети, мотопеди, скутери, 

селскостопански машини, полицейски коли, пожарни коли и линейки 

(дори и да не са регистрирани в Германия) тези превозни средства 

могат да влизат в германските зони с ниски емисии без ограничения. 

За всички останали МПС има наложени ограничения 

Италия (Милано) 

Леки автомобили 

Автомобили за доставки 

Мотоциклети 

Автобуси 

Към 2030г. дизеловите превозни средства ще бъдат напълно 

забранени 

Нидерландия 

(Амстердам) 

Лекотоварни ЗНЕ – налагат се ограничения на дизелови леки и 

лекотоварни автомобили (на практика с обща маса до 3,5 т), за които 

има два стандарта „жълт“ или „зелен“; 

ЗНЕ за товарни автомобили – налагат се ограничения на дизелови 

товарни и тежкотоварни автомобили (с обща маса над 3,5 т.) и 

пътнически автобуси. 

Швеция (Стокхолм) 

ЗНЕ МПС до 3.5 t ТА над 3.5 t 

Клас 1 не се засягат 

до 31 декември 
2020: Euro 5 

от 1 януари 
2021: Euro 6 

Клас 2 

дизел и бензин Euro 5 

от 1 юли 2022 дизел  Euro 6 

Електрически и горивни клетки 

не включва 
товарните 

автомобили 

Клас 3 
Електрически и горивни клетки 

МПС на природен газ Euro 6 

Електрически и 
горивни клетки 

Plug-in хибриди, 
МПСна 

природен газ 
Euro 6 

 

 

Таблица 1.2.4. Форми на таксуване 

държава Форма на таксуване 

Австрия 
Закупуване и поставяне на стикер на предното стъкло на 

автомобила 
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държава Форма на таксуване 

Англия (Лондон) 

on-line или през телефон като се използва специализираното 

приложение TfL Pay App на Transport for London (Tfl). 

Таксата за СС зоната е дневна и е в размер на £15. 

Германия 

Закупуване и поставяне на стикер на предното стъкло на 

автомобила, като стикерът може да се поръча през интернет и да 

се достави със стандартната поща в друга държава, а за 

поръчването му се използва сертификация за регистрацията на 

МПС, издадена в рамките на Европейския съюз. 

Ако се купят директно от градските офиси, стикерите струват 5 €. 

Онлайн те могат да струват повече, а ако трябва да бъдат 

изпратени в чужбина, това увеличава разходите. Берлин продава 

стикери онлайн (на английски или немски) за 6 €. TÜV-SÜD 

предлага стикери за 15 € на Deutsch, Česky, Français, English, 

Italiano, Polski, Türkçe. TÜV-NORD продава стикера за €9,90, ако 

превозното средство е регистрирано в Германия и €17,50, ако 

превозното средство не е регистрирано в Германия. 

Италия (Милано) 

Пропускът/билетът може да бъде закупен и онлайн и през 

уебсайта на Милано, където се изисква регистрация и може да се 

плати с кредитна карта или Paypal. 

Дневният входен билет струва както следва за: 

 леки автомобили на бензин, дизел, LPG, CNG, и двойно 

гориво - €5; 

 превозни средства за местни жители - €2, но е 

необходима регистрация; 

 „служебни превозни средства“ - €3 (необходима е 

регистрация) или €5, която се предлага само от 

паркоматори; 

 превозни средства до 8 метра (обикновено до 30 души) - 

40 €; 

 превозни средства между 8,01 и 10,50 метра (обикновено 

до 50 места) - 65 €; 

 превозни средства над 10,50 метра (обикновено повече 

от 50 места) - 100 €. 
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държава Форма на таксуване 

Превозните средства, използвани единствено за превоз на деца 

от начално и средно училище до дейности, свързани с училище, 

заплащат за: 

 превозни средства до 8 метра (обикновено до 30 души) - 

15 €; 

 превозни средства между 8,01 и 10,50 метра (обикновено 

до 50 места) - 25 €; 

 превозни средства над 10,50 метра (обикновено повече 

от 50 места) - 40 €. 

Нидерландия 

(Амстердам) 

Дневна такса (онлайн) е 

Стандартно 0 €22,70; 

За МПС неотговарящи на Евро 4 - €50,90; 

Швеция (Стокхолм) 

За центъра на Стокхолм от 11 SEK ДО 455 SEK в зависимост от 

времето на деня. 

Максимална дневна такса за пътно превозно средство през 

пиковия сезон е 135 SEK и 105 SEK през извънпиковия сезон 

 

Таблица 1.2.5. Механизми за осигуряване на контрол 

държава Механизми за осигуряване на контрол 

Австрия Ръчно от полицията 

Англия (Лондон) 
Автоматично разпознаване на номера (ANPR камери) и проверка 

в базата данни с разрешителни на Tfl 

Германия Ръчно от полицията 

Италия (Милано) 
Автоматично разпознаване на номера (ANPR камери) и проверка 

в базата данни на които е даден пропуск/ билет за ползване 

Нидерландия 

(Амстердам) 

Автоматично разпознаване на номера (ANPR камери) и проверка 

холандския национален регистър на превозните средства 

Швеция (Стокхолм) Ръчно 

 

Таблица 1.2.6. Механизми за осигуряване спазването на правилата 
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държава Механизми за осигуряване спазването на правилата 

Австрия При нарушения се налагат глоби от €90 до €2180. 

Англия (Лондон) 

За МПС до 3,5 т. – глоба от £500 и £130 за водача на ден 

За МПС над 3,5 т 

 при съответствие към EURO IV (PM), но несъответствие 

към EURO VI (NOx & PM) – глоба от £1000 

 при несъответствие с EURO IV (PM) - глоба от £2000, 

при плащане в 14 дневен срок – глобите се намаляват с 50%, а 

при забавяне повече от 28 дни се увеличават с 50% 

Германия 
Глобата варира в зависимост от града: В Щутгарт се заплаща 

€100, а в Хамбург глобата варира от €25 до €75. 

Италия (Милано) 
Глобата е от €70 до €285, с допълнителни полицейските санкции 

са €70 плюс €11 такса за разследване в рамките на 60 дни. 

Нидерландия 

(Амстердам) 

леки автомобили, микробуси, таксита и автобуси - €100; 

товарни автомобили - €250; 

водачи на мотопеди и леки мотопеди - €70. 

Тези глоби са съпроводени и от допълнителни административни 

разходи 

Швеция (Стокхолм) Глобата е в размер на 1000 SEK, което е приблизително €96 

 

Таблица 1.2.7. Механизми за санкциониране при нарушение на правилата 

държава Механизми за санкциониране при нарушение на правилата 

Австрия Ръчно от полицията 

Англия (Лондон) 
Връчване на известия за глоби по пощата, като глобите могат да 

бъдат платени и онлайн 

Германия Ръчно от полицията 

Италия (Милано) Ръчно и автоматизирано от полицията 
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държава Механизми за санкциониране при нарушение на правилата 

Нидерландия 

(Амстердам) 

Камерите и специалните разследващи служители налагат 

спазването 

Швеция (Стокхолм) ръчно 

 

Таблица 1.2.8. Постигнати резултати 

държава Постигнати резултати 

Австрия Намаление с 53% на излъчените ФРЧ и 60% на NOx за 10 години 

Англия (Лондон) 

 Намаляване с 5% на общия автомобилен трафик в центъра 

на Лондон 

 30% по-малко частни превозни средства, влизащи в 

центъра на града 

 по-чист въздух за 3,8 милиона жители на вътрешния 

Лондон; 

 намалено крайпътно замърсяване с NO₂ с 44% през 

първите 10 месеца; 

 94% намаление при хора, живеещи в райони с незаконни 

нива на NO₂; 

 60 мил. USD фонд за бракуване на МПС на жители с ниски 

доходи; 

 44 100 по-малко замърсяващи МПС в ULEZ всеки ден; 

 97% по-малко училища в райони преминаващи 

нормативните граници на замърсяване. 

Германия 

 на първия етап, когато сравнително малко превозни 

средства без стикер са забранени има намаление от 

около 2% спрямо средногодишното и приблизително 5 

дни на по-малки превишения на праговете; 

 на следващия етап, когато достъпът е разрешен само на 

превозни средства със зелен стикер, качеството на 

въздуха във вътрешните градове става значително по-

добро - 10 до 12% по-малко прахови частици, което се 

равнява на 20 по-малко дни на превишаване на 

праговете. 

Италия (Милано)  28% намаление на задръстванията по пътищата 
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 между 2011 и 2012 г. е регистрирано намаление с 24% на 

жертвите по пътищата в областта и 11% намаление в 

града; 

 намаляване с 49% на дела на замърсяващите превозни 

средства; 

 нарастване с 16,6% на дела на по-чистите превозни 

средства; 

 намаление на PM10 с 18%; 

 намаление на амоняка с 42%; 

 намаление на азотните оксиди с 18%; 

 намаление на въглероден диоксид с 35%. 

 10% увеличение на производителността на доставките на 

товари в центъра на града 

Нидерландия 

(Амстердам) 
Намаление с 43% на излъчените ФРЧ и 70% на NOx за 10 години 

Швеция (Стокхолм) Намаление с 72% на излъчените ФРЧ и 63% на NOx за 10 години 
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1.3. ПРЕПОРЪКИ И ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ РЕСУРСИ 

 

ПРЕПОРЪКИ 

 

Във всички случаи трябва да се търси баланс, защото от една страна намаляването 

или ограничаването на трафика води до по-ниски скорости на движение и често 

задръствания, а от друга увеличаването на пропускателната способност респективно 

повишава скоростта на движение, което най-общо е съпроводено и с отделянето на 

повече вредни емисии. В този смисъл би трябвало да се търси ползата или ефекта от 

центъра на града към периферията или обратно (в зависимост от вида на влиянието – 

негативно или позитивно), както в посока на емисиите, така и на трафика – 

интензивността на движението. 

Както вече беше показано европейският подход е ориентиран към създаване на 

стратегии, политики, правила и инфраструктура, които ограничават все повече трафика, 

когато се насочва към центъра на градовете (донякъде и обусловено от старите тесни 

улици които вече са наследени) и се опитват да пренасят по-голяма част от негативните 

ефекти извън града – т.е. по околовръстните пътища. В този аспект, заедно с 

принудителните мерки като: заплащане за влизане, движение или спиране и паркиране 

в централните зони в западните страни, естествено се ограничава и широчината, и броят 

на лентите за движение в посока към центъра, за сметка на увеличаването им в 

периферията на града. София има наследени (проектирани и изградени) артерии (напр. 

бул. „Цариградско шосе“) които водят трафика директно към центъра на града, без 

особена възможност за обхождането му. 

Вече има концепция и работа по въвеждането на „ниско-емисионна зона“ в 

София, която ще основава на видеонаблюдение и въвеждане на еко стикери от 12.07.22 

г. за моторните превозни средства, които да определят екологичната им категория, в 

зависимост от реалните емисии, които отделят.  

Настоящият документ предлага конкретни решения – сценарий, който ясно 

посочва какви групи и на какъв етап следва да се спират и който кореспондира с добрите 

практики на ЕС. Почти всички държави, чиито практики са изследвани, са започнали с 

ограничаване първо на дизеловите товарни автомобили и след това постепенно 

увеличават приложението към по-малките автомобили и различен вид гориво. Това е 

естествен подход, защото дизеловите автомобили имат най-голям дял при отделянето на 

ФПЧ. 

В редица градове на ЕС отдавна се използват еко-стикери, които най-често се 

поставят на предното стъкло на автомобила. Тази практика е ефективна и все ще 

използваема - стикерите и екологичните групи са все още действащи според 
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нормативната база. Предимството на тази практика, да се контролират превозните 

средства чрез четене на еко стикерите, е чисто техническо – при лоши метеорологични 

условия камерите имат много висок процент на неразпознаване, при снеговалеж 

регистрационните номера са замърсени, при неправомерна смяна на регистрационен 

номер няма как това да бъде установено.  

Друг вариант, който също е ефективен е използването на националната база 

данни за регистрацията на автомобилите, в които е указан и техният еко-стандарт, както 

е например в Нидерландия, Белгия и Великобритания. По този начин отпада 

необходимостта да се издават и поставят стикери, а съответствието се проверява 

посредством регистрационния номер на автомобила, което е доста по-лесно и изисква 

по-малко ресурси. 

Ако се избере втората практика следва да се извършат такива законови и 

нормативни промени, които да дадат възможност: 

 на София и другите общини в страната да осъществяват връзка с националната 

регистрационна база в страната (МВР), от която да се извличат по регистрационния 

номер съответния екологичен стандарт на превозното средство; 

 при извършване на техническите прегледи да не се издава стикер, а данните да се 

прехвърлят и записват в националната регистрационна база данни и с оглед 

бъдещото им използване. 

По този начин ще се избегнат и рискове от съдебни спорове, поради 

несъответствие например с еко-нормата, заложена в документите на автомобила – 

всичко ще е легално записано в националната база за регистрация. 

Допълнителна регистрация на автомобили би трябвало да се прави само на тези с 

чужда регистрация, която предвид значително по-малкия им брой може да е само по 

документи, каквато е и практиката в повечето държави на ЕС. 

Оценката на въздействието от въвеждането на някоя мярка или мероприятие е 

изключително важна, но в нашата страна ние често я пропускаме. За да се оцени реално 

ефектът от въвеждането на „ниско-емисионна зона“ е необходимо: 

 измерването на замърсяването на въздуха да става регулярно, надеждно и точно; 

 да се отчита приноса на всички съпътстващи фактори – климатични, околно 

застрояване, интензивност на движението и др. 

С оглед на това е препоръчително да се инсталират повече сензори за измерване 

на качеството на въздуха по кръстовищата на София (към настоящия момент има само 7 

бр.), поне при всички светлинно регулирани кръстовища, където има електрическо 

захранване и възможност за регистриране на преминаващите превозни средства 

едновременно със степента на замърсяване. Този подход, комбиниран и с останалите 

модели за замърсяването (климатични, ФПЧ от застрояването и т.н.) ще даде възможност 
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за по-реална преценка на действителния принос на различните видове и количество 

автомобили в общото замърсяване.  

От направения преглед е констатирано, че трябва да се започне с ограничаване на 

товарните автомобили. Освен ЗНЕ нашата страна (и в частност София) разполага и с друга 

нормативно уредена възможност - Наредба 1 от 17 януари 2001 г. за организиране на 

движението по пътищата (НОДвП) за извеждане на товарния трафик и емисиите, които 

отделя извън центъра на града, или т.нар. „Генерален план за Организация на 

движението“ (ГПОД). Съгласно нормативните изисквания в него трябва да има схеми въз 

основа на които се извършва организация на: 

 транзитното движение; 

 движението на определени видове ППС, включително и товарните автомобили; 

 движението на градския и междуградския обществен автобусен транспорт. 

 

Въз основа на тези схеми след това се изпълнява конкретната организация на 

движението (знаци и маркировка), които регламентират възможностите за влизане или 

на товарни автомобили в различните зони на градовете. 

Товарното движение (без значение дали е транзитно или не) трябва да се извежда 

по възможност извън централната градска част и жилищните зони - колкото се може 

повече към периферията на града. По възможност, то трябва да се организира така, че да 

има също така и по-малко пресичания с пешеходци, и ако има такива да се вземат 

специални мерки за осигуряване безопасността им, които са потенциално уязвими при 

конфликт с тежко-товарно превозно средство. 

Движението на товарните автомобили се организира посредством въвеждане на 

забрани за движение (на влизане в улиците) на товарни автомобили с определена обща 

маса и/или натоварване на ос. Общият принцип е с приближаване към централната 

градска част и жилищните зони да намалява общото тегло на допусканите автомобили, 

обикновено под 3,5 т - което съответства на микробуси за зареждане на търговски обекти 

и др. услуги. С отдалечаване към периферията се увеличават възможностите за 

обслужване на складове, промишлени и индустриални зони, обикновено с товарни 

автомобили с общо тегло до 12 т.  

 

       
       
       
       
       
       

 

Не се препоръчва да се допуска движение на автомобили с общо тегло над 

12 т в градска среда, но ако това се налага е необходимо да се вземат 

специални мерки, както по отношение на конструкцията на уличната 

настилка, така и за минимизиране на конфликтите с останалите участници в 

движението. 
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Схематично подходът е показан на следващата фигура. 

 

Фигура 1.3.1. Организиране на товарното движение в града 

ПОДХОД ЗА 
ОРГАНИЗИРАН

Е НА 
ТОВАРНОТО 
ДВИЖЕНИЕ В 

ГРАДА 

 

 

Трябва да се отбележи също, че често има проблеми при преминаване на пътища 

от републиканската пътна мрежа през градовете. В повечето случаи специалистите на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) не са склонни да се налагат ограничения по тях, 

но все пак това не е невъзможно, още повече, че разходите за експлоатация и поддръжка 

се споделят. Пример за подобно решение е южната дъга на околовръстния път на София, 

където има действащо ограничение за движение на автомобили с общо тегло над 12 т. В 

този аспект трябва да се отбележи, че София не разполага с действащ ГПОД, който да 

регламентира движението на тежки автомобили в рамките на целия град. Има ГПОД от 

2009 г., но само за част от София - централната.  

В настоящият документ относно въвеждане на ЗНЕ в София са предложени 

сценарии, които предлага конкретни решения. Предстои процесът на размисъл и избор 

относно следните обстоятелства: 

 дали ще се допуска движение на товарни автомобили, с какво гориво и обща маса, 

което зависи също така от нейния териториален обхват, както и ако има наложени 

други ограничения за достъп на товарните автомобила - например през ГПОД; 

 ще се допуска ли преминаване на автомобили, не отговарящи на изискваните 

емисионни класове (например срещу заплащане) или не; 

 ще се прилага ли за МПС с чужда регистрация и по какъв начин; 
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 само за движещите автомобили ли ще се отнася или и за паркиралите/спрелите в 

зоната; 

 постоянна ли ще е зоната или не; 

 какви ще бъдат стикерите и знаците за нейното означаване; 

 кой и как ще осъществява контрола; 

 как и къде ще може да се плаща; 

 какви такси и глоби се предвиждат; 

 предвиждат ли се изключения от зоната и ако да - за какви видове автомобили, за 

колко време и как ще се прилагат; 

 как ще се отчита ефекта от въвеждането на зоната и т.н.; 

 

       
       
       
       
       

 

Преди да бъде въведена ЗНЕ в София (а и по подобие на нея в останалите 

големи градове на страната) препоръчваме да се направи подробно 

проучване в резултат на което да се разработи национална концепция и 

пакет нормативни документи, които да я регламентират. 

 

Препоръчваме основните изисквания да са еднакви за цялата страна и разликите 

да се предопределят единствено от териториалния обхват или някакви допълнителни 

местни особености. Следвайки този подход и като се има предвид остарелия автопарк в 

цялата страна, препоръките за основни изисквания са следните: 

1) зоните да се въвеждат постепенно, като първоначално се въведат ограничения към 

най-големите замърсители, а именно дизеловите товарни автомобили и автобуси и по 

конкретно: 

1.1) от 1 януари 2023г. за всички дизелови товарни автомобили с обща маса над 3,5 т и 

дизелови автобуси минималния изискван стандарт да е EURO 4 , а от 1 януари 2025 г. 

нататък да стане EURO 6; 

1.2) от 1 януари 2025г. да се въведат изисквания и към МПС с маса до 3,5 т - EURO 6. 

2) да се дефинират ясно праговете или целевите стойности, както и как се следят и какво 

трябва да се прави при превишаването им от местните власти. 

3) типът на зоните да е постоянен – да действат през всичките 24 часа на деня, 365 дни в 

годината и да важат както при движение, така и за паркирали/спрели автомобили в тях. 

4) ограничението за влизане в зоните да не е тотално, а да се осигури възможност за 

ползване през определен брой дни в годината срещу заплащане, както е например в 

Нидерландия и Англия. 

5) контролът да е автоматизиран и да се основава на разпознаването на 

регистрационните номера на МПС без да се включва ръчно регистриране и контрол от 
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страна на полицията, а само достъп до нейната база данни с регистрациите на МПС, които 

указват емисионния клас на возилото. 

6) да не се използва „специфичен български емисионен клас“, а приетите в ЕС 

„екологични групи“. 

7) допълнителна регистрация по документи да се изисква само от МПС с чуждестранна 

регистрация. 

8) глоби да се налагат както на местни, така и на МПС с чужда регистрация. 

9) да се осигури възможност за ползване на зоните посредством специализирано 

приложение за мобилни телефони и интернет портал. 

10) да се предвидят възможности за изключения - местни и общи, но не прекалено много. 

11) да се регламентира на национално ниво, че всички пари получени от ЗНЕ трябва да 

се реинвестират в подобряването на транспортната мрежа, включително велосипедни 

алеи, автобуси, метро, както и за подобряването на качеството на въздуха в съответните 

градове. 

 

Конкретни препоръки следва да се изведат след избора на предложените в 

настоящия документ четири сценария. 

 

НЕОБХОДИМИ РЕСУРСИ 

 

За да се реализира ЗНЕ е необходимо да се предвидят средства за: 

 разработване и одобряване на пакета от закони и наредби, които ще дадат 

възможност за внедряването и приложението на зоните – би трябвало той да е 

обект не само на Столична Община, а да се приеме на национално ниво; 

 осигуряване на надеждна и непрекъсната връзка към базата данни на МВР за 

проверка на регистрацията на МПС в страната; 

 камерите и необходимото оборудване за автоматизираното следене и 

регистриране на ползвателите на зоните; 

 разработването на конкретен финансов модел, отразяващ всички приходи 

(таксуване, глоби, компенсации, субсидии, изключения и т.н.) и разходи, така че 

да се гарантира финансовата устойчивост на въведената зона; 

 разработването на приложение и специализиран web портал, който да осигурява 

възможност за ползването на ЗНЕ от всички нейни потребители; 

 увеличаване на административния капацитет на съответната община и/или звено 

в нея, което ще поеме управлението, експлоатацията и поддръжката на 

съответната зона; 
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 осигуряване на надеждни механизми за следене и оценка на постиганите 

резултати по отношение на качеството на въздуха. 

 

Опитът на Германия показва, че при въвеждането различните ЗНЕ при тях 

инвестиционните разходи са между 30 000 и 130 000 евро, но разходите в последствие 

за персонал и експлоатация са достигнали връх от 900 000 евро. Трудно е без конкретен 

проект да се обосноват добре всички разходи, но базирайки се на нашите познания от 

сходни проекти в страната в следващата таблица ние предлагаме индикативни стойност 

на необходимите ресурси. 

 

Таблица 1.3.1. Индикативна стойност на необходимите ресурси 

 

 

1.4. ЕТИЧНИ АСПЕКТИ 

 

Преди да се въведе ЗНЕ е необходимо да се направи проучване и на етичните 

аспекти, което да обхване: 

 етичните ценности – принципите и стандартите, които определят какво са добрите 

резултати за обществото от дейностите на различните заинтересовани страни в 

процеса по реализиране на проекта; 

 изискванията към поведението или конкретните действия, съобразно степента на 

етичност на заинтересованите страни в процеса по реализиране на проекта 

 

Ресурс ед. м. ед. ц. количество инд. стойност

[лв. без ДДС] [лв. без ДДС]

1. Материални 206,000 лв.
1.1. Инвестиционни средства за необходимото оборудване за 

автоматизирано следене и регистриране 
бр. 2,000 лв. 60 120,000 лв.

1.2. Разработване на приложение и специализиран web портал за 

ползване
гл.с. 80,000 лв. 1 80,000 лв.

1.3. Годишни средства за поддръжка и експлоатация г. 6,000 лв. 1 6,000 лв.

2. Човешки 24,000 лв.
2.1. Увеличаване на администранивния капацитет (персонал/година) ч. 1,200 лв. 10 12,000 лв.
2.2. Обучение и на персонала гл.с. 12,000 лв. 1 12,000 лв.

3. Институционални 110,000 лв.
3.1. Разработване и одобряване на пакет от закони и наредби гл.с. 60,000 лв. 1 60,000 лв.
3.2. Осигуряване на надеждна връзка към базата данни на МВР гл.с. 20,000 лв. 1 20,000 лв.
3.3. Разработване на финансов модел гл.с. 30,000 лв. 1 30,000 лв.

ВСИЧКО 340,000 лв.
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Етичните ценности и стандарти се определят въз основа на принципите на 

утилитаризма, формализма и справедливостта, като се изследват и анализират най-

малко по отношение на:  

 услугите в полза на обществения интерес;  

 уважението към действащите нормативни правила;  

 отвореността и прозрачността; 

 безпристрастността и независимостта; 

 развитието, самоусъвършенстването и професионализъм. 

 

       
       
       
       

 

За въвеждане на ЗНЕ в София, то задължително е ползването и 

позоваването на Етичния кодекс на общинските съветници, кметовете и 

служителите в администрацията на столична община. 

 

Следвайки този документ основните принципи може да бъдат формулирани по 

следния начин: 

Върховенство на закона и обществения интерес - всички общински съветници, 

кметове и служители в администрацията трябва да изпълняват своите задължения в 

съответствие със законодателната рамка, като служат на обществения интерес и с 

поведението си изграждат доверие между местната власт и ползвателите на ЗНЕ. 

Безпристрастност - не трябва да се проявява специално отношение или да се 

отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице ползващо ЗНЕ, 

като се избягват всякакви политически пристрастия – всички действия трябва да се 

ръководят от интересите на цялото общество, без оглед на политическите убеждения на 

избирателите. 

Публичност - трябва да се насърчава открития обмен на идеи и мнения, като се 

предоставя информация по предварително установен законов ред без да се разгласяват 

сведения, засягащи личния живот и доброто име на ползвателите на ЗНЕ. 

Обществен дълг и личен интерес - всички лица или администрация, ангажирани в 

правоприлагането на ЗНЕ, не трябва да използват дадените им прерогативи с цел 

извличане на пряка или косвена лична облага от ползвателите на зоната, а да използват 

служебното си положение или общинско имущество само в интерес на жителите на 

столична община. 

Добри взаимоотношения - служителите от общинската администрация трябва да 

обслужват ползвателите на ЗНЕ професионално, с нужната грижа и отзивчивост, като им 

предоставят необходимата помощ и информация своевременно, безпристрастно, 
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запознавайки ги със законовите основания за предприетите действия, отговаряйки на 

поставените въпроси и информирайки ги относно възможностите и сроковете за 

обжалване на наложените административни актове. 

Професионално поведение - служителите на Столична община или на нейните 

общински/ търговски предприятия, включени в експлоатацията на ЗНЕ, трябва да спазват 

служебната йерархия и не трябва да допускат в своята работа създаването или 

разпространението на корупционни практики. 

Колегиални взаимоотношения – служителите, ангажирани с експлоатацията на 

ЗНЕ, следва да създават условия за колегиална работна среда в дух на коректност и 

лоялност, без да се уронва достойнството и професионализма на техните колеги. 

Лично поведение - с личното си поведение всички служители и администрация, 

ангажирани в експлоатацията на ЗНЕ не трябва да изразяват лични мнения (защото 

представят общината), да се придържат към общоприетите морални ценности и 

добродетели и да не допускат недостойно поведение, а своевременно да информират 

ръководителите си за случаи на разхищение, злоупотреба, корупция или опити да бъдат 

поставени във финансова зависимост или друга обвързаност от външни лица или 

организации, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения, 

техните решения или на професионалния им подход. 

София ще трябва да обработва личните данни на потребителите на ЗНЕ в духа на 

политиката на ЕС. Основните принципи, които трябва да се следват са: 

 потребителят е в основата на всичко, което се прави и винаги запазва 

собствеността си по отношение на неговите лични данни, ако не желае да се 

използват данните или друга информация, винаги ще има възможност да се 

информира града/общината за това; 

 ползването на определени услуги (като ЗНЕ) неизбежно изисква лични данни с 

оглед предоставяне на по-добро обслужване, като се спазват всички приложими 

законови разпоредби - изборът е на ползвателите на услугата – да ползват или не; 

 ползването трябва да става напълно прозрачно, като посочва къде и защо се 

използват определени данни; 

 Столична община трябва да положи всички усилия да защити личните данни, като 

не споделя и не ги предоставя на организации или институции на трети страни, 

освен ако не е законово задължена да го направи; 

 личните данни трябва се събират и обработват само с цел да се предостави 

исканата информация или да се реализира желаната от потребителите услуга в 

ЗНЕ. Обработката им е ограничена до предвидената цел. Личните данни не трябва 

да бъдат разкривани на трети страни или използвани за целите на директния 

маркетинг. 
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В съответствие с РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата 

на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното 

движение на тези данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО ползвателите на ЗНЕ имат 

право да се консултират, коригират или премахват (ако е приложимо) на личните си 

данни. Също така трябва да се осигури и правото на потребителите да подадат жалба до 

надзорния орган, ако счетат, че данните им се обработват неправилно. 

На всеки, чиито лични данни се обработват трябва да се осигури право на: 

 достъп: да бъде информиран кои лични данни се съхраняват и да има достъп или 

копие от тях; 

 поправка: при регистриране на неточност или непълнота да се осигури възможност 

за коригиране или допълнение; 

 изтриване: да се осигури възможности за изтриване на лични данни за 

регистрации или разрешения срещу заплащане, които вече са изтекли; 

 преносимост: доколкото е законово приложимо, да се осигури възможност за 

получаване на предоставените вече данни, в четлива форма и да могат да бъдат 

прехвърлени на трета страна, доколкото е технически осъществимо. 

 

Всички получени лични данни се използват само за целта, за която са получени 

и/или съобщени, а именно: 

 данни за самоличност: използва се името и/или (e-mail) адрес, за да се информира 

ползвателят относно ползването на ЗНЕ в негов интерес; 

 данни за превозното средство: номер, евро норма, дата на първа регистрация, 

категория превозно средство, тип превозно средство, гориво, дата на последната 

регистрация, брой места, маса, мощност на двигателя и/или сертификат за 

съответствие, които са от съществено значение за определяне на достъпа на 

автомобила до ЗНЕ; 

 данни за плащане: номер на банкова сметка, BIC, име на титуляр на сметка за да 

се обработи безпроблемно евентуално възстановяване на платено разрешение; 

 информация относно правото на намалена ставка: данни за адреса и/или 

удостоверение за да се определи дали се отговаря на условията за намалена 

ставка. 

 

Данните не трябва да се запазват, а да се обработват и съхраняват толкова дълго, 

колкото е необходимо за целта, за която са събрани. Препоръката е личните данни за 

целите на ЗНЕ да се съхраняват не по-дълго от 30 месеца след датата на изтичане на 
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регистрацията или разрешението срещу заплащане. След това всички лични данни 

трябва да бъдат изтрити. 

Статистическите данни от другите държави в ЕС показват, че бедните хора са 

непропорционално засегнати от замърсяването на въздуха, именно защото те имат 

собственост върху по-малко автомобили и респективно не допринасят за замърсяването. 

Проучване на австрийската екологична група VCÖ24 показва, че в квартала с най-ниски 

доходи 44% от хората не притежават автомобил и че същата част от населението е 

склонна да бъде изложена на по-високи от средните нива на замърсители. Проучване в 

Обединеното кралство потвърждава тези констатации и показва, че по-бедните 

домакинства, като цяло, са изложени на по-високи нива на NO2. Изследователите правят 

извода, че има „значителни проблеми с екологичната справедливост по отношение на 

генерирането на замърсяване от трафика“. Европейската агенция за околна среда също 

установява, че и в европейски мащаб по-бедните региони на континента, а именно 

централна и източна Европа са по-силно засегнати от замърсяването на въздуха. 

Въвеждането на ЗНЕ в София ще помогне за намаляването на този негативен ефект. 

Въпреки че е вярно, че по-бедните жители често са непропорционално засегнати, 

има и опасения, че тези части от населението ще се затруднят да спазват политиките, 

въведени от ЗНЕ, а именно когато става въпрос за закупуване на по-чисти превозни 

средства. Важно е не само да се има предвид, че тези групи притежават по-малко 

автомобили от останалата част от населението, но също така, че правилният дизайн на 

ЗНЕ може да отговори на социалните проблеми. 

 

ЕФЕКТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ 

 

Положителните и отрицателните ефекти, произтичащи от въвеждането и 

функционирането на ЗНЕ са представени в следващата таблица. 

 

Таблица 1.4.1. Положителни и отрицателни ефекти след въвеждането на ЗНЕ 

Положителни ефекти Отрицателни ефекти 

възпиращ фактор за много несъществени 

пътувания, което би могло да намали 

задръстванията в градските центрове и да 

ги остави за по-ефективно движение на 

обществения транспорт 

финансови последици за логистичната 

индустрия – налагането на допълнителни 

такси оказва влияние върху много 

предприятия и логистичната индустрия, 

което може да доведе до забавяне на 

доставките на стоки и услуги 
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явни ползи за здравето - значително 

намаляване на праховите частици (PM), 

които са малки частици във въздуха и 

могат да попаднат в белите дробове, както 

и да причинят здравословни проблеми 

за да се избегне плащането на новите 

тарифи, много пътуващи/ превозвачи ще 

избират алтернативни маршрути, 

произвеждайки повече емисии на свой 

ред извън зоната, създавайки 

допълнителен трафик извън града и 

увеличавайки разхода си на гориво с 

изминатото допълнително разстояние 

ясен стимул е към потребителите да си 

сменят превозното средство с по - щадящо 

околната среда 

увеличен обем на превозните средства - 

поради ограничението на големите 

тежкотоварни превозни средства – 

доставката от един голям товарен камион 

ще трябва да се замени от десетки по-

малки, което ще увеличи  обема на 

движението (ще предизвика например 

движение на 10 по-малки товарни 

автомобили в сравнение с един по-голям) 

и респективно на задръстванията и на 

емисиите 

насърчава потребителите да обмислят 

обществен транспорт, колоездене/ходене 

потребителите с ниски доходи не могат 

лесно да си позволят да сменят 

превозното средство 

подобрена социална ефективност и 

намаляване на външните разходи при 

транспорта 

за малкия бизнес въвеждането на ЗНЕ 

може да увеличи значително разходите 

стимул за производителите да развиват 

по-ефективни превозни средства - 

електрически и щадящи околната следа 

има ограничен обхват и не обхваща 

напълно въздействието върху околната 

среда 

 

ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ 

 

Приемането от местното население на инструментите на политиката за контрол 

на потока от превозни средства и намаляване на замърсяването на въздуха в градските 

райони се счита за една от основните пречки пред въвеждането на тези мерки. 
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Социални изследвания показват, че някои принудителни мерки, които може да са 

необходими поради тяхната ефективност за намаляване на трафика и замърсяването на 

въздуха, са трудни за прилагане поради потенциалната обществена опозиция и 

политическата трудност при прилагането им на практика. В резултат на това политиците 

могат да приемат политики, които са предпочитани от мнозинството граждани, но не 

решават проблема ефективно или ефикасно.  

Липсата на обществено приемане на политически инструмент може да има други 

практически последици, като например намаляване на ефективността на мярката или 

налагане на промени в мерките, след като бъдат приложени. 

Разбирането на възприятията, нагласите и удовлетвореността на жителите от ЗНЕ, 

също може да помогне за ангажирането и комуникацията с тях. 

Нивата на приемане на конкретен политически инструмент варират дори между 

градовете в една и съща държава, а нагласите се различават при отделните индивиди, 

тъй като те се влияят от редица различни фактори, включително характеристиките на 

индивида, мотивацията и предходните нагласи, възприятията за самия инструмент на 

политиката и политическите институции, отговорни за неговото прилагане. 

Въпреки, че специфичните изследвания на отношението към ЗНЕ са ограничени, 

проучванията показват високи нива на обществена подкрепа за ЗНЕ в цяла Европа. 

Например, междунационално проучване, проведено през 2018 г., показа, че повече от 

две трети (67%) от жителите в девет изследвани държави казват, че „донякъде“ или 

„силно подкрепят“ мерки, които ограничават достъпа до градските центрове на 

автомобили с високи емисии. Подкрепата за зони с ниски емисии е най-висока в Унгария 

(77%), Италия (74%), Великобритания (73%), Испания (64%) и по-ниска в Белгия (60%), 

Франция (60%), и Германия (57%). 
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II. АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

2.1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Столицата на Република България София е разположена в западната част на 

страната в Софийското поле, непосредствено до северния склон на Витоша планина. След 

обявяването му за столица през 1879 г. градът търпи бурно развитие и застрояване и 

става основен административен, индустриален, транспортен, културен и университетски 

център на страната. Структурата на уличната мрежа на София, запазена и до днес – 

радиално-кръгова главна улична мрежа и предимно ортогонална второстепенна мрежа 

в централната градска част (ЦГЧ), е формирана в периода от Освобождението до 

началото на Балканските войни (1879 г. – 1912 г.). 

 

Фигура 2.1.1. Структура на града – идеализиран модел28 

СОФИЯ – 
ИДЕАЛИЗИАН 

МОДЕЛ НА 
СТРУКТУРАТА 

НА ГРАДА 

 

 

Макро-структурата на днешна София може да се определи като компактен град с 

радиално-кръгова структура. В своето бурно демографско и териториално развитие през 

                                                           
28 Източник: ПУГМ на град София 
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последните 140 години градът се разраства концентрично около историческото си ядро. 

Основните оси на развитие са следвали съществуващите от векове транспортни 

направления – югоизток, северозапад, югозапад, североизток, север. Успоредно с 

нарастването на града по основните радиални направления, са планирани и частично 

реализирани кръгови/рингови трасета, осъществяващи връзки между отделните 

квартали по периферията. 

Въпреки намеренията и тенденциите за развитие на вторични градски центрове, 

София все още е изявено моноцентричен град. Голяма част от пътуванията търсят центъра 

или преминават транзитно през него. Затова способства и структурата на съществуващата 

уличната мрежа, в която преобладават широките и сравнително добре изградени 

радиални трасета, докато заложените в устройствените планове рингови и тангенциални 

трасета са недоизградени. На практика, изцяло завършени са само най - вътрешният 

(първи градски ринг около историческия център на града) и най-външният ринг 

(околовръстен път). Втори градски ринг около централната градска част е с липсващ 

важен участък – т.нар. пробив „Данаил Николаев“. Най-проблематичен е трети градски 

ринг - от него са изградени само отделни фрагменти (участък от бул. „Тодор Каблешков“, 

бул. „Г.М. Димитров“, бул. „Асен Йорданов“). Липсата на междинен ринг между 

централната градска част и околовръстния път води до това, че голяма част от далечните 

кореспонденции налагат преминаване през или в близост до центъра, което го натоварва 

допълнително с паразитен трафик. 

София е най-големият град на територията на България - всеки 5-ти българин 

живее в столицата.  

 

Фигура 2.1.2. Население на София (столица) за периода 2014-2021 (брой в хил.) 

 

1316557

1319804

1323637
1325429

1328120 1328790

1308412
1307439

1295000

1300000

1305000

1310000

1315000

1320000

1325000

1330000

1335000

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021



 

221 
 

Съгласно данните на Националния статистически институт (НСИ), въпреки 

влошаващата се демографска обстановка и отрицателния прираст в държавата в резултат 

на демографските и миграционни процеси в страната, населението на София расте в 

периода до 2019г., когато достига 1 328 790 души. През 2020г. и 2021 г. се наблюдава 

спад, който достига 1,6% през 2021г. спрямо 2019г. 

Сред причините е динамизираният миграционен процес на жителите на столицата 

към близки малки населени места в съседните общини, които се превръщат в 

притегателно място заради по-доброто качество на въздуха. Катализатор на тези процеси 

е Пандемията от COVID-19, която промени стереотипите в начина на работа и 

възможността да се работи и учи онлайн.  

Отварянето на столицата към населените места в област София чрез мащабни 

инвестиции в транспортна инфраструктура, вкл. модерни кръстовища на две и три нива, 

допринесе за скъсяване на времето за придвижване по Околовръстното шосе и 

булевардите „Европа“, „Ломско шосе“, „Самоковско шосе“ и други. Времето и 

отстоянията за придвижване от селата към града са съизмерими с тези в рамките на 

града. 

Въпреки официалните данни на НСИ, населението на столицата надхвърля 1,8 

млн. души заедно с нерегистрираните и временно пребиваващите студенти, сезонни 

работници и ежедневно работещи в града жители на прилежащите населени места. 

Вътрешната миграция оказва силно влияние на броя и структурата на населението в 

София. Това е обяснимо с факта, че столицата е привлекателно място за живеене заради 

предлагащите се по-големи възможности за работа, образование, здравеопазване, 

култура и др. в сравнение с останалите областни градове. 

Средно всеки жител на столицата прекарва в пътуване 64 минути на ден, като 

средният брой пътувания на ден е 2,67. Пешеходното придвижване се избира при по-

къси разстояния, като едно пътуване е средно 17 минути. За пътуващите с автомобил 

едно пътуване отнема 26 минути, а за пътуващите с обществен транспорт - 29 минути. С 

автомобил пътуват основно работещите и домакините, докато градският транспорт е 

основно средство за придвижване на студентите. Пеша се придвижват основно 

пенсионерите. 

От 60-те години почти три десетилетия принципите на градоустройственото 

планиране и развитие се определят от преобладаващия подход за модернизация и от 

специфичната социално-икономическа среда. Идеята за функционалност определя и 

подхода към обществените пространства: на моторизирания транспорт е даден 

приоритет за сметка на други аспекти и жизнеспособността на градската среда е 

поставена на заден план. Отговорът на тенденцията за увеличаване на моторизацията 

чрез непрекъснато повишаване на капацитета на уличната мрежа води до още по-голямо 

търсене. Градовете бързо се трансформират, за да бъдат пригодени за пътуване с лек 

автомобил, без да се обмисли вредното въздействие върху гражданите и обществените 
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пространства, които обитават. Тази градоустройствена практика се наблюдава и в София, 

въпреки че броят на леките автомобили тук е бил по-нисък от западноевропейските 

градове. В резултат на процеса се променят предпочитанията при избора на 

местоживеене и транспортните навици. Всички тези аспекти оказват силно влияние върху 

развитието на градските пространства и позиционирането на пешеходните пресичания. 

За разлика от западноевропейските градове, София е с недоизградена улична мрежа, 

което деформира допълнително общата картина. 

Следвайки западноевропейските тенденции със закъснение, този подход започва 

постепенно да се променя в София и критериите за жизнеспособност на градската среда 

започват да се прилагат и на стратегическо ниво: пешеходни зони, велосипедна 

инфраструктура, успокояване на движението, приоритет на обществения транспорт.  

На база подробно изследване на транспортните навици на населението на 

Столична община проведено чрез Специализирано анкетно изследване за транспортното 

поведение и нагласите на гражданите на град София от 2017 г. ясно се вижда тенденция 

за увеличено търсене на автомобила като основно средство за придвижване. 

С близо 7% е спаднало използването на градски транспорт. Това е на фона на 

построените и пуснати в експлоатация нови метро участъци. Със сигурност ползването на 

метро създава удобство, сигурност и бързо придвижване за една голяма част от жителите 

и гостите на града. Същевременно ползването на автомобил се е увеличило с около 2,4 

%.  

Въпреки видимите усилия на Столична община да обнови превозните средства на 

градския транспорт и да създаде комфорт и удобство при пътуването, се вижда, че лекият 

автомобил продължава да бъде предпочитано превозно средство най-вече за трудови и 

бизнес пътувания. 

Ръстът на населението, новите работни места, увеличената мобилност и новата 

автомобилна инфраструктура водят след себе си и до ръст на степента на моторизация. 

По данни от СДВР през 2006 г. регистрираните автомобили в София са 360 на 1000 души. 

До 2015 г. се наблюдава непрекъснат ръст на моторизацията, достигайки 528 автомобила 

на 1000 жители. През 2016 г. има лек спад от 2% до 515. Той съвпада с въвеждането на 

единната информационна система на КАТ и общините за регистрация и дерегистрация на 

автомобили, която пък допринася и за по-точна статистика относно моторизацията. За 

сравнение моторизацията е със значително по-ниски нива във Виена – 370 (2016 г.), в 

Берлин – 327 (2013 г.). 

Обществените политики влияят върху избора на вид транспорт по различни 

начини, например, зависимостта от автомобилите се благоприятства от изграждането на 

улици, ориентирани към автомобилното движение, осигуряване на паркоместа в ЦГЧ, 

благоприятната ценова политика за улично паркиране и планиране, ориентирано към 

автомобилно пътуване.  
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Редица проучвания доказват, че прекомерната зависимост от автомобилите влияе 

негативно върху икономическото развитие, като увеличава транспортните разходи и 

консумацията на ресурси от потребителите, изисква значителни финансови средства и 

земя за пътища и съоръжения за паркиране, увеличава задръстванията по пътищата, 

времето за пътуване, рисковете за участниците в движението и има негативно 

въздействие върху околната среда и здравето. 

Затова и качеството на въздуха е много актуална тема през последните години не 

само в България, но и в Европа и света. Исторически качеството на въздуха в София отчита 

подобрени нива, основно поради въвеждане на очистващи инсталации в индустрията, но 

остава сериозен проблем. Той се определя от две основни тенденции: увеличаването на 

броя на дизелови автомобили и употребата на фосилни горива и биомаса за отопление 

в бита. 

Автопаркът у нас включва значителен дял стари бензинови и дизелови 

автомобили. Друг проблем е умишленото премахване на катализатори и филтри за 

твърди частици поради високата им цена за подмяна или тяхната кражба поради 

съдържанието на благородни метали. 

Следва да се отбележи, че географското разположение и локалните климатични 

характеристики на София имат голяма роля за качеството на атмосферният въздух (КАВ). 

Температурните инверсии и свързаните с тях мъгли са много типично явление за 

Софийското поле за зимните месеци, което затруднява разсейването на замърсителите 

във въздуха. Тази обстановка всъщност определя КАВ на София като много трудно решим 

проблем. 

Данните за КАВ се анализират в различни годишни доклади както от държавните 

институции (ИАОС, РИОСВ – София, РЗИ – София), така и от Столична община (в 

програмата за КАВ). Като източник на замърсяване делът на транспорта не е определен 

достатъчно точно поради факта, че липсват данни за наличие на катализатори в 

автомобилите. Общата тенденция е, че превишения на средногодишната норма (СГН) 

има в малко на брой пунктове през последните години само на ФПЧ10. Когато обаче се 

анализират данните за средно денонощната норма (СДН) се вижда, че само на Копитото 

няма превишения в зимните месеци. Данните за средно часовите концентрации 

показват, че в някои части на София пикът на замърсяване е вечер и в сутрешните часове 

на деня, когато хората отиват на работа. 

Решаването на проблема със замърсяването на въздуха изисква комплексен 

подход в множество направления и активното участие на гражданите, които всъщност се 

явяват основните заинтересовани страни в ролята си едновременно на замърсители и 

подложени на ефектите от това замърсяване. Информирането на гражданите за 

източниците на замърсяване, ефекта върху здравето им от експозицията им на 

различните замърсители и представянето на жизнения цикъл на всеки замърсител е 

подходът, който трябва да се следва. Невъвличането на гражданите ще доведе до 
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невъзможност за предприемане на непопулярни мерки и забавяне на решаването на 

този толкова сериозен проблем. 

Столична община има изградена система за ранно сигнализиране на високи нива 

на замърсители във въздуха. Системата все още не е използвана и тепърва предстои да 

се реши ролята ѝ. Тя може да послужи за вземане на крайни мерки при утежнена 

ситуация. 

Мерките, които се обсъждат, са предоставяне на безплатен обществен транспорт 

в дните със силно замърсен въздух, забрана за движение на автомобили с четни/нечетни 

регистрационни номера, затягане на контрола над техническите прегледи на МПС (вкл. 

закупуване на уреди за измерване на замърсители при регистрация на автомобили), 

специални стикери за автомобили, които замърсяват повече, въвеждане на забрана за 

движение на МПС в определени зони при завишени нива на замърсяване. Столична 

община също така има ангажимента и намерението да подмени автопарка на 

обществения транспорт с електрически автобуси и такива на метан, както и нови трамваи 

(вкл. откриване на нови трамвайни линии), които не натоварват въздуха със замърсители. 

Условията и редът за извършване на задължителните годишни технически 

прегледи са регламентирани в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г.29 за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (ППС). В 

тази връзка, вече са направени необходимите допълнения в текстовете на наредбата от 

гледна точка на регламентирането на конкретни показатели, които ППС трябва да 

постигат като съответно се разпределят на евро категории. Респективно, в резултат на 

това ще може да се определят категориите, за които да е позволено движението в 

Централната градска част. При извършването на задължителен технически преглед всяка 

следваща година, ще може да се следи дали конкретното ППС постига съответните 

показатели. 

Също така следва да се предвидят санкции в закона по отношение на МПС с 

вторично отстранени катализатори. В тази връзка би могло да се направят допълнения в 

Глава седма „Административно-наказателна отговорност“ на Закона за движение по 

пътищата, където да се регламентират конкретните законови санкции за водачите на 

такива МПС. 

 

 

                                                           
29 Издадена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 27.12.2011 г., в сила от 
1.01.2012г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 27.05.2016 
г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., бр. 80 от 11.09.2020 г., в сила от 12.11.2020 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г.  
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2.2. ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ 

 

Жителите на София са изложени на нива на замърсяване на въздуха, които 

надвишават европейските стандарти за качество на въздуха и са сред най-високите, 

наблюдавани в европейските градове. Моторните превозни средства са важен източник 

на емисии на замърсители на въздуха и техният принос се подсилва от нарастващото 

използване на лични автомобили и сравнително стария автомобилен парк в града.  

Столична община предприе стъпки за справяне с тези предизвикателства, 

последно с разработването на Комплексен план за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух. Планът включва предложение за проектиране на Зона с ниски 

емисии (ЗНЕ), форма на ограничение на достъпа на превозни средства, което се прилага 

в много европейски градове за контрол на замърсяването свързано с трафика. Тъй като 

подробностите за водената политика по отношение на ЗНЕ са в процес на обсъждане, 

важно е да се разберат ползите от намаляването на емисиите, които различните схеми 

за въвеждане на ЗНЕ носят и колко бързо те се постигат.   

За да се предостави информация по тези въпроси и да се подкрепят усилията на 

София за разработване на ЗНЕ, в настоящият документ се оценява въздействието на 

емисиите на азотни оксиди (NOx) и фини прахови частици (ФПЧ) от пътнически 

автомобили в града. Използвайки базата данни с реални емисии от проведените 

годишни технически прегледи на ДАИ и подробната информация за характеристиките на 

столичния автомобилен парк, в изследването се оценяват възможностите за въвеждане 

на ЗНЕ.  

 

       
       
       
       
       

 

София, столицата на България, е един от най-замърсените градове в Европа. 

Концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ) в София редовно 

надвишават годишните лимити на Световната здравна организация и 

стандартите за качество на въздуха на Европейския съюз. 

 

Излагането на замърсяване на въздуха е причина за редица неблагоприятни 

последици за здравето, включително респираторни и сърдечно-съдови заболявания. 

Европейската агенция по околна среда (ЕАОС) изчислява, че 13 920 случая на 

преждевременна смърт в България през 2018 г. се дължат на излагане на фини прахови 

частици (ФПЧ2,5), азотен диоксид (NO₂) и озон (O3), ниво, което отчитайки населението, е 

2,2 пъти по-високо от средното за страните от ЕС-27 и Обединеното кралство. Качеството 

на въздуха като цяло е по-лошо в големите градове като София, отколкото в други части 

на България. Изследователите са установили, че социалните разходи на София свързани 

със замърсяването на въздуха, количествено определени на базата на отрицателните 
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въздействия върху здравето, са най-високите в България и повече от седем пъти над тези 

на втория най-замърсен град в страната.   

Използването на лични автомобили е един от основните източници на 

замърсяване на въздуха в София,  а населението на града става все по-моторизирано през 

последните няколко години. По данни от Нивото на моторизация през 2020 г. от 663 

автомобила на 1000 жители е с 29% по-високо от нивото от нивото през 2016 г. от 515 

автомобила на 1000 жители, като в тази стойност се включват не само леки автомобили, 

но и ремаркета, трактори, товарни автомобили и др. Други големи европейски градове 

обикновено имат ниво на използване на автомобили под 450 на 1000 души.  

Движението на товарни автомобили, както и на автобуси с над 22 места също 

представлява източник на замърсяване. В НАРЕДБА за организация на движението на 

територията на Столична община са фиксирани правила за ограничение на този вид 

транспорт, както и регулация за начините, по които превозни средства с общо тегло над 

определено могат да получават разрешителни за достъп до зоните. Тъй като този вид 

транспорт заради регулацията е пренебрежимо малък процент, то той няма да бъде 

разглеждан като основен източник на емисии. 

Освен нарастващата употреба на автомобили, възрастта на автомобилния парк на 

София също допринася значително за замърсяването на въздуха. Средната възраст на 

автомобилите в София е 18 години, а над половината от всички автомобили в София са 

над 16 годишни. За разлика от това средната възраст на автомобилите в ЕС е 11,5 години. 

По-големият дял на по-старите автомобили е пагубен за качеството на въздуха в града, 

тъй като по-старите автомобили (например дизеловите автомобили по стандарти преди 

Eвро 5), отделят значително повече емисии на ФПЧ и NOx от тези, сертифицирани по по-

новите стандарти. В София няма правила, които да ограничават използването на по-

старите и по-замърсяващи автомобили.  

Столична община изпълнява Комплексна програма за подобряване на качеството 

на атмосферния въздух (ПКАВ), в която над 80% от бюджета е заделен за транспортни 

мерки. Програмата очертава предварителни планове за въвеждане на ниско емисионна 

зона (ЗНЕ), форма на регулиране на достъпа на превозни средства, приета в много 

европейски градове като мярка за намаляване на замърсяването, свързано с трафика, и 

на други емисии на парникови газове (ПГ). ЗНЕ обикновено ограничават достъпа на 

превозни средства до определена зона въз основа на техните емисионни показатели или 

стандарти. Особено в градовете, където преобладават по-старите замърсяващи превозни 

средства, ЗНЕ може да бъде ефективен начин за намаляване на нивата на емисиите в 

рамките на определената зона. Ефективността на ЗНЕ при намаляването на емисиите е 

добре документирана, въпреки че докладваните нива на намаляване на емисиите, 

дължащи се на въвеждането на ЗНЕ, се различават в зависимост от градовете. 
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2.3. ГЕОПРОСТРАНСТВЕН АНАЛИЗ НА ГОРЕЩИТЕ ТОЧКИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА С ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ И 

NOх. СТАТИСТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ И 

ЗАМЪРСЯВАНИЯТА С ВЪГЛЕРОДЕН ОКСИД (CO), СЕРЕН 

ДИОКСИД (SO₂), АЗОТНИ ОКСИДИ (NOx) 

 

Настоящият анализ се фокусира върху емисиите на NOx и ФПЧ, два от основните 

замърсители, предизвикващи загриженост, отделяни от моторните превозни средства и 

важни фактори за лошото качество на въздуха в София. В настоящия документ оценяваме 

въздействието от прилагането на ЗНЕ върху емисиите от пътнически автомобили, най-

често срещаният тип превозни средства по пътищата на града. Макар и да не са включени 

в анализа, други типове превозни средства, като лекотоварните и тежкотоварните 

автомобили, също представляват важни източници на свързано с трафика замърсяване и 

трябва да се помисли за тяхното включване във всички проекти на ЗНЕ за София. 

Към настоящия момент на територията на Столична община са разположени 

седем пункта за мониторинг на КАВ от Националната система за мониторинг на 

качеството на атмосферния въздух, която се поддържа от ИАОС. От тях един е ръчен пункт 

за мониторинг с ръчно пробовземане и последващ лабораторен анализ. 

В допълнение към официалните пунктове за мониторинг от националната система 

за мониторинг от 27 декември 2019г. 22 сензорни станции показват данни за качеството 

на въздуха в Столична община чрез интернет платформа. 

Станциите, представляват съвкупност от измервателни сензори, които 

проследяват нивото на замърсяване по следните показатели: ФПЧ10, ФПЧ2,5, азотен 

диоксид, серен диоксид, озон, въглероден окис. Следва да се отбележи, че данните от 

сензорните станции са индикативни и поради спецификата на използваните технологии, 

при определени условия, е възможно отклонение в измерените показатели. Независимо 

от това, обаче, данните са допълнителен информативен източник за гражданите относно 

качеството на атмосферния въздух. 

В допълнение към пунктовете за мониторинг от Националната система за 

мониторинг на КАВ и общинските измервателни сензорни станции функционира и 

гражданска мрежа от сензори за измерване на качеството на атмосферния въздух AirBG. 

Целта на гражданската инициатива на Фондация „Код България“ е да се покрие с 
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измервателни станции максимално голяма част от територията на населените места в 

България. Сензорите от гражданската мрежа измерват ФПЧ, а отскоро и азотен диоксид.30 

Столична община е разположена в Софийската котловина и е заобиколена от 

планините Стара планина, Средна гора, Плана и Лозенска планина, Витоша и Люлин, 

склоновете на които са заети във висока степен от гори. 

Според геоморфоложките си особености релефът се характеризира като 

котловинен, долинно-склонов и планински. В посока от север на юг релефът от планински 

постепенно преминава в котловинен (Софийска котловина с най-ниските подножия на 

Стара планина) и отново преминава в планински (Витоша, Плана, Лозенска планина, 

Люлин). Конкретното разположение на урбанизираните структури в пределите на 

котловината, вкл. характера на котловинното дъно и на вътрешните промени в 

надморската височина, на степента на орографска затвореност и влиянието на 

орографията на съседните планински обекти спрямо доминиращата циркулация на 

въздушните маси са съществени обстоятелства, които влияят върху формирането на 

местното време и климат и благоприятства за засилване на чертите на неговата 

естествена „континенталност“, която способства за задълбочаване на екологичните 

проблеми в случая - на неблагоприятни стойности на КАВ в селищната среда. 

Географското положение на столицата, в котловина (Софийското поле) и оградена 

от планини, има решаващо значение за климатичната специфика на територията й. 

 

       
       
       
       
       

 

От една страна, тази затвореност на Софийското поле от планинските 

масиви обуславя лошата вентилация на атмосферата. От друга страна 

размерите и формата на котловината (удължена ос NW-SE) и доминиращият 

целогодишен западен пренос предполагат проветривост. 

 

Високата честота на случаите с тихо време се отбелязва в градската част на София 

и се предопределя до голяма степен от конфигурацията на застрояване. Важна 

орографска особеност на Софийското поле представляват северните склонове на Витоша. 

Те са стръмни и се издигат до над 1300 м, а София се намира на около 550 м надморска 

височина. Тази „стена“ препятства въздушните потоци в югозападна посока и за така 

наречената „Витошка яка“ са характерни ветрове, успоредни на северните склонове на 

планината в запад - северозападна или в изток - югоизточна посока.  

 

 

 

                                                           
30 Източник: https://airbg.info/  
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Фигура 2.3.1. Релеф и ориентация на Софийското поле 

РЕЛЕФ И 

ОРИЕНТАЦИЯ 

НА 

СОФИЙСКОТО 

ПОЛЕ 

 

 

За Софийската котловина радиационните инверсии (радиационно охлаждане на 

земната повърхност, което води до увеличаване на температурата на въздуха с 

височината) са типично явление. Най-мощни и продължителни приземни инверсии се 

регистрират през есента и зимата. Инверсиите в 40 - метровия приземен въздушен слой 

според някои проучвания имат голяма честотата - средно в 85% от дните в годината. 

Инверсиите са най-неблагоприятните условия за разпространението на замърсители в 

приземния слой. 

Атмосферно явление, тясно свързано с инверсията е мъглата. Мъглите през 

есенно -зимния сезон са често явление. Максимумът на мъглите е през ноември, 

декември и януари, а минимумът - през топлите летни месеци. Продължителността на 

мъглите е друга важна характеристика, оказваща влияние върху качеството на въздуха. 

Мъглите, които продължават повече от един ден, са характерни за зимния период. 

По-чести и гъсти са мъглите в ниските части на Софийското поле и най-вече в ниските 

квартали (около Центъра - Сточна гара, Хаджи Димитър и др.). 

Въз основа на метеорологичните данни, които са предоставени официално от 

НИМХ е изготвена роза на ветровете за 2018 г. Както се вижда от фигурата по-долу, 8.8% 

от времето в годината се характеризира с отсъствие на вятър. Скоростта на вятъра през 

22.8% от времето е по-ниска или равна на 1.5 м/сек. Следователно може да се приеме, 

че през 31.6% от годината са налице относително неблагоприятни метеорологични 

условия от гледна точка на фактора ветрове. 
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Фигура 2.3.2. Роза на ветровете за 2018г. (изготвена по данни на НИМХ)31 

 

Безветрието или наличието на вятър, но с твърде ниска скорост, води до 

натрупване на емитираните замърсители в ограничена област на атмосферата, което 

след това може да се изрази в значителна степен на замърсяване на приземния въздушен 

слой. 

Могат да се обособят четири степени на потенциал на замърсяване на въздуха от 

гледна точка на ветровете: 

 нисък – честота на тихо време между 0 - 25%; 

 среден – честота на тихо време между 26 - 50%; 

 средно висок – честота на тихо време между 51 - 75%; 

 висок– честота на тихо време между 76 - 100%. 

 

Движейки се от покрайнините на града към центъра на София, тихото време от 

36% за летище София и 31% за станция НИМХ, достига до 50% и повече в централната 

                                                           
31 Източник: Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 
2021-2026 
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част. Ако към тихото време се включи и вятър с ниска скорост до 1 м/сек, то в централната 

част на София се получава висок „потенциал на замърсяване“ - около 70 - 80%. 

Липсата или много слабата турбулентност възпрепятстват разпространението на 

примеси в по-голям обем въздух (намалява се концентрацията му в кубичен метър), при 

което цялото емитирано количество замърсител остава и се натрупва в близост до 

източника. Такива условия са изключително неблагоприятни за разсейването на 

замърсителите и пречат на естествените способности на атмосферата за 

самопречистване. 

Нормите на вредни вещества в атмосферния въздух, определени от европейските 

директиви, са напълно въведени в националното законодателство в следните наредби: 

 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 

определя нормите за SO₂, NO₂, ФПЧ, Pb, СО, O3 и бензен. 

 Наредба № 11 от 14 май 2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични 

ароматни въглеводороди в атмосферния въздух определя нормите за As, Cd, Ni и 

полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух. 

 

Съгласно Приложение 1 към чл.3 от Наредба №12 от 15 юли 2010 г. са определени 

следните норми за замърсители в атмосферния въздух:  

 За ФПЧ10 средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН) от 50 

мг/м³, която не може да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 

календарна година; 

 За ФПЧ10 средногодишна норма (СГН) за опазване на човешкото здраве от 40 

мг/м³; 

 За ФПЧ2,5 средногодишна норма от 30 мг/м³ (от 2010 г.), от 25 мг/м³ (от 01.01.2015 

г.) и от 20 мг/м³ (от 01.01.2020г.); 

 За азотен диоксид (NO₂) средночасова норма (СЧН) от 200 мг/м³, която не може 

да бъде превишавана повече от 18 пъти в рамките на една календарна година;  

 За азотен диоксид (NO₂) средногодишна норма от 40 мг/м³; 

 За въглероден оксид (CO) норма за опазване на човешкото здраве от 10 мг/м³; 

(максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието); 

 За озон (O3) краткосрочна целева норма (КЦН) от 120 мг/м³, която не може да се 

превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен 

период (максимална 8-часова средна стойност в рамките на денонощието); 

 За озон (O3) дългосрочна целева норма (ДЦН) от 120 мг/м³ (максимална 8-часова 

средна стойност в рамките на денонощието); 

 За озон (O3) праг за информиране на населението (ПИН) от 180 мг/м³ 

(средночасова норма); 
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 За озон (O3) праг за предупреждаване на населението (ППН) от 240 мг/м³ 

(средночасова норма)  

 

Представените по-долу данни са от пунктовете за мониторинг на КАВ на територията на 

Столична община.32 

Фигура 2.3.3. Средногодишна 

концентрация на ФПЧ10 за периода 2014-

2019 г. 

Фигура 2.3.4. Брой дни с регистрирани 

превишения на пределната 

средноденонощна стойност на ФПЧ10 

  

 

Въпреки добрите показатели на стойностите за средногодишна концентрация на 

ФПЧ10 през 2019г., все още се наблюдават дни с много високи стойности. 

По отношение на ФПЧ10 средноденонощната норма от 50 мг/м³, която съгласно 

европейското законодателство е допустимо да бъде превишавана 35 пъти в рамките на 

една календарна година. Видно от горната графика е, че с изключение на извънградския 

фонов пункт Копитото, при всички останали мониторингови станции на територията на 

Столична община се регистрира превишение на допустимия брой превишения на 

средноденонощната норма за ФПЧ10. 

Данните от тримесечните бюлетини за нивата на основните показатели за 

качество на атмосферния въздух на ИАОС, визуализирани на горните графики, показват, 

че през целия разглеждан период при всички пунктове за мониторинг на КАВ (с 

изключение на Копитото) превишенията на пределните средноденонощни норми за 

концентрация на ФПЧ10 се регистрират основно през първо и четвърто тримесечие на 

календарната година, т.е. през студените месеци на годината. През тези тримесечия, 

когато се отчита най-голям брой дни с превишение на средноденонощната норма от 50 

мг/м³, са регистрирани и най-високите нива на концентрация на ФПЧ10, т.е. емисиите на 

ФПЧ10 през първото и четвъртото тримесечие, допринасят най-много за превишаване на 

средногодишна норма за опазване на човешкото здраве от 40 мг/м³. 

                                                           
32 Източник: Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за 
периода 2021-2026 
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На база данните от станциите за измерване на качеството на въздуха на фигурата 

по-долу са показани стойностите за средногодишна концентрация на ФПЧ2,5. 

В периода 2014-2019 г. показателят ФПЧ2,5 е контролиран в два пункта за 

мониторинг на КАВ на територията на Столична община – АИС „Хиподрума“ и АИС 

„Копитото“. 

По подобие на ФПЧ10, средните концентрации на ФПЧ2,5 са с най-високи съответно 

неблагоприятни стойности през първото и четвъртото тримесечие на всяка от 

разглежданите години в периода 2014-2019 г., т.е. през студените месеци на годината. 

 

Фигура 2.3.5. Средногодишна концентрация 

на ФПЧ2,5 за периода 2014-2019 г. 

Фигура 2.3.6. Средногодишна концентрация 

на азотни оксиди за периода 2014-2018 г. 

  

 

През разглеждания период 2014-2019 г. показателят азотен диоксид се измерва 

от няколко пункта за мониторинг на КАВ разположени на територията на Столична 

община – „Дружба“, „Павлово“, „Младост“, „Надежда“, „Хиподрума“, „Копитото“ и 

„Орлов мост“, като последният функционира до края на третото тримесечие на 2015 г. 
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2.4 СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СТРУКТУРАТА 

НА АВТОМОБИЛНИЯТ ПОТОК 

 

Автотранспортът е източник на емисии на редица замърсяващи атмосферния 

въздух вещества, най-вече прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди и в по-малка степен 

някои други замърсители. 

Въглеродният диоксид, който е основен парников газ, не се определя като 

замърсител по отношение на КАВ. Емисиите на въглероден диоксид се явяват основен 

показател във въведените екологични стандарти при производството на нови моторни 

превозни средства поради политиките за изменение на климата. 

Емисиите на разглежданите в настоящият документ замърсители са изчислени 

като освен емисиите от работата на двигателите и изгарянето на горивото 

(бензин/дизел/газ) са прибавени и емисии от триене на гуми, спирачки и пътен унос, като 

по отношение на запрашеността на града и повишеното съдържание 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 вредни вещества в атмосферния въздух от изгорели газове от 

транспортните средства са изчислени с използването на общовалидните емисионни 

фактори, съобразени с изискванията на Ръководството „EMEP/CORINAIR, Emission 

Inventory Guidebook, 2019г.“. В съответствие с изискванията на Ръководството, емисиите 

на различните замърсители от автотранспорта се разпределят в зависимост от типа на 

превозните средства, годината на производство (Евро-категория), вида на използваното 

гориво (бензин, дизел, газ), както и от интензивността на трафика по съответната улица и 

състоянието на пътното покритие. 

       
       
       
       

 

Основната част от използвани на територията на Столична община 

автомобили имат категория под Евро 4 (близо 70%), а над половината са 

автомобилите без Евро категория по данни от 2019 година. 

 

В съответствие с тези данни на СДВР, предоставени на Столична община за целите 

на настоящият документ, разпределението на леките автомобили в Столична община по 

Евро категория е следното: 

 56.46% - без Евро категория; 

 0.11% - Евро 1; 

 2.62% - Евро 2; 
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 10.04% - Евро 3; 

 17.25% - Евро 4; 

 8% - Евро 5; 

 5.52% - Евро 6; 

 

Фигура 2.4.1. Разпределение на леките автомобили в Столична община по Евро 

категория33 

 

На база данни предоставени от Столична община относно заплатени данъци за 

периода на 2021г. разпределението на превозните средства от категории M1 и N1 е 

представено в следващата фигура. 

 

Фигура 2.4.2. Разпределение по евро стандарт на превозни средства в Столична община 

 

                                                           
33 Източник: данни на СДВР 
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На база на реални данни предоставени от  Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация“ (ИААА) за резултатите от проведените годишни технически прегледи за 

7 месеца (считано от юли 2021г. до януари 2022г.) разпределението на леките 

автомобили от категории M1 и N1 в Столична община по евро категория е представено в 

следващата таблица. 

 

Таблица 2.4.1. Разпределение по евро стандарт на автомобили, използващи гориво 

бензин на територията на Столична община 

ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент 

ЕВРО 0 3,99% ЕВРО 5 5,62% ЕВРО 6B 7,44% 

ЕВРО 1 5,89% ЕВРО 5A 1,39% ЕВРО 6C 0,70% 

ЕВРО 2 17,15% ЕВРО 5B 4,14% ЕВРО 6D 1,34% 

ЕВРО 3 20,40% ЕВРО 6 1,37% ЕПС 0,00% 

ЕВРО 4 30,56% ЕВРО 6A 0,01%   

 

Фигура 2.4.3. Разпределение по евро стандарт на МПС, използващи гориво бензин на 

територията на Столична община 
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Таблица 2.4.2. Разпределение по евро стандарт на МПС, използващи гориво дизел на 

територията на Столична община 

ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент 

ЕВРО 0 1,38% ЕВРО 5A 3,08% ЕВРО 6B, W 0,00% 

ЕВРО 1 1,64% ЕВРО 5A, C 0,00% ЕВРО 6C 0,71% 

ЕВРО 2 7,97% ЕВРО 5B 7,55% ЕВРО 6D 0,80% 

ЕВРО 3 26,40% ЕВРО 6 1,56% ЕПС 0,03% 

ЕВРО 4 31,31% ЕВРО 6A 0,04%   

ЕВРО 5 7,24% ЕВРО 6B 10,29%   

 

 

Фигура 2.4.4. Разпределение по евро стандарт на МПС, използващи гориво дизел на 

територията на Столична община 

 

 

Таблица 2.4.3. Разпределение по евро стандарт на МПС, използващи гориво газ на 

територията на Столична община 

ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент ЕВРО група Процент 

ЕВРО 1 0,10% ЕВРО 5A 0,10% ЕВРО 6C 3,06% 

ЕВРО 2 0,49% ЕВРО 5B 25,30% ЕВРО 6D 8,60% 

ЕВРО 3 0,49% ЕВРО 6 0,40% ЕПС 0,40% 

ЕВРО 4 6,62% ЕВРО 6A 0,00%   

ЕВРО 5 33,10% ЕВРО 6B 21,34%   
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Фигура 2.4.5. Разпределение по евро стандарт на МПС, използващи гориво газ на 

територията на Столична община 

 

 

 

Анализът по евро категория е направен при условие, че за превозните средства 

без налична информация в регистрационният талон за евро категория, същата е 

определена на база на година на производство на превозното средство и година на 

въвеждане на стандарта за съответната категория. 

Съгласно въведените промени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните 

прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, считано 

от 12.07.2021г. Моторните превозни средства от категории М1 и N1 се определят в пет 

екологични групи във връзка със степента на отрицателното им въздействие върху 

околната среда и качеството на атмосферния въздух, в зависимост от екологичната им 

категория (EURO) или датата на първата им регистрация, ако няма екологична категория 

(EURO) и съдържанието на въглероден оксид (СО) в отработилите газове на МПС с 

двигатели с принудително възпламеняване на работната смес или стойността на 

коефициента на поглъщане на светлината (димност) за МПС с двигатели със 

самозапалване чрез сгъстяване на работната смес, установени чрез измерване по чл. 31, 

ал. 8 в контролно-технически пункт, както следва: 
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Таблица 2.4.4. Еко групи за МПС с двигатели с принудително възпламеняване на 

работната смес 

Еко група Евро категория Първа регистрация CO на празен ход 
CO високи 

обороти 

Първа 
Без еко категория / 

Евро I, Евро II 

Преди 1 юли 1992 / Преди 1 

януари 1996 
до 4,5% / до 3,5% - 

Втора Евро I, Евро II, Евро III 
от 1 януари 1996 до 1 януари 

1998 
до 0,5% до 0,3% 

Трета 
Евро III, Евро IV, Евро 

V, Евро VI 

от 1 януари 1998 до 1 

септември 2009 
до 0,3% до 0,2% 

Четвърта Евро V, Евро VI след 1 септември 2009 до 0,2% до 0,1% 

 

Таблица 2.4.5. Еко групи за МПС с двигатели със самозапалване чрез сгъстяване на 

работната смес 

Еко група Евро категория Първа регистрация 

Димност 

атмосферно 

пълнене 

Димност 

принудително 

пълнене 

Първа 

Без еко категория / 

Евро I, Евро II, Евро 

III 

Преди 1 януари 2002 до 2,5 m-1 до 3,0 m-1 

Втора Евро IV, Евро V 
от 1 януари 2002 до 1 януари 

2007 
до 1,5 m-1 до 1,5 m-1 

Трета 
Евро IV, Евро V, Евро 

VI 

от 1 януари 2007 до 1 

септември 2009 
до 0,7 m-1 до 0,7 m-1 

Четвърта Евро V, Евро VI след 1 септември 2009 до 0,5 m-1 до 0,7 m-1 

 

Моторните превозни средства, на които задвижването е само с електродвигатели 

(без двигател с вътрешно горене), автомобили, задвижвани с горивна клетка (FCEV), и 

Plug-in хибриден електрически автомобил (PHEV) се определят в пета (5) екологична 

група. 

Моторните превозни средства с двутактови двигатели, които не подлежат на 

измервания, се определят в първа (1) екологична група. 

На база на реални данни предоставени от ИААА за резултатите от проведените 

годишни технически прегледи за 7 месеца ( считано от юли 2021г. до януари 2022г.) 

разпределението на леките автомобили от категории M1 и N1 в Столична община по 

Екологична група е показано в следващата таблица. 
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Таблица 2.4.6. Разпределение на МПС по екологична група на територията на Столична 

община 

Категория Екологична група Процент 

M1/N1 

Първа екологична група 22,56% 

Втора екологична група 10,50% 

Трета екологична група 39,99% 

Четвърта екологична група 36,58% 

Пета екологична група 0,38% 

 

Фигура 2.4.6. Разпределение на МПС, регистрирани на  територията на Столична община 

по екологична група 

 

 

Този анализ ясно показва, че над 70% от автомобилите регистрирани на 

територията на Столична община попадат в категориите Първа, Втора и Трета екологична 

група. На база на същите входящи данни разпределението на автомобилите по 

екологични групи в зависимост от вида на гориво е посочено по-долу. 

 

Таблица 2.4.7. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво бензин 

на територията на Столична община 

Категория Вид гориво Екологична група Процент 

M1/N1 Бензин 

Първа екологична група 9,07% 

Втора екологична група 9,07% 

Трета екологична група 60,17% 

Четвърта екологична група 21,18% 

Пета екологична група 0,52% 

Първа екологична 
група; 22,56%

Втора екологична 
група; 10,50%

Трета екологична 
група; 39,99%

Четвърта екологична 
група; 26,58%

Пета екологична 
група; 0,38%

Разпределение на МПС регистрирани на територията на 
СО по екологична група
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Таблица 2.4.8. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво дизел на 

територията на Столична община 

Категория Вид гориво Екологична група Процент 

M1/N1 Дизел 

Първа екологична група 30,59% 

Втора екологична група 12,28% 

Трета екологична група 25,99% 

Четвърта екологична група 31,09% 

Пета екологична група 0,04% 

 

Фигура 2.4.7. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво бензин на 

територията на Столична община 

 

 

Фигура 2.4.8. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво дизел на 

територията на Столична община 
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Таблица 2.4.9. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво газ на 

територията на Столична община 

Категория Вид гориво Екологична група Процент 

M1/N1 Природна газ 

Първа екологична група 0,40% 

Втора екологична група 0,10% 

Трета екологична група 8,70% 

Четвърта екологична група 90,81% 

Пета екологична група 0,00% 

 

Фигура 2.4.9. Разпределение по екологична група на МПС, използващи гориво газ на 

територията на Столична община 

 

 

  



 

243 
 

2.5 ПРЕБРОЯВАНЕ НА ТРАФИКА И КЛАСИФИКАЦИЯ НА 

ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

 

С оглед на определяне на нивата на замърсяване е извършено преброяване на 

трафика в определени зони – основни артерии, спомагателни артерии, както и в зоните 

на централна градска част („малък ринг“) и зона наречена „среден ринг“. 

Преброяването е извършено чрез използване на всички налични информационни 

източници – трафични камери, камери за разпознаване на регистрационни номера, 

детектори към системите за управление на трафика на Дирекция „Управление и анализ 

на трафика“ (УАТ) при Столична община, ръчно преброяване и системи за преброяване 

на база на Bluetooth технологи. Данните от тези преброявания са предоставени от 

Столична община. 

Информацията за трафика е използвана, за да се изчислят емисиите на 

замърсители от автомобилния трафик и тяхното разсейване. За тази цел, данните от 

трафика обхващат вида на пътя, обема на трафика, представени като:  

 превозни средства на 24 часа;  

 процент на разпределение на превозните средства по категория: 1. тежкотоварни 

автомобили (всички превозни средства с тегло> 3.5 тона); 2. леки автомобили; 3. 

мотоциклети; 4. лекотоварни превозни средства; 5. тежкотоварни превозни 

средства; 6. автобуси; 7. маршрутни превозни средства; 

 скорост на трафика и допълнителна качествена информация за трафика 

(постоянен поток, спиране - потегляне или прекъсвания, например от светофари 

и т.н.); 

 време за пътуване в съответната зона. 

С оглед на изпълнение на основната задача по преброяване на трафика са 

използвани всички налични технически ресурси на Столична община като : 

 данни от трафични контролери събрани чрез детектори за преброяване на 

трафика; 

 данни от камери тип ANPR с възможност за разпознаване на регистрационни 

номера на автомобили; 

 трафични камери за преброяване на трафика извън обхвата на трафичните 

контролери.  

 

В някои от точките планирани за преброяване поради липса на технически 

средства собственост на Столична община извършихме ръчно преброяване и 
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класификация на трафика. Съобразно заданието на Възложителят в преброяването на 

трафика са обхванати две основни зони: 

 Зона „Малък ринг“ (идеален център), заключена между булевардите „Сливница“ 

- „Васил Левски“ - „Патриарх Евтимий“ - „Скобелев“ - „Опълченска“ 

 Зона „Голям ринг“, заключена между булевардите „Сливница“ - „Данаил 

Николаев“ - „Ситняково“ - „Пейо К. Яворов“ - „Атанас Дуков“ - „Хенрих Ибсен“ -

„Петко Ю. Тодоров“ - „Академик Иван Евстратиев Гешов“ –-„Константин 

Величков“  

  

Фигура 2.5.1. Обхват на зона „Малък ринг“ 

Зона „Малък 
ринг“ 

(идеален 
център), 

заключена 
между 

булевардите 
„Сливница“ - 

„Васил 
Левски“ - 

„Патриарх 
Евтимий“ - 

„Скобелев“ - 
„Опълченска“ 

 

 

В зона „Малък ринг“ преброяването на трафика е извършено в 39 локации, които 

представляват основните входни и изходни точки за зоната. 

 

Таблица 2.5.1. Локации за преброяване на трафика в „Малък ринг“ 

Локация Направление Идентификатор Ринг 

бул. „Тодор Александров“ - ул. „Опълченска“ Вход център Точка 36 Малък ринг 

бул. „А. Стамболийски“ - ул. „Опълченска“ Вход център Точка 38 Малък ринг 

пл. „Руски паметник“ Посока „Македония“ Точка 39 Малък ринг 

бул. „Витоша“ - бул. „Патриарх Евтимий“ Пристигащи Точка 41 Малък ринг 

бул. „Цар Освободител“ - бул. „В. Левски“ Вход център Точка 3 Малък ринг 

бул. „А. Дондуков“ - бул. „В. Левски“ Вход център Точка 5 Малък ринг 

бул. „Сливница“  - ул. „Г. С. Раковски“ 
Вход център по ул. 

„Раковска“ 
Точка 6 Малък ринг 

пл. „Лъвов мост“ / бул. „Мария Луиза“ 
Вход център по бул. 

„М. Луиза“ 
Точка 7 Малък ринг 
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Локация Направление Идентификатор Ринг 

бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Цар Симеон“ Вход център Точка 8 Малък ринг 

бул.  „Ген. Скобелев“ - ул. „Пиротска“ Вход център Точка 9 Малък ринг 

ул. „Партений Нишавски“ - ул. „Средна Гора“ Вход център Точка 10 Малък ринг 

бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Добруджански край“ Вход център Точка 11 Малък ринг 

бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Дамян Груев“ Вход център Точка 12 Малък ринг 

бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Владайска“ Вход център Точка 6 Малък ринг 

бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Люлин Планина“ Вход център Точка 13 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - бул. „Христо Ботев“ Вход център Точка 40 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Цар Самуил“ Вход център Точка 14 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Цар Асен I-ви“ Вход център Точка 15 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Ангел Кънчев“ Вход център Точка 16 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Георги С. 

Раковски“ 
Вход център Точка 17 Малък ринг 

бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Хан Крум“ Вход център Точка 18 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Юрий Венелин“ Вход център Точка 19 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ Вход център Точка 20 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Иван Вазов“ Вход център Точка 21 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Аксаков“ Вход център Точка 22 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Оборище“ Вход център Точка 23 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Московска“ Вход център Точка 24 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Стара Планина“ Вход център Точка 25 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Искър“ Вход център Точка 42 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Екзарх Йосиф“ Вход център Точка 26 Малък ринг 

бул. „Васил Левски“ - ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 
Вход център Точка 27 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Ангиста“ Вход център Точка 28 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Будапеща“ Вход център Точка 29 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Веслец“ Вход център Точка 30 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Княз Борис I-ви“ Вход център Точка 31 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Цар Самуил“ Вход център Точка 32 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - бул. „Христо Ботев“ Вход център Точка 33 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Антим I-ви“ Вход център Точка 34 Малък ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Средна гора“ Вход център Точка 35 Малък ринг 

 

Преброяването на трафика е извършено на база на предоставените данни от 

Столична община за период от 90 дни. От данните за 90 дни на база на анализ са взети 

стойности, които представляват минимум 70% повторяемост, т.е. избегнати са пикови 

или много ниски стойности нерелевантни породени от флуктоации на трафика. Данните 

от преброяването по локации са представени в таблицата и обхващат период от 24 часа. 
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Таблица 2.5.2. Данни от преброяването по локации в „Малък ринг“ за период от 24 часа  

№ Локация Идентификатор Ринг 

Брой 

превозни 

средства за 

24ч. 

1 бул. „Тодор Александров“ - ул. „Опълченска“ Точка 36 Малък ринг 13534 

2 бул. „А. Стамболийски“ - ул. „Опълченска“ Точка 38 Малък ринг 12475 

3 пл. „Руски паметник“ Точка 39 Малък ринг 4680 

4 бул. „Витоша“ - бул. „Патриарх Евтимий“ Точка 41 Малък ринг 9192 

5 бул. „Цар Освободител“ - бул. „В. Левски“ Точка 3 Малък ринг 16967 

6 бул. „А. Дондуков“ - бул. „В. Левски“ Точка 5 Малък ринг 5123 

7 бул. „Сливница“  - ул. „Г. С. Раковски“ Точка 6 Малък ринг 6172 

8 пл. „Лъвов мост“ / бул. „Мария Луиза“ Точка 7 Малък ринг 5265 

9 бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Цар Симеон“ Точка 8 Малък ринг 1315 

10 бул.  „Ген. Скобелев“ - ул. „Пиротска“ Точка 9 Малък ринг 1166 

11 ул. „Партений Нишавски“ - ул. „Средна Гора“ Точка 10 Малък ринг 2524 

12 бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Добруджански край“ Точка 11 Малък ринг 216 

13 бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Дамян Груев“ Точка 12 Малък ринг 1157 

14 бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Владайска“ Точка 6 Малък ринг 760 

15 бул. „Ген. Скобелев“ - ул. „Люлин Планина“ Точка 13 Малък ринг 1148 

16 бул. „Патриарх Евтимий“ - бул. „Христо Ботев“ Точка 40 Малък ринг 5373 

17 бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Цар Самуил“ Точка 14 Малък ринг 5417 

18 бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Цар Асен I-ви“ Точка 15 Малък ринг 4574 

19 бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Ангел Кънчев“ Точка 16 Малък ринг 1669 

20 
бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Георги С. 

Раковски“ 
Точка 17 Малък ринг 6990 

21 бул. „Патриарх Евтимий“ - ул. „Хан Крум“ Точка 18 Малък ринг 1533 

22 бул. „Васил Левски“ - ул. „Юрий Венелин“ Точка 19 Малък ринг 29164 

23 бул. „Васил Левски“ - ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ Точка 20 Малък ринг 2429 

24 бул. „Васил Левски“ - ул. „Иван Вазов“ Точка 21 Малък ринг 3217 

25 бул. „Васил Левски“ - ул. „Аксаков“ Точка 22 Малък ринг 1357 

26 бул. „Васил Левски“ - ул. „Оборище“ Точка 23 Малък ринг 2747 

27 бул. „Васил Левски“ - ул. „Московска“ Точка 24 Малък ринг 1695 

28 бул. „Васил Левски“ - ул. „Стара Планина“ Точка 25 Малък ринг 2397 

29 бул. „Васил Левски“ - ул. „Искър“ Точка 42 Малък ринг 660 

30 бул. „Васил Левски“ - ул. „Екзарх Йосиф“ Точка 26 Малък ринг 958 

31 
бул. „Васил Левски“ - ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 
Точка 27 Малък ринг 4137 

32 бул. „Сливница“ - ул. „Ангиста“ Точка 28 Малък ринг 2860 

33 бул. „Сливница“ - ул. „Будапеща“ Точка 29 Малък ринг 1629 

34 бул. „Сливница“ - ул. „Веслец“ Точка 30 Малък ринг 964 

35 бул. „Сливница“ - ул. „Княз Борис I-ви“ Точка 31 Малък ринг 556 

36 бул. „Сливница“ - ул. „Цар Самуил“ Точка 32 Малък ринг 1376 

37 бул. „Сливница“ - бул. „Христо Ботев“ Точка 33 Малък ринг 5659 

38 бул. „Сливница“ - ул. „Антим I-ви“ Точка 34 Малък ринг 596 

39 бул. „Сливница“ - ул. „Средна гора“ Точка 35 Малък ринг 1428 
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Сумарно за 24 часа през основните контролни точки за зона „Малък ринг“ 

преминават общо 171 079 превозни средства. 

 

На база на данните от преброяването на превозните средства преминаващи за 24 

часа през зона „Малък ринг“ и приложен коефициент на процентно разпределение на 

превозните средства по категории от екологични групи, резултатът е представен на 

следващата фигура. 

 

Фигура 2.5.2. Разпределение на превозните средства по екологични групи, преминаващи 

през „Малък ринг“ за 24 часа (в брой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първа екологична 
група; 38592

Втора екологична 
група; 17958

Трета екологична 
група; 68417

Четвърта екологична 
група; 45467

Пета екологична 
група; 645

Разпределение на превозните средства по екологични 
групи преминаващи през "Малък ринг" за 24 часа
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Фигура 2.5.3. Обхват на зона „Голям ринг“ 

Зона „Голям 
ринг“, между 
булевардите 
„Сливница“ - 

„Данаил 
Николаев“ - 

„Ситняково“ - 
„Пейо К. 
Яворов“ - 

„Атанас Дуков“ 
- „Хенрих 

Ибсен“ -„Петко 
Ю. Тодоров“ - 

„Академик 
Иван 

Евстратиев 
Гешов“ –-

„Константин 
Величков“ 

 

В зона „Голям ринг“ преброяването на трафика е извършено в 47 локации, които 

представляват основните входни и изходни точки за зоната. 

 

Таблица 2.5.3. Локации за преброяване на трафика в „Голям ринг“ 

Локация  Идентификатор Ринг 

бул. „Черни връх“ - ул. „Хенрих Ибсен“ Точка 1 Голям ринг 

ул. „Сребърна“ - бул. „А. Дуков“ Точка 2 Голям ринг 

бул. „Н. Й. Вапцаров“ - бул. „А. Дуков“ Точка 3 Голям ринг 

бул. „Пейо К. Яворов“ - бул. „Стоян Михайловски" Точка 4 Голям ринг 

бул. „Драган Цанков“ - ТВ кула Точка 5 Голям ринг 

бул. „Цариградско шосе“ - при алея „Яворов“ Точка 6 Голям ринг 

ул. „Иван Асен“ - бул. „Еминеску“ Точка 7 Голям ринг 

бул. „Ситняково“ - ул. „Черковна“ Точка 8 Голям ринг 

бул. „Ситняково“ - ул. „Попова шапка“ (МОЛ „Сердика“) Точка 9 Голям ринг 

бул. „Ген. Д. Николаев“ - бул. „Мадрид“ (Подуене) Точка 10 Голям ринг 

бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Черковна“ при моста Точка 44 Голям ринг 

бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Силистра“ Точка 12 Голям ринг 

бул. „Вл. Вазов“ - ул. „Ильо войвода“ Точка 11 Голям ринг 

бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Злетово“ Точка 46 Голям ринг 

бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Искър“ Точка 47 Голям ринг 

бул. „Левски“ - пл. „Сточна гара“ Точка 13 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Г. С. Раковски“ Точка 14 Голям ринг 
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Локация  Идентификатор Ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Ангист“ Точка 15 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Будапеща“ Точка 16 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Веслец“ Точка 17 Голям ринг 

пл. „Лъвов мост“ - бул. „Мария Луиза“ Точка 18 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Княз Борис I-ви“ Точка 19 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Цар Самуил“ Точка 20 Голям ринг 

бул. "Сливница“ - бул. „Христо Ботев“ Точка 21 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Антим I-ви“ Точка 22 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Средна Гора“ Точка 23 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Опълченска“ Точка 24 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Шар планина“ Точка 25 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Брегалница“ Точка 26 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - ул. „Инж. Иван Иванов“ Точка 27 Голям ринг 

бул. „Сливница“ - бул. „Димитър Петков“ Точка 28 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - ул. „Цар Симеон“ Точка 30 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - бул. „Т. Александров“ - ул. „Пиротска“ Точка 31 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - бул. „Т. Александров“ -ул. „Пиротска“ Точка 32 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - бул. „Ал. Стамболийски“ Точка 33 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - ул. „Д-р Калинков“ Точка 34 Голям ринг 

бул. „К. Величков“ - ул. „Три уши“ Точка 47 Голям ринг 

бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Гюешево“ Точка 36 Голям ринг 

бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Охридско езеро“ Точка 37 Голям ринг 

бул. „Цар Борис III“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 35 Голям ринг 

бул. „Цар Борис III“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 38 Голям ринг 

бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Феликс Каниц“ Точка 39 Голям ринг 

бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Св. Г. Софийски“ Точка 40 Голям ринг 

бул. „България“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 41 Голям ринг 

бул. „България“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 41 Голям ринг 

бул. „Петко Ю. Тодоров“ - ул. „Бяла черква“ Точка 42 Голям ринг 

бул. „Никола Й. Вапцаров“ - ул. „Козяк“ Точка 43 Голям ринг 

 

Преброяването на трафика е извършено на база на предоставените данни от 

Столична община за период от 90 дни. От данните за 90 дни на база на анализ са взети 

стойности, които представляват минимум 70% повторяемост, т.е. избегнати са пикови 

или ниски стойности нерелевантни породени от флуктоации на трафика. Данните от 

преброяването по локации са представени в таблицата и обхващат период от 24 часа. 

 

Таблица 2.5.4. Данни от преброяването по локации в „Голям ринг“ за период от 24 часа  

№ Локация Идентификатор Ринг 

Брой 

превозни 

средства за 

24ч. 

1 бул. „Черни връх“ - ул. „Хенрих Ибсен“ Точка 1 Голям ринг 13784 

2 ул. „Сребърна“ - бул. „А. Дуков“ Точка 2 Голям ринг 7500 
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№ Локация Идентификатор Ринг 

Брой 

превозни 

средства за 

24ч. 

3 бул. „Н. Й. Вапцаров“ - бул. „А. Дуков“ Точка 3 Голям ринг 13271 

4 бул. „Пейо К. Яворов“ - бул. „Стоян Михайловски" Точка 4 Голям ринг 12479 

5 бул. „Драган Цанков“ - ТВ кула Точка 5 Голям ринг 13859 

6 бул. „Цариградско шосе“ - при алея „Яворов“ Точка 6 Голям ринг 35324 

7 ул. „Иван Асен“ - бул. „Еминеску“ Точка 7 Голям ринг 3966 

8 бул. „Ситняково“ - ул. „Черковна“ Точка 8 Голям ринг 5887 

9 
бул. „Ситняково“ - ул. „Попова шапка“ (МОЛ 

„Сердика“) 
Точка 9 Голям ринг 5793 

10 
бул. „Ген. Д. Николаев“ - бул. „Мадрид“ 

(Подуене) 
Точка 10 Голям ринг 2732 

11 бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Черковна“ при моста Точка 44 Голям ринг 135 

12 бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Силистра“ Точка 12 Голям ринг 2649 

13 бул. „Вл. Вазов“ - ул. „Ильо войвода“ Точка 11 Голям ринг 12178 

14 бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Злетово“ Точка 46 Голям ринг 3335 

15 бул. „Ген. Д. Николаев“ - ул. „Искър“ Точка 47 Голям ринг 1313 

16 бул. „Левски“ - пл. „Сточна гара“ Точка 13 Голям ринг 13521 

17 бул. „Сливница“ - ул. „Г. С. Раковски“ Точка 14 Голям ринг 6172 

18 бул. „Сливница“ - ул. „Ангист“ Точка 15 Голям ринг 2860 

19 бул. „Сливница“ - ул. „Будапеща“ Точка 16 Голям ринг 1629 

20 бул. „Сливница“ - ул. „Веслец“ Точка 17 Голям ринг 964 

21 пл. „Лъвов мост“ - бул. „Мария Луиза“ Точка 18 Голям ринг 5265 

22 бул. „Сливница“ - ул. „Княз Борис I-ви“ Точка 19 Голям ринг 556 

23 бул. „Сливница“ - ул. „Цар Самуил“ Точка 20 Голям ринг 1376 

24 бул. "Сливница“ - бул. „Христо Ботев“ Точка 21 Голям ринг 5659 

25 бул. „Сливница“ - ул. „Антим I-ви“ Точка 22 Голям ринг 596 

26 бул. „Сливница“ - ул. „Средна Гора“ Точка 23 Голям ринг 1428 

27 бул. „Сливница“ - ул. „Опълченска“ Точка 24 Голям ринг 9783 

28 бул. „Сливница“ - ул. „Шар планина“ Точка 25 Голям ринг 583 

29 бул. „Сливница“ - ул. „Брегалница“ Точка 26 Голям ринг 300 

30 бул. „Сливница“ - ул. „Инж. Иван Иванов“ Точка 27 Голям ринг 1511 

31 бул. „Сливница“ - бул. „Димитър Петков“ Точка 28 Голям ринг 5261 

32 бул. „К. Величков“ - ул. „Цар Симеон“ Точка 30 Голям ринг 3645 

33 
бул. „К. Величков“ - бул. „Т. Александров“ - ул. 

„Пиротска“ 
Точка 31 Голям ринг 1598 

34 
бул. „К. Величков“ - бул. „Т. Александров“ -ул. 

„Пиротска“ 
Точка 32 Голям ринг 15340 

35 бул. „К. Величков“ - бул. „Ал. Стамболийски“ Точка 33 Голям ринг 5665 

36 бул. „К. Величков“ - ул. „Д-р Калинков“ Точка 34 Голям ринг 2812 

37 бул. „К. Величков“ - ул. „Три уши“ Точка 47 Голям ринг 230 

38 бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Гюешево“ Точка 36 Голям ринг 3380 

39 
бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Охридско 

езеро“ 
Точка 37 Голям ринг 4440 

40 бул. „Цар Борис III“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 35 Голям ринг 3071 

41 бул. „Цар Борис III“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 38 Голям ринг 13861 
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№ Локация Идентификатор Ринг 

Брой 

превозни 

средства за 

24ч. 

42 
бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Феликс 

Каниц“ 
Точка 39 Голям ринг 660 

43 
бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ - ул. „Св. Г. 

Софийски“ 
Точка 40 Голям ринг 7412 

44 бул. „България“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 41 Голям ринг 12853 

45 бул. „България“ - бул. „Акад. Иван Евст. Гешов“ Точка 41 Голям ринг 13067 

46 бул. „Петко Ю. Тодоров“ - ул. „Бяла черква“ Точка 42 Голям ринг 13477 

47 бул. „Никола Й. Вапцаров“ - ул. „Козяк“ Точка 43 Голям ринг 11731 

 

       
       
       

 

Сумарно за 24 часа през основните входни точки за зона „Голям ринг“ 

преминават общо 304 911 превозни средства. 

 

На база на данните от преброяването на превозните средства преминаващи за 24 

часа през зона „Голям ринг“ и приложен коефициент на процентно разпределение на 

превозните средства по категории от екологични групи, резултатът е представен на 

следващата фигура. 

 

Фигура 2.5.4. Разпределение на превозните средства по екологични групи, преминаващи 

през „Голям ринг“ за 24 часа (в брой) 

  

Първа екологична 
група; 68782

Втора екологична 
група; 32006

Трета екологична 
група; 121938

Четвърта екологична 
група; 81035

Пета екологична 
група; 1149

Разпределение на превозните средства по екологични 
групи преминаващи през "Голям ринг" за 24 часа
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2.6. АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ОТ ПРЕБРОЯВАНЕТО И 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ТРАНСПОРТНИ КОРИДОРИ, 

КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИНЕЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

Основните потенциални източници на емисии са разпределени в следните групи: 

 промишленост; 

 битово горене за отопление; 

 автомобилен транспорт, 

 строителство и ремонтни дейности; 

 емисии от ресуспендиране на частици от площни източници. 

За целта на настоящият анализ като източник на замърсяване е взет 

автомобилният транспорт. 

Автотранспортът е източник на емисии на редица замърсяващи атмосферния 

въздух вещества, най-вече прах, въглеродни оксиди, азотни оксиди и в по-малка степен 

някои други замърсители. 

Въглеродният диоксид, който е основен парников газ, не се определя като 

замърсител по отношение на КАВ. Емисиите на въглероден диоксид се явяват основен 

показател във въведените екологични стандарти при производството на нови моторни 

превозни средства поради политиките за изменение на климата. 

Емисиите на разглежданите в настоящият документ замърсители са изчислени 

като освен генерираните емисии от работата на двигателите и изгарянето на горивото 

(бензин/дизел/ газ) са прибавени и емисии от триене на гуми, спирачки и пътен унос. За 

запрашеността на града и повишеното съдържание на фини прахови частици във въздуха 

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 вредни вещества в атмосферния въздух от изгорели газове от 

транспортните средства са изчислени с използването на общовалидните емисионни 

фактори, съобразени с изискванията на Ръководство за EMEP-EEA 2019 (EMEP/EEA air 

pollutant emission inventory guidebook 2019).34 

В съответствие с изискванията на Ръководството, емисиите на различните 

замърсители от автотранспорта се разпределят в зависимост от типа на превозните 

                                                           
34 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019 
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средства, годината на производство (Евро - категория), вида на използваното гориво 

(бензин, дизел, газ), както и от интензивността на трафика по съответната улица и 

състоянието на пътното покритие. 

Поради обективни обстоятелства в България съгласно Наредба № Н-32 от 

16.12.2011г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на 

пътните превозни средства са въведени допълнителни категории за оценка на емисиите 

на превозните средства наречени Екологични групи. 

Натоварването на трафика и разпределението на емисиите от леките, 

лекотоварните и тежкотоварните превозни средства в рамките на Столична община, 

което е основен показател за определянето на замърсяването от транспортните средства, 

предвид  реални данни, предоставени от Столична община, е отнесено пропорционално 

към дела на съответните категории в общия брой регистрирани МПС в Столична община 

за 2021 г., както следва: 

 леки коли - 80%; 

 лекотоварни автомобили - 15%; 

 тежкотоварни автомобили- 5%. 

 

В допълнение на изчисляването на емисиите от двигателите на транспортните 

средства е необходимо и определянето на емисиите от триене на гуми, спирачки и 

износване на пътната настилка. За изчисляването на емисиите от тези източници е 

използвана актуалната методика на Европейската Агенция по Околна Среда (ЕЕА), 

разработена по Европейската Програма за мониторинг и оценка (EMEP) към Конвенцията 

за трансграничното замърсяване на атмосферния въздух на далечни разстояния. 

За целите на инвентаризацията на емисиите от транспортните средства са 

използвани подробни реални данни от преброявания за структурата на трафика в 

Столична община през 2022г. Данните са предоставени от Столична община и са добити 

чрез инсталирани технически средства за преброяване на трафика собственост на 

Столична община. За определянето на разпределението по Евро категория/ Екологична 

група и вид гориво са използвани данните на ИААА от проведените годишни техничеси 

прегледи (ГТП) чрез Столична община. 

Въз основа на наличните данни от преброяването на трафика в гр. София и 

направените допускания за изчисляване на емисиите от транспортните средства са 

определени източниците на емисии, представени под формата на линейни и площни 

източници в дисперсионното моделиране с необходимите параметри. За моделиране на 

замърсяването на атмосферният въздух на база събраните данни е използван модел  

AERMOD. 
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2.6.1 АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ В „МАЛЪК РИНГ“ 

 

За определянето на емисиите от автомобилния транспорт съгласно посоченото 

по-горе разпределение са взети данни само за леки и лекотоварни автомобили. 

Движението на товарни превозни средства е ограничено с наредба и на база реални 

данни от Столична община за предоставени разрешителни за достъп е видно, че те са 

изключително нисък процент. 

С оглед на използването на модел AERMOD за изчисление на емисиите за зона 

„Малък ринг“ са определени следните зони за обследване и обработка на данните: 

 Определяне на линейни източници на замърсяване - участъци; 

 Определяне на площни източници на замърсяване - площни; 

 Определяне на обходни участъци на замърсяване - обходи. 

 

Линейни източници на замърсяване (участъци) 

 

Фигура 2.6.1. Карта на участъците в зона „Малък ринг“ представляващи линейни 

източници на емисии. 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“, 

УЧАСТЪЦИ - 
ЛИНЕЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 
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Линейните източници на замърсяване в зона „Малък ринг“ са основните пътни 

артерии на движение в зоната. На база на наличните данни за трафика в зоната на 

централна градска част са определени и съответните основни линейни източници на 

замърсяване. 

 

Таблица 2.6.1. Определени линейни източници на замърсяване в зона „Малък ринг“ 

№ 
Участък 

име 

Координати -  UTM WGS 84 
Участък 

начало 
локация 

Участък 

край 
Локация Начало на пътна отсечка Край на пътна отсечка 

зона изток север зона изток север 

1 
Участък 

1 
34 T 691212,31 4729392,45 34 T 689229,25 4730072,5 Точка 1 Ректората Точка 5 

бул. „Тодор 

Александров“ - 

ул. 

„Опълченска“ 

2 
Участък 

2 
34 T 691218,07 4730004,08 34 T 690121,65 4729959,61 Точка 2 

бул. „Левски“ - 

бул. 

„Дондуков“ 

Точка 

11 
Ларго 

3 
Участък 

3 
34 T 691713,43 4730482,64 34 T 689218,18 4730453,71 

Точка 

13 

ул. 

„Опълченска“ 

– ул. „Симеон“ 

Точка 

12 

Бул. „В. 

Левски“ – ул. 

„Симеон“ 

4 
Участък 

4 
34 T 690725,15 4730602,75 34 T 690310,03 4728871,46 Точка 3 

бул. 

„Сливница“  - 

ул. „Г. С. 

Раковски“ 

Точка 9 

бул. „В. 

Левски“ - ул. 

„Г. С. 

Раковски“ 

5 
Участък 

5 
34 T 690310,65 4730634,34 34 T 690121,65 4729959,61 Точка 4 пл. Лъвов мост 

Точка 

11 
Ларго 

6 
Участък 

6 
34 T 686943,56 4730529,6 34 T 689656,37 4729898,57 

Точка 

14 

бул. 

„Сливница“ – 

бул. „Хр. 

Ботев“ 

Точка 

15 

бул. „А. 

Стамболийски“ 

– бул. „Хр. 

Ботев“ 

7 
Участък 

7 
34 T 689201,43 4729926,87 34 T 690121,65 4729959,61 Точка 6 

бул. „А. 

Стамболийски“ 

- ул. 

„Опълченска“ 

Точка 

11 
Ларго 

8 
Участък 

8 
34 T 689301,42 4729247,15 34 T 690965,05 4729037,85 Точка 7 

пл. Руски 

паметник 

Точка 

10 

бул. „В. 

Левски“ - ул. 

„Гурко“ 

9 
Участък 

9 
34 T 689570,13 4728947,01 34 T 689656,37 4729898,57 Точка 8 Петте кьошета 

Точка 

15 

бул. „А. 

Стамболийски“ 

– бул. „Хр. 

Ботев“ 

 

За основните линейни източници са събрани данни за трафика на база на 

технически средства собственост на Столична община, които данни са анализирани и 

структурирани в необходимият формат за изчисление на емисиите. 
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Таблица 2.6.2. Данни за линейни участъци в зона „Малък ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

№ Участък Гориво 
Евро 

0 

Евро 

1 

Евро 

2 

Евро 

3 

Евро 

4 

Евро 

5 

Евро 

5А 

Евро 

5В 

Евро 

6 

Евро 

6А 

Евро 

6В 

Евро 

6С 

Евро 

6D 

1 
Участък 

1 

бензин 563 832 2424 2884 4319 794 197 585 194 2 1052 99 189 

дизел 209 248 1207 3997 4741 1096 466 0 1144 236 6 1558 0 

газ 0 1 1 8 40 0 30 0 0 26 4 10 0 

2 
Участък 

2 

бензин 98 145 422 502 753 138 34 102 34 0 183 17 33 

дизел 36 43 210 696 826 191 81 0 199 41 1 272 0 

газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 1 2 0 

3 
Участък 

3 

бензин 40 60 173 206 309 57 14 42 14 0 75 7 14 

дизел 15 18 86 286 339 78 33 0 82 17 0 111 0 

газ 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 1 0 

4 
Участък 

4 

бензин 240 355 1034 1230 1842 339 84 250 83 1 449 42 81 

дизел 89 106 515 1704 2021 467 199 0 488 100 3 664 0 

газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 0 

5 
Участък 

5 

бензин 126 186 543 646 967 178 44 131 43 0 236 22 42 

дизел 47 56 270 895 1062 245 104 0 256 53 1 349 0 

газ 0 0 0 2 9 0 7 0 0 6 1 2 0 

6 
Участък 

6 

бензин 103 152 442 526 787 145 36 107 35 0 192 18 34 

дизел 38 45 220 729 864 200 85 0 208 43 1 284 0 

газ 0 0 0 1 7 0 6 0 0 5 1 2 0 

7 
Участък 

7 

бензин 134 197 575 685 1025 188 47 139 46 0 250 24 45 

дизел 50 59 287 949 1125 260 111 0 271 56 1 370 0 

газ 0 0 0 2 9 0 7 0 0 6 1 2 0 

8 
Участък 

8 

бензин 106 157 457 543 814 150 37 110 36 0 198 19 36 

дизел 39 47 228 753 893 207 88 0 216 44 1 294 0 

газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

9 
Участък 

9 

бензин 111 164 478 568 851 156 39 115 38 0 207 20 37 

дизел 41 49 238 787 934 216 92 0 225 46 1 307 0 

газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

 

Данните са представени на база 24 часов диапазон, като са структурирани за всеки 

участък по вид гориво използвано от превозните средства, както и по евро стандарт.  

С оглед неравномерността на интензивността на трафика е извършен анализ на 

данните за 24 часов период, в резултат на което са определени и часовите диапазони на 

силен и слаб трафик представени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.6.3. Часовите диапазони на силен и слаб трафик линейни участъци в зона 

„Малък ринг“    

 Трафично натоварване Часови диапазон 

1 Сутрешен пик 07:00 - 09:00 

2 Дневен 06:00 - 07:00 
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 Трафично натоварване Часови диапазон 

3 09:00 - 17:00 

4 19:00 - 24:00 

5 Вечерен пик 17:00 - 19:00 

6 Нощен 00:00 - 06:00 

 

Площни източници на замърсяване  

 

При обработка на данните предоставени  за преброяване на трафика е 

установено, че в голяма част от територията на зона „Малък ринг“ извън основните пътни 

артерии, Столична община не разполага с технически средства за преброяване на 

трафика. След анализ на ситуацията се взе предположение и допускане, че е възможно 

трафикът в тези зони да бъде анализиран и преброен като площен източник на емисии. 

В тази връзка зоните извън основните артерии в „Малък ринг“ са разделени на 18 зони 

обособени от разделящите ги пътни артерии. 

 

Фигура 2.6.2. Карта на дефинираните зони в „Малък ринг“  

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“, 

УЧАСТЪЦИ - 
ПЛОЩНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 
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За събиране на данните за движението на превозни средства в зоните са 

използвани данни от трафичните контролери по кръстовищата със светлинно регулиране 

на трафика, както и данни събрани чрез ръчно преброяване на трафика в определени 

зони. Тези данни са събрани за няколко часови диапазона в рамките на четири дни от 

седмицата, което предполага тяхната достоверност. 

 

Таблица 2.6.4. Координати площни източници на замърсяване в зона „Малък ринг“ 

 
Учас

тък 

име 

Координати -  UTM WGS 84 
Средно 

разстоя

ние, км 

Долу ляво Долу дясно Горе дясно Горе ляво 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

1 
Зона 

1 

34 

T 

689281

,28 

473044

1,00 

34 

T 

68972

9,00 

473035

2,32 

34 

T 

68934

8,88 

473074

2,00 

34 

T 

68979

3,00 

473069

4,86 

1,55 
34 

T 

689281

,28 

473044

1,00 

34 

T 

68972

9,00 

473035

2,32 

34 

T 

68934

8,88 

473074

2,00 

34 

T 

68979

3,00 

473069

4,86 

34 

T 

689281

,28 

473044

1,00 

34 

T 

68972

9,00 

473035

2,32 

34 

T 

68934

8,88 

473074

2,00 

34 

T 

68979

3,00 

473069

4,86 

2 
Зона 

2 

34 

T 

689842

,00 

473036

9,40 

34 

T 

69023

6,00 

473025

2,00 

34 

T 

68963

1,00 

473064

2,00 

34 

T 

69028

0,00 

473062

2,00 

1,65 
34 

T 

689842

,00 

473036

9,40 

34 

T 

69023

6,00 

473025

2,00 

34 

T 

68963

1,00 

473064

2,00 

34 

T 

69028

0,00 

473062

2,00 

34 

T 

689842

,00 

473036

9,40 

34 

T 

69023

6,00 

473025

2,00 

34 

T 

68963

1,00 

473064

2,00 

34 

T 

69028

0,00 

473062

2,00 

3 
Зона 

3 

34 

T 

690256

,00 

473020

6,00 

34 

T 

69076

9,00 

473030

5,00 

34 

T 

69033

7,00 

473066

3,00 

34 

T 

69070

6,00 

473057

9,00 

1,59 
34 

T 

690256

,00 

473020

6,00 

34 

T 

69076

9,00 

473030

5,00 

34 

T 

69033

7,00 

473066

3,00 

34 

T 

69070

6,00 

473057

9,00 

34 

T 

690256

,00 

473020

6,00 

34 

T 

69076

9,00 

473030

5,00 

34 

T 

69033

7,00 

473066

3,00 

34 

T 

69070

6,00 

473057

9,00 

4 
Зона 

4 

34 

T 

690789

,00 

473028

5,00 

34 

T 

69109

5,00 

473045

3,00 

34 

T 

69073

7,00 

473062

2,00 

34 

T 

69106

0,00 

473066

0,00 

1,18 
34 

T 

690789

,00 

473028

5,00 

34 

T 

69109

5,00 

473045

3,00 

34 

T 

69073

7,00 

473062

2,00 

34 

T 

69106

0,00 

473066

0,00 

34 

T 

690789

,00 

473028

5,00 

34 

T 

69109

5,00 

473045

3,00 

34 

T 

69073

7,00 

473062

2,00 

34 

T 

69106

0,00 

473066

0,00 

5 
Зона 

5 

34 

T 

689242

,00 

473009

5,00 

34 

T 

68965

9,78 

472999

4,00 

34 

T 

68926

9,02 

473042

3,90 

34 

T 

68972

6,00 

473032

5,00 

1,62 
34 

T 

689242

,00 

473009

5,00 

34 

T 

68965

9,78 

472999

4,00 

34 

T 

68926

9,02 

473042

3,90 

34 

T 

68972

6,00 

473032

5,00 

34 

T 

689242

,00 

473009

5,00 

34 

T 

68965

9,78 

472999

4,00 

34 

T 

68926

9,02 

473042

3,90 

34 

T 

68972

6,00 

473032

5,00 

6 
Зона 

6 

34 

T 

689692

,90 

472999

1,71 

34 

T 

69016

1,00 

472988

2,00 

34 

T 

68973

4,00 

473030

1,00 

34 

T 

69021

5,24 

473018

8,65 

1,66 
34 

T 

689692

,90 

472999

1,71 

34 

T 

69016

1,00 

472988

2,00 

34 

T 

68973

4,00 

473030

1,00 

34 

T 

69021

5,24 

473018

8,65 

34 

T 

689692

,90 

472999

1,71 

34 

T 

69016

1,00 

472988

2,00 

34 

T 

68973

4,00 

473030

1,00 

34 

T 

69021

5,24 

473018

8,65 

7 
Зона 

7 

34 

T 

690200

,00 

472988

9,00 

34 

T 

69083

3,00 

472994

4,00 

34 

T 

69025

6,00 

473018

5,01 

34 

T 

69076

2,00 

473030

0,00 

1,89 
34 

T 

690200

,00 

472988

9,00 

34 

T 

69083

3,00 

472994

4,00 

34 

T 

69025

6,00 

473018

5,01 

34 

T 

69076

2,00 

473030

0,00 

34 

T 

690200

,00 

472988

9,00 

34 

T 

69083

3,00 

472994

4,00 

34 

T 

69025

6,00 

473018

5,01 

34 

T 

69076

2,00 

473030

0,00 

8 
Зона 

8 

34 

T 

690846

,00 

472994

,00 

34 

T 

69120

1,00 

473000

4,00 

34 

T 

69078

4,00 

473027

1,00 

34 

T 

69110

0,00 

473042

5,00 
1,56 
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Учас

тък 

име 

Координати -  UTM WGS 84 
Средно 

разстоя

ние, км 

Долу ляво Долу дясно Горе дясно Горе ляво 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

34 

T 

690846

,00 

472994

,00 

34 

T 

69120

1,00 

473000

4,00 

34 

T 

69078

4,00 

473027

1,00 

34 

T 

69110

0,00 

473042

5,00 

34 

T 

690846

,00 

472994

,00 

34 

T 

69120

1,00 

473000

4,00 

34 

T 

69078

4,00 

473027

1,00 

34 

T 

69110

0,00 

473042

5,00 

9 
Зона 

9 

34 

T 

689221

6,00 

472993

5,00 

34 

T 

68963

3,00 

472984

8,00 

34 

T 

68921

6,00 

473005

8,00 

34 

T 

68966

0,00 

472987

7,00 

1,19 
34 

T 

689221

6,00 

472993

5,00 

34 

T 

68963

3,00 

472984

8,00 

34 

T 

68921

6,00 

473005

8,00 

34 

T 

68966

0,00 

472987

7,00 

34 

T 

689221

6,00 

472993

5,00 

34 

T 

68963

3,00 

472984

8,00 

34 

T 

68921

6,00 

473005

8,00 

34 

T 

68966

0,00 

472987

7,00 

1

0 

Зона 

10 

34 

T 

689659

,00 

472981

9,00 

34 

T 

69007

4,00 

472973

2,00 

34 

T 

68968

9,00 

472992

5,00 

34 

T 

69015

2,00 

472984

9,00 

1,12 
34 

T 

689659

,00 

472981

9,00 

34 

T 

69007

4,00 

472973

2,00 

34 

T 

68968

9,00 

472992

5,00 

34 

T 

69015

2,00 

472984

9,00 

34 

T 

689659

,00 

472981

9,00 

34 

T 

69007

4,00 

472973

2,00 

34 

T 

68968

9,00 

472992

5,00 

34 

T 

69015

2,00 

472984

9,00 

1

1 

Зона 

11 

34 

T 

690296

,00 

472980

5,00 

34 

T 

69079

7,50 

47295,

94 

34 

T 

69029

6,00 

472980

5,00 

34 

T 

69082

0,00 

472990

4,00 

1,38 
34 

T 

690296

,00 

472980

5,00 

34 

T 

69079

7,50 

47295,

94 

34 

T 

69029

6,00 

472980

5,00 

34 

T 

69082

0,00 

472990

4,00 

34 

T 

690296

,00 

472980

5,00 

34 

T 

69079

7,50 

47295,

94 

34 

T 

69029

6,00 

472980

5,00 

34 

T 

69082

0,00 

472990

4,00 

1

2 

Зона 

12 

34 

T 

690810

,00 

472959

4,00 

34 

T 

69119

0,00 

472941

3,00 

34 

T 

69081

7,00 

472987

9,00 

34 

T 

69121

6,00 

472995

5,00 

1,79 
34 

T 

690810

,00 

472959

4,00 

34 

T 

69119

0,00 

472941

3,00 

34 

T 

69081

7,00 

472987

9,00 

34 

T 

69121

6,00 

472995

5,00 

34 

T 

690810

,00 

472959

4,00 

34 

T 

69119

0,00 

472941

3,00 

34 

T 

69081

7,00 

472987

9,00 

34 

T 

69121

6,00 

472995

5,00 

1

3 

Зона 

13 

34 

T 

689253

,00 

472929

4,00 

34 

T 

68961

8,00 

472952

4,00 

34 

T 

68919

6,00 

472985

5,00 

34 

T 

68962

9,00 

472987

7,00 

1,92 
34 

T 

689253

,00 

472929

4,00 

34 

T 

68961

8,00 

472952

4,00 

34 

T 

68919

6,00 

472985

5,00 

34 

T 

68962

9,00 

472987

7,00 

34 

T 

689253

,00 

472929

4,00 

34 

T 

68961

8,00 

472952

4,00 

34 

T 

68919

6,00 

472985

5,00 

34 

T 

68962

9,00 

472987

7,00 

1

4 

Зона 

14 

34 

T 

689678

,00 

472951

6,00 

34 

T 

69060

0,25 

472932

6,00 

34 

T 

68965

7,00 

472984

0,00 

34 

T 

69076

7,00 

472954

6,00 

2,86 
34 

T 

689678

,00 

472951

6,00 

34 

T 

69060

0,25 

472932

6,00 

34 

T 

68965

7,00 

472984

0,00 

34 

T 

69076

7,00 

472954

6,00 

34 

T 

689678

,00 

472951

6,00 

34 

T 

69060

0,25 

472932

6,00 

34 

T 

68965

7,00 

472984

0,00 

34 

T 

69076

7,00 

472954

6,00 

1

5 

Зона 

15 

34 

T 

690613

,00 

472928

1,00 

34 

T 

69095

2,00 

472905

2,00 

34 

T 

69079

8,00 

472958

1,00 

34 

T 

69117

8,00 

472931

6,00 

1,58 
34 

T 

690613

,00 

472928

1,00 

34 

T 

69095

2,00 

472905

2,00 

34 

T 

69079

8,00 

472958

1,00 

34 

T 

69117

8,00 

472931

6,00 

34 

T 

690613

,00 

472928

1,00 

34 

T 

69095

2,00 

472905

2,00 

34 

T 

69079

8,00 

472958

1,00 

34 

T 

69117

8,00 

472931

6,00 

1

6 

Зона 

16 

34 

T 

689317

,00 

472917

9,00 

34 

T 

68954

1,00 

472897

0,00 

34 

T 

68932

4,00 

472927

4,00 

34 

T 

68961

7,00 

472942

9,00 

1,32 
34 

T 

689317

,00 

472917

9,00 

34 

T 

68954

1,00 

472897

0,00 

34 

T 

68932

4,00 

472927

4,00 

34 

T 

68961

7,00 

472942

9,00 

34 

T 

689317

,00 

472917

9,00 

34 

T 

68954

1,00 

472897

0,00 

34 

T 

68932

4,00 

472927

4,00 

34 

T 

68961

7,00 

472942

9,00 

1

7 

Зона 

17 

34 

T 

689602

,00 

472893

6,00 

34 

T 

69027

4,00 

472883

5,00 

34 

T 

68966

0,00 

472942

2,00 

34 

T 

69056

5,00 

472929

0,00 
2,78 

34 

T 

689602

,00 

472893

6,00 

34 

T 

69027

4,00 

472883

5,00 

34 

T 

68966

0,00 

472942

2,00 

34 

T 

69056

5,00 

472929

0,00 
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Учас

тък 

име 

Координати -  UTM WGS 84 
Средно 

разстоя

ние, км 

Долу ляво Долу дясно Горе дясно Горе ляво 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

Зо

на 
изток север 

34 

T 

689602

,00 

472893

6,00 

34 

T 

69027

4,00 

472883

5,00 

34 

T 

68966

0,00 

472942

2,00 

34 

T 

69056

5,00 

472929

0,00 

1

8 

Зона 

18 

34 

T 

105475

4,66 

456880

7,49 

34 

T 

69078

6,00 

472883

1,00 

34 

T 

69066

0,00 

472926

8,00 

34 

T 

69092

5,00 

472899

7,00 

1,67 
34 

T 

105475

2,94 

457224

6,62 

34 

T 

69078

6,00 

472883

1,00 

34 

T 

69066

0,00 

472926

8,00 

34 

T 

69092

5,00 

472899

7,00 

34 

T 

105475

1,21 

457568

5,75 

34 

T 

69078

6,00 

472883

1,00 

34 

T 

69066

0,00 

472926

8,00 

34 

T 

69092

5,00 

472899

7,00 

 

 За всяка зона с оглед на определяне на генерираните емисии е измерено и 

средното разстояние на движение на превозните средства в рамките на зоната. Данните 

са обработени и структурирани във формата приложен по-долу. 

 

Таблица 2.6.5. Данни за площни участъци в зона „Малък ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

 

Участ

ък 

име 

Средно 

разстоя

ние, км 

Прево

зни 

средст

ва 

общо 

за 24ч. 

Гори

во 

ЕВР

О 0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 

5A 

ЕВР

О 

5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 

6A 

ЕВР

О 

6B 

ЕВР

О 

6C 

ЕВР

О 

6D 

1 
Зона 

1 
1,55 4337 

Бенз

ин 
83 123 358 425 637 117 29 86 29 0 155 15 28 

Дизе

л 
31 37 178 590 699 162 69 0 169 35 1 230 0 

Газ 0 0 0 1 6 0 4 0 0 4 1 2 0 

2 
Зона 

2 
1,65 5070 

Бенз

ин 
97 143 418 497 745 137 34 101 33 0 181 17 33 

Дизе

л 
36 43 208 689 817 189 80 0 197 41 1 269 0 

Газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 1 2 0 

3 
Зона 

3 
1,59 4795 

Бенз

ин 
92 136 395 470 704 129 32 95 32 0 172 16 31 

Дизе

л 
34 41 197 652 773 179 76 0 187 38 1 254 0 

Газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 1 2 0 

4 
Зона 

4 
1,18 2629 

Бенз

ин 
50 74 217 258 386 71 18 52 17 0 94 9 17 

Дизе

л 
19 22 108 357 424 98 42 0 102 21 1 139 0 

Газ 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 0 1 0 

5 
Зона 

5 
1,62 4856 

Бенз

ин 
93 137 400 476 713 131 32 97 32 0 174 16 31 

Дизе

л 
35 41 199 660 783 181 77 0 189 39 1 257 0 

Газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 1 2 0 

6 
Зона 

6 
1,66 5100 

Бенз

ин 
98 144 421 500 749 138 34 102 34 0 183 17 33 

Дизе

л 
36 43 209 693 822 190 81 0 198 41 1 270 0 
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Участ

ък 

име 

Средно 

разстоя

ние, км 

Прево

зни 

средст

ва 

общо 

за 24ч. 

Гори

во 

ЕВР

О 0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 

5A 

ЕВР

О 

5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 

6A 

ЕВР

О 

6B 

ЕВР

О 

6C 

ЕВР

О 

6D 

Газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 4 1 2 0 

7 
Зона 

7 
1,89 6230 

Бенз

ин 
119 176 514 611 915 168 42 124 41 0 223 21 40 

Дизе

л 
44 53 256 847 

100

5 
232 99 0 242 50 1 330 0 

Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

8 
Зона 

8 
1,56 4398 

Бенз

ин 
84 124 363 431 646 119 29 88 29 0 157 15 28 

Дизе

л 
31 37 181 598 709 164 70 0 171 35 1 233 0 

Газ 0 0 0 1 6 0 5 0 0 4 1 2 0 

9 
Зона 

9 
1,19 1832 

Бенз

ин 
35 52 151 180 269 49 12 36 12 0 66 6 12 

Дизе

л 
13 15 75 249 295 68 29 0 71 15 0 97 0 

Газ 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2 0 1 0 

1

0 

Зона 

10 
1,12 1325 

Бенз

ин 
25 38 109 130 195 36 9 26 9 0 47 4 9 

Дизе

л 
9 11 54 180 214 49 21 0 52 11 0 70 0 

Газ 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 

1

1 

Зона 

11 
1,38 2712 

Бенз

ин 
52 77 224 266 398 73 18 54 18 0 97 9 17 

Дизе

л 
19 23 111 369 437 101 43 0 105 22 1 144 0 

Газ 0 0 0 1 4 0 3 0 0 2 0 1 0 

1

2 

Зона 

12 
1,79 5711 

Бенз

ин 
109 162 471 560 839 154 38 114 38 0 204 19 37 

Дизе

л 
41 48 235 776 921 213 91 0 222 46 1 303 0 

Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

1

3 

Зона 

13 
1,92 7574 

Бенз

ин 
145 214 624 743 

111

3 
205 51 151 50 0 271 26 49 

Дизе

л 
54 64 311 

103

0 

122

1 
282 120 0 295 61 2 401 0 

Газ 0 0 0 2 10 0 8 0 0 7 1 3 0 

1

4 

Зона 

14 
2,86 8307 

Бенз

ин 
159 235 685 815 

122

0 
224 56 165 55 0 297 28 53 

Дизе

л 
59 70 341 

112

9 

133

9 
310 132 0 323 67 2 440 0 

Газ 0 0 0 2 11 0 9 0 0 7 1 3 0 

1

5 

Зона 

15 
1,58 4673 

Бенз

ин 
90 132 385 458 686 126 31 93 31 0 167 16 30 

Дизе

л 
33 39 192 635 753 174 74 0 182 37 1 248 0 

Газ 0 0 0 1 6 0 5 0 0 4 1 2 0 

1

6 

Зона 

16 
1,32 2345 

Бенз

ин 
45 66 193 230 345 63 16 47 15 0 84 8 15 

Дизе

л 
17 20 96 319 378 87 37 0 91 19 0 124 0 

Газ 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 1 0 

1

7 

Зона 

17 
2,78 14567 

Бенз

ин 
279 412 

120

1 

142

9 

214

0 
393 97 290 96 1 521 49 94 



 

262 
 

 

Участ

ък 

име 

Средно 

разстоя

ние, км 

Прево

зни 

средст

ва 

общо 

за 24ч. 

Гори

во 

ЕВР

О 0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 

5A 

ЕВР

О 

5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 

6A 

ЕВР

О 

6B 

ЕВР

О 

6C 

ЕВР

О 

6D 

Дизе

л 
38 45 221 731 867 200 85 0 209 43 1 285 0 

Газ 0 0 0 4 20 0 15 0 0 13 2 5 0 

1

8 

Зона 

18 
1,67 5375 

Бенз

ин 
103 152 443 527 790 145 36 107 35 0 192 18 35 

Дизе

л 
38 45 221 731 867 200 85 0 209 43 1 285 0 

Газ 0 0 0 1 7 0 6 0 0 5 1 2 0 

 

С оглед неравномерността на интензивността на трафика бе извършен анализ на 

данните за 24 часов период, в резултат на което са определени и часовите диапазони на 

силен и слаб трафик представени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.6.6. Часовите диапазони на силен и слаб трафик площни участъци в зона 

„Малък ринг“    

 Трафично натоварване Часови диапазон 

1 Сутрешен пик 07:00 - 09:00 

2 

Дневен 

06:00 - 07:00 

3 09:00 - 17:00 

4 19:00 - 24:00 

5 Вечерен пик 17:00 - 19:00 

6 Нощен 00:00 - 06:00 

 

Обходни участъци на замърсяване  

 

Планираното въвеждане на ниско емисионна зона предполага последващ 

сценарии, при които трафикът, преминаващ през тази зона ще претърпи промени. 

От една страна въвеждането на ниско емисионна зона ще наложи спиране на 

движението на определен процент превозни средства в зоната, които не отговарят на 

въведените ограничения като Евро стандарт/Екологична група, които ще търсят 

алтернативни маршрути за движение. 

 

 

  



 

263 
 

Фигура 2.6.3. Определени обходни участъци за зона „Малък ринг“  

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“, 

ОПРЕДЕЛЕНИ 
ОБХОДНИ 
УЧАСТЪЦИ  

 

 

Тези алтернативни маршрути за движение са определени като линейни източници 

на замърсяване след въвеждане на зоната, за което е необходимо да бъдат събрани и 

анализирани данни за трафичното натоварване преди въвеждане на ниско емисионната 

зона, с оглед последващо сравнение на резултатите и анализ на допълнително 

генерираните емисии от пренасочен трафик. Определените обходни участъци за зона 

„Малък ринг“ са представени на картата по-долу.  

 

Таблица 2.6.7. Координати на определени обходни участъци в зона „Малък ринг“ 

№ 
Участък 

име 

Координати -  UTM WGS 84 

Участък начало Участък край 
Пояснение 

маршрут 
Начало на пътна отсечка Край на пътна отсечка 

зона изток север зона изток север 

1 
Участък 

1 
34 T 691215,36 4729358,03 34 T 689194,92 4730056,03 Ректората 

бул. „Тодор 

Александров“ 

- ул. 

„Опълченска“ 

По бул. „В. 
Левски“ - 

през Руски 
паметник 

2 
Участък 

2 
34 T 690769,9 4728803,73 34 T 689570,37 4728921,49 

бул. „В. 
Левски“ – бул. 

„Патриарх 
Евтимий“ - 
бул. „Граф 
Игнатиев“ 

Петте кьошета През тунела 

3 
Участък 

3 
34 T 691219,36 4729391 34 T 689207,18 4730113,72 Ректората 

бул. „Тодор 

Александров“ 

- ул. 

„Опълченска“ 

По бул. „В. 
Левски“ - 

през Сточна 
гара – бул. 

„Сливница“ – 
ул. 

„Опълченска“ 
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За събиране на данните за движението на превозни средства в зоните са 

използвани данни от трафичните контролери по кръстовищата със светлинно регулиране 

на трафика, както и данни събрани чрез ръчно преброяване на трафика в определени 

зони. Тези данни са събрани за няколко часови диапазона в рамките на четири дни от 

седмицата, което предполага тяхната достоверност. Резултатите са представени в 

таблицата по-долу структурирани по участък, вид ползвано гориво и Евро стандарт. 

 

Таблица 2.6.8. Данни за обходни участъци в зона „Малък ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

Участък 

име 

Общо 

за 

24ч. 

Гориво 
ЕВРО 

0 

ЕВРО 

1 

ЕВРО 

2 

ЕВРО 

3 

ЕВРО 

4 

ЕВРО 

5 

ЕВРО 

5A 

ЕВРО 

5B 

ЕВРО 

6 

ЕВРО 

6A 

ЕВРО 

6B 

ЕВРО 

6C 

ЕВРО 

6D 

Участък 1 39540 

Бензи

н 
758 1119 3260 3878 5808 1068 265 787 260 2 1415 133 254 

Дизел 281 334 1624 5375 6375 1474 627 0 1538 317 8 2096 0 

Газ 0 1 1 11 54 0 41 1 0 35 5 14 0 

Участък 2 20974 

Бензи

н 
402 593 1729 2057 3081 566 140 417 138 1 751 71 135 

Дизел 149 177 861 2851 3382 782 333 0 816 168 4 1112 0 

Газ 0 0 0 6 28 0 22 0 0 18 3 7 0 

Участък 3 57153 

Бензи

н 
1095 1617 4712 5606 8395 1544 382 1138 376 3 2045 193 368 

Дизел 406 483 2347 7769 9215 2131 907 0 2223 458 12 3029 0 

Газ 0 1 1 16 78 0 59 1 0 50 7 20 0 

 

2.6.2 АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ В „ГОЛЯМ РИНГ“ 

 

За определянето на емисиите от автомобилният транспорт съгласно посоченото 

по-горе разпределение са взети данни само за леки и лекотоварни 

автомобили.Движението на товарни превозни средства е ограничено с наредба и на база 

реални данни  от Столична община за предоставени разрешителни за достъп е видно, че 

те са изключително нисък процент. 

С оглед на използването на модел AERMOD за изчисление на емисиите, за зона 

„Голям ринг“ са определени следните зони за обследване и обработка на данните: 

 Определяне на линейни източници на замърсяване – участъци; 

 Определяне на площни източници на замърсяване – площни; 

 Определяне на обходни участъци на замърсяване – обходи. 
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Линейни източници на замърсяване  (участъци) 

Фигура 2.6.4. Карта на участъците в зона „Голям ринг“, представляващи линейни 

източници на емисии. 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“, 

УЧАСТЪЦИ - 
ЛИНЕЙНИ 

ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

 

Линейните източници на замърсяване в зона „Голям ринг“ са основните пътни 

артерии на движение в зоната. На база на предоставените от Столична община данни за 

трафика в зоната на голям ринг са определени и съответните основни линейни източници 

на замърсяване. Определените линейни източници са представени в таблицата по-долу 

 

Таблица 2.6.9. Определени линейни източници на замърсяване в зона „Голям ринг“ 

№ 
Участък 

име 

Участък 

начало 
локация 

Участък 

край 
Локация 

1 
Участък 

1 
Точка 1 бул. „Цариградско шосе“ Точка 8 

бул. „Тодор 

Александров“ - бул. „К. 

Величков“ 

2 
Участък 

2 
Точка 11 

бул. „И.Е. Гешов“ – бул. 

„България“ 
Точка 15 

бул. „Данаил Николаев“ – 

ул. „Проф. М. Бичев“ 

3 
Участък 

3 
Точка 14 ТВ кула Точка 16 

бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ 
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№ 
Участък 

име 

Участък 

начало 
локация 

Участък 

край 
Локация 

4 
Участък 

4 
Точка 13 Семинарията Точка 17 

бул. „Свети Наум“ – бул. 

„Черни връх“ 

5 
Участък 

5 
Точка 12 

бул. „Черни връх“ – бул. „Н. 

Й. Вапцаров“ 
Точка 18 Сточна гара 

6 
Участък 

6 
Точка 2 Подуене Точка 19 Ларго 

7 
Участък 

7 
Точка 10 

бул. „И.Е. Гешов“ – бул. „Цар 

Борис III“ 
Точка 20 Ларго 

8 
Участък 

8 
Точка 21 

бул. „И.Е. Гешов“ – ул. 

„Георги Софийски“ 
Точка 22 Площад „Македония“ 

9 
Участък 

9 
Точка 9 

бул. „Ал. Стамболийски“ – 

бул. „К. Величков“ 
Точка 23 

бул. „Ал. Стамболийски“ 

– бул. „Хр. Ботев“ 

10 
Участък 

10 
Точка 24 

бул. „К. Величков“ – ул. „Цар 

Симеон“ 
Точка 25 

бул. „Данаил Николаев“ – 

ул. „Кешан“ 

11 
Участък 

11 
Точка 3 бул. „Дондуков“ Точка 26 Ларго 

12 
Участък 

12 
Точка 27 

бул. „П. Тодоров“ – ул. „Бяла 

черва“ 
Точка 17 

бул. „Свети Наум“ – бул. 

„Черни връх“ 

13 
Участък 

13 
Точка 7 

бул. „Сливница“ – ул. 

„Опълченска“ 
Точка 28 

бул. „Патриарх Евтимий“ 

– ул. „Граф Игнатиев“ 

14 
Участък 

14 
Точка 3 

бул. „Сливница“ – ул. „Г. С. 

Раковски“ 
 

бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“ – ул. „Г. С. 

Раковски“ 

15 
Участък 

15 
Точка 4 пл. „Лъвов мост“  Ларго 

16 
Участък 

16 
Точка 10 бул. „В. Левски“- ул. „Гурко“ Точка 11 Площад „Македония“ 

      

 

За основните линейни източници са събрани данни за трафика на база на 

технически средства собственост на Столична община, които данни са анализирани и 

структурирани в необходимият формат за изчисление на емисиите. 

 

Таблица 2.6.10. Данни за линейни участъци в зона „Голям ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

№ 
Участъ

к име 

Общо 

за 24ч. 
Гориво 

ЕВРО 

0 

ЕВРО 

1 

ЕВРО 

2 

ЕВРО 

3 

ЕВРО 

4 

ЕВРО 

5 

ЕВРО 

5A 

ЕВРО 

5B 

ЕВРО 

6 

ЕВРО 

6A 

ЕВРО 

6B 

ЕВРО 

6C 

ЕВРО 

6D 

1 
Участъ

к 1 
45859 

Бензин 879 1298 3781 4498 6736 1239 307 913 302 3 1641 154 295 

Дизел 326 387 1883 6234 7394 1710 728 0 1784 368 9 2430 0 

Газ 0 1 1 12 62 0 48 1 0 40 6 16 0 

2 
Участъ

к 2 
21067 

Бензин 404 596 1737 2066 3095 569 141 419 139 1 754 71 136 

Дизел 150 178 865 2864 3397 785 334 0 819 169 4 1117 0 

Газ 0 0 0 6 29 0 22 0 0 18 3 7 0 
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№ 
Участъ

к име 

Общо 

за 24ч. 
Гориво 

ЕВРО 

0 

ЕВРО 

1 

ЕВРО 

2 

ЕВРО 

3 

ЕВРО 

4 

ЕВРО 

5 

ЕВРО 

5A 

ЕВРО 

5B 

ЕВРО 

6 

ЕВРО 

6A 

ЕВРО 

6B 

ЕВРО 

6C 

ЕВРО 

6D 

3 
Участъ

к 3 
24065 

Бензин 461 681 1984 2360 3535 650 161 479 159 1 861 81 155 

Дизел 171 203 988 3271 3880 897 382 0 936 193 5 1275 0 

Газ 0 0 0 7 33 0 25 0 0 21 3 8 0 

4 
Участъ

к 4 
24350 

Бензин 466 689 2008 2388 3577 658 163 485 160 1 871 82 157 

Дизел 173 206 1000 3310 3926 908 386 0 947 195 5 1291 0 

Газ 0 0 0 7 33 0 25 0 0 21 3 9 0 

5 
Участъ

к 5 
21082 

Бензин 404 597 1738 2068 3097 569 141 420 139 1 754 71 136 

Дизел 150 178 866 2866 3399 786 334 0 820 169 4 1117 0 

Газ 0 0 0 6 29 0 22 0 0 18 3 7 0 

6 
Участъ

к 6 
10349 

Бензин 198 293 853 1015 1520 280 69 206 68 1 370 35 67 

Дизел 74 87 425 1407 1669 386 164 0 403 83 2 548 0 

Газ 0 0 0 3 14 0 11 0 0 9 1 4 0 

7 
Участъ

к 7 
12650 

Бензин 242 358 1043 1241 1858 342 85 252 83 1 453 43 81 

Дизел 90 107 519 1720 2040 472 201 0 492 101 3 670 0 

Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 0 

8 
Участъ

к 8 
9166 

Бензин 176 259 756 899 1346 248 61 182 60 1 328 31 59 

Дизел 65 77 376 1246 1478 342 145 0 357 73 2 486 0 

Газ 0 0 0 2 12 0 10 0 0 8 1 3 0 

9 
Участъ

к 9 
12830 

Бензин 246 363 1058 1258 1885 347 86 255 85 1 459 43 83 

Дизел 91 108 527 1744 2069 478 204 0 499 103 3 680 0 

Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 5 0 

10 
Участъ

к 10 
5577 

Бензин 107 158 460 547 819 151 37 111 37 0 200 19 36 

Дизел 40 47 229 758 899 208 88 0 217 45 1 296 0 

Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

11 
Участъ

к 11 
11149 

Бензин 214 315 919 1094 1638 301 75 222 73 1 399 38 72 

Дизел 79 94 458 1516 1798 416 177 0 434 89 2 591 0 

Газ 0 0 0 3 15 0 12 0 0 10 1 4 0 

12 
Участъ

к 12 
14680 

Бензин 281 415 1210 1440 2156 396 98 292 97 1 525 49 94 

Дизел 104 124 603 1996 2367 547 233 0 571 118 3 778 0 

Газ 0 0 0 4 20 0 15 0 0 13 2 5 0 

13 
Участъ

к 13 
23018 

Бензин 441 651 1898 2258 3381 622 154 458 152 1 824 78 148 

Дизел 164 194 945 3129 3711 858 365 0 895 185 5 1220 0 

Газ 0 0 0 6 31 0 24 0 0 20 3 8 0 

14 
Участъ

к 14 
12537 

Бензин 240 355 1034 1230 1842 339 84 250 83 1 449 42 81 

Дизел 89 106 515 1704 2021 467 199 0 488 100 3 664 0 

Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 0 

15 
Участъ

к 15 
6585 

Бензин 134 197 575 685 1025 188 47 139 46 0 250 24 45 

Дизел 50 59 287 949 1125 260 111 0 271 56 1 370 0 

Газ 0 0 0 2 9 0 7 0 0 6 1 2 0 

16 
Участъ

к 16 
6585 

Бензин 106 157 457 543 814 150 37 110 36 0 198 19 36 

Дизел 39 47 228 753 893 207 88 0 216 44 1 294 0 

Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 0 

Данните са представени на база 24 часов диапазон, като са структурирани за всеки 

участък по вид гориво използвано от превозните средства, както и по евро стандарт. С 
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оглед неравномерността на интензивността на трафика бе извършен анализ на данните 

за 24 часов период, в резултат на което са определени и часовите диапазони на силен и 

слаб трафик представени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.6.11. Часовите диапазони на силен и слаб трафик линейни участъци в зона 

„Голям ринг“    

 Трафично натоварване Часови диапазон 

1 Сутрешен пик 07:00 - 09:00 

2 

Дневен 

06:00 - 07:00 

3 09:00 - 17:00 

4 19:00 - 24:00 

5 Вечерен пик 17:00 - 19:00 

6 Нощен 00:00 - 06:00 

 

Площни източници на замърсяване  

 

Фигура 2.6.5. Карта на дефинираните зони в „Голям ринг“  

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“, 

ПЛОЩНИ 
УЧАСТЪЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 
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При обработка  на данните предоставени  за преброяване на трафика се установи, 

че в голяма част от територията на зона „Голям ринг“ извън основните пътни артерии, 

Столична община не разполага с технически средства за преброяване на трафика. След 

анализ на ситуацията се взе предположение и допускане, че е възможно трафикът в тези 

зони да бъде анализиран и преброен като площен източник на емисии. В тази връзка 

зоните извън основните артерии в „Голям ринг“ са разделени на 10 зони обособени от 

разделящите ги пътни артерии. 

За събиране на данните за движението на превозни средства в зоните са 

използвани данни от трафичните контролери по кръстовищата със светлинно регулиране 

на трафика, както и данни събрани чрез ръчно преброяване на трафика в определени 

зони. Тези данни са събрани за няколко часови диапазона в рамките на четири дни от 

седмицата, което предполага тяхната достоверност. За всяка зона с оглед на определяне 

на генерираните емисии е измерено и средното разстояние на движение на превозните 

средства в рамките на зоната. Данните са обработени и структурирани във формата 

приложен по-долу. 

 

Таблица 2.6.12. Данни за площни участъци в зона „Голям ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

№ 
Площн

а 

Средно 

разстоя

ние, км 

Превоз

ни 

средст

ва 

общо 

за 24ч. 

Гориво 
ЕВР

О 0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 5A 

ЕВР

О 5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 6A 

ЕВР

О 6B 

ЕВР

О 6C 

ЕВР

О 6D 

1 Зона 1 2,51 73792 

Бензин 1414 2088 6084 7238 
1083

9 
1993 494 1469 486 4 2641 249 475 

Дизел 525 623 3030 
1003

1 

1189

8 
2751 1171 0 2870 591 15 3911 0 

Газ 0 1 1 20 100 0 77 1 0 65 9 26 0 

2 Зона 2 4,02 1897 

Бензин 36 54 156 186 279 51 13 38 12 0 68 6 12 

Дизел 13 16 78 258 306 71 30 0 74 15 0 101 0 

Газ 0 0 0 1 3 0 2 0 0 2 0 1 0 

3 Зона 3 2,93 161377 

Бензин 3092 4566 
1330

6 

1582

8 

2370

5 
4359 1080 3212 1063 9 5775 544 1038 

Дизел 1147 1363 6627 
2193

7 

2602

0 
6016 2560 1 6277 1294 33 8553 1 

Газ 1 3 3 44 219 1 167 3 0 141 20 57 0 

4 Зона 4 6 3103 

Бензин 59 88 256 304 456 84 21 62 20 0 111 10 20 

Дизел 22 26 127 422 500 116 49 0 121 25 1 164 0 

Газ 0 0 0 1 4 0 3 0 0 3 0 1 0 

5 Зона 5 7,82 8690 

Бензин 166 246 716 852 1276 235 58 173 57 0 311 29 56 

Дизел 62 73 357 1181 1401 324 138 0 338 70 2 461 0 

Газ 0 0 0 2 12 0 9 0 0 8 1 3 0 

6 Зона 6 5,08 5207 

Бензин 100 147 429 511 765 141 35 104 34 0 186 18 33 

Дизел 37 44 214 708 840 194 83 0 203 42 1 276 0 

Газ 0 0 0 1 7 0 5 0 0 5 1 2 0 

7 Зона 7 6,96 4414 
Бензин 85 125 364 433 648 119 30 88 29 0 158 15 28 

Дизел 31 37 181 600 712 165 70 0 172 35 1 234 0 
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№ 
Площн

а 

Средно 

разстоя

ние, км 

Превоз

ни 

средст

ва 

общо 

за 24ч. 

Гориво 
ЕВР

О 0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 5A 

ЕВР

О 5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 6A 

ЕВР

О 6B 

ЕВР

О 6C 

ЕВР

О 6D 

Газ 0 0 0 1 6 0 5 0 0 4 1 2 0 

8 Зона 8 11,8 12621 

Бензин 242 357 1041 1238 1854 341 84 251 83 1 452 43 81 

Дизел 90 107 518 1716 2035 470 200 0 491 101 3 669 0 

Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 0 

9 Зона 9 6,08 6448 

Бензин 124 182 532 632 947 174 43 128 42 0 231 22 41 

Дизел 46 54 265 877 1040 240 102 0 251 52 1 342 0 

Газ 0 0 0 2 9 0 7 0 0 6 1 2 0 

10 Зона 10 5,34 4345 

Бензин 83 123 358 426 638 117 29 86 29 0 155 15 28 

Дизел 31 37 178 591 701 162 69 0 169 35 1 230 0 

Газ 0 0 0 1 6 0 5 0 0 4 1 2 0 

 

С оглед неравномерността на интензивността на трафика бе извършен анализ на 

данните за 24 часов период, в резултат на което са определени и часовите диапазони на 

силен и слаб трафик представени в таблицата по-долу. 

 

Таблица 2.6.13. Часовите диапазони на силен и слаб трафик площни участъци в зона 

„Голям ринг“  

 Трафично натоварване Часови диапазон 

1 Сутрешен пик 07:00 - 09:00 

2 

Дневен 

06:00 - 07:00 

3 09:00 - 17:00 

4 19:00 - 24:00 

5 Вечерен пик 17:00 - 19:00 

6 Нощен 00:00 - 06:00 

 

Обходни участъци на замърсяване  

 

Планираното въвеждане на ниско емисионна зона предполага последващ 

сценарии, при които трафика преминаващ през тази зона ще претърпи промени. От една 

страна въвеждането на ниско емисионна зона ще наложи спиране на движението на 

определен процент превозни средства в зоната, които не отговарят на въведените 

ограничения като Евро стандарт/Екологична група, които ще търсят алтернативни 

маршрути за движение. 

Тези алтернативни маршрути за движение са определени като линейни източници 

на замърсяване след въвеждане на зоната, за което е необходимо да бъдат събрани и 

анализирани данни за трафичното натоварване преди въвеждане на ниско емисионната 
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зона, с оглед последващо сравнение на резултатите и анализ на допълнително 

генерираните емисии от пренасочен трафик. 

 

Фигура 2.6.6. Определени обходни участъци за зона „Голям ринг“  

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“, 

ОБХОДНИ 
УЧАСТЪЦИ 

 

 

Описание на определените обходни участъци е представено в таблицата по-

долу. 

 

Таблица 2.6.14. Координати на обходни участъци в зона „Голям ринг“ 

      

№ 
Участък 

име 
Участък начало Участък край Пояснение маршрут 

1 Трасе 1 
Бул. „К. Величков“ – бул. „Т. 

Александров“ 

Бул. „Цариградско шосе“ – 

алея „Яворов“ 
Южен обход 

2 Трасе 2 
Бул. „К. Величков“ – бул. „Т. 

Александров“ 

Бул. „Цариградско шосе“ – 

алея „Яворов“ 
Северен обход 
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За събиране на данните за движението на превозни средства в зоните са 

използвани данни от трафичните контролери по кръстовищата със светлинно регулиране 

на трафика, както и данни събрани чрез ръчно преброяване на трафика в определени 

зони. Тези данни са събрани за няколко часови диапазона в рамките на четири дни от 

седмицата, което предполага тяхната достоверност. Резултатите са представени в 

таблицата по-долу структурирани по участък, вид ползвано гориво и Евро стандарт. 

 

Таблица 2.6.15. Данни за обходни участъци в зона „Голям ринг“ по вид гориво и по евро 

стандарт 

Участък име 

Общо 

за 

24ч. 

Гориво 
ЕВРО 

0 

ЕВРО 

1 

ЕВРО 

2 

ЕВРО 

3 

ЕВРО 

4 

ЕВРО 

5 

ЕВРО 

5A 

ЕВРО 

5B 

ЕВРО 

6 

ЕВРО 

6A 

ЕВРО 

6B 

ЕВРО 

6C 

ЕВРО 

6D 

Трасе 1 32995 

Бензин 632 934 2720 3236 4847 891 221 657 217 2 1181 111 212 

Дизел 235 279 1355 4485 5320 1230 523 0 1283 264 7 1749 0 

Газ 0 1 1 9 45 0 34 1 0 29 4 12 0 

Трасе 2 55189 

Бензин 1057 1562 4550 5413 8107 1491 369 1098 364 3 1975 186 355 

Дизел 392 466 2266 7502 8898 2057 876 0 2147 442 11 2925 0 

Газ 0 1 1 15 75 0 57 1 0 48 7 19 0 
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2.7. ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И 

ЦЕЛЕВИ АНАЛИЗ НА ПЪТУВАНИЯТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Средно всеки жител на столицата прекарва в пътуване 64 минути на ден, като 

средният брой пътувания на ден е 2,67. Пешеходното придвижване се избира при по-

къси разстояния, като 1 пътуване е средно 17 минути. За пътуващите с автомобил едно 

пътуване отнема 26 минути, а за пътуващите с обществен транспорт 29 минути. С 

автомобил пътуват основно работещите и домакините, докато градският транспорт е 

основно средство за придвижване на студентите. Пеша се придвижват основно 

пенсионерите. 

Идеята за функционалност определя и подхода към обществените пространства: 

на моторизирания транспорт е даден приоритет за сметка на други аспекти и 

жизнеспособността на градската среда е поставена на заден план. Отговорът на 

тенденцията за увеличаване на моторизацията чрез непрекъснато повишаване на 

капацитета на уличната мрежа води до още по-голямо търсене. Градовете бързо се 

трансформират, за да бъдат пригодени за пътуване с лек автомобил, без да се обмисли 

вредното въздействие върху гражданите и обществените пространства, които обитават. 

За разлика от западноевропейските градове, София е с недоизградена улична 

мрежа, което деформира допълнително общата картина. 

Следвайки западноевропейските тенденции със закъснение, този подход започна 

постепенно да се променя в София и критериите за жизнеспособност на градската среда 

се прилагат и на стратегическо ниво: пешеходни зони, велосипедна инфраструктура, 

успокояване на движението, приоритет на обществения транспорт. Необходима е 

реализиране на цялостна концепция за развитието на различните аспекти на 

мобилността, която да даде интегрирано решение на проблемите в различните 

направления. 

За по-подробно изследване на транспортните навици на населението на Столична 

община е проведено анкетно изследване за транспортното поведение на гражданите на 

град София (наричано по-долу анкетно изследване/проучване). 

Репрезентативното анкетно изследване е проведено по домовете на 5000 души 

на възраст между 14 и 80 години, с цел проучване на някои важни показатели, 

характеризиращи начините на пътуване на жителите на град София.  

Анкетният формуляр съдържа общо 21 въпроса, които дават информация за 

транспортните навици на анкетираните и техните нагласи към използването на различни 

видове транспорт. 



 

274 
 

Фигура 2.7.1. Демографски показатели, Столична община, 2022г. 

 

 

Фигура 2.7.2. Разпределение по възраст 

 

 

Ценна информация за начина на придвижване, целите на придвижване и времето 

за придвижване се получава след обработката на отговорите на въпроса за дневните 

пътувания на анкетираните „Моля опишете придвижванията си през вчерашния ден“. 

Чрез анализа на данните, получени от този въпрос, се получават най-важните параметри, 

които се ползват при моделиране на процесите на придвижване в града. Първият важен 

показател е разпределението на придвижванията по вид транспорт за конкретен ден. 

работещ; 47%

работещ пенсионер; 
3%

в момента не работя; 
7%

ученик; 10%

пенсионер; 19%

домакиня; 4%

студент; 10%

Демографски показатели Столична община 2022 година

14г. - 17г.; 10,00%

18г.-30г.; 24,10%

31г.-40г.; 16,80%41г.-50г.; 14,20%

51г.-60г.; 12,60%

61г.-70г.; 16,00%

71г.-80г.; 6,30%

Разпределение по възраст
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Фигура 2.7.3. Начин на придвижване 

 

 

В сравнение с подобни данни от проведени анкети през 2018г. с близо 2% е 

спаднало използването на градския транспорт. Това е на фона на построените и пуснати 

в експлоатация нови метро-участъци. Със сигурност ползването на метро създава 

удобство, сигурност и бързо придвижване за една голяма част от жителите и гостите на 

града. Същевременно ползването на автомобил се е увеличило с около 2%. От графиката 

се вижда, че има намаление на процента на ходенето пеш. Това може да се обясни с 

времето, през което е провеждана едната и другата анкета. Има ръст и на ползващите 

велосипеди. Този ръст е осезаем и може да се види ежедневно, но все още е 

недостатъчно висок. 

Въпреки видимите обновления на превозните средства на градския транспорт и 

създаден комфорт и удобство при пътуването, се вижда, че лекият автомобил 

продължава да бъде предпочитано превозно средство най-вече за трудови и бизнес 

пътувания. 

При генериране на пътуванията, когато се ползва четиристъпковият модел на 

търсенето, е изключително важно да се знае процентното разпределение на всяка 

двойка пътувания в зависимост от целите (activity pairs). Когато има информация по зони 

за население, работещи, места в учебни заведения, детски градини, университети, 

търговски площи и т.н., е лесно да се генерират изходящият и входящият потенциал 

(пътници и коли) за всяка зона и за всяка целева двойка пътувания. Ето защо следващата 
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графика е с много голямо значение при моделиране на трафика и резултатите от ефекта 

след въвеждане на ниско емисионните зони. 

 

Фигура 2.7.4. Разпределение по цел на пътуване 

 

 

Графиката е показателна за това, че най-много пътувания през деня са трудови – 

около 60%. Освен че са най-голямата категория, пътуванията до работа допринасят в най-

голяма степен за увеличаване на дела на автомобилите. Видимо от всички графики е, че 

автомобилът е основният начин за придвижване за работещите, докато градският 

транспорт се използва най-вече от студенти и пенсионери. Пеш избират да се придвижват 

най-много пенсионерите и учениците, а велосипедът се използва най-вече сред 

неработещите или спортуващите. 

 

       
       
       
       
       

 

Най-много пътувания през деня са трудови – около 60%. В сутрешните 

пикови часове водят началото си от дома, като над 60% от пътуванията са от 

дома към работното място. 
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На база на част от поставените въпроси е изключително интересна графиката за 

това какво мислят участниците в анкетата за начина по който ще се придвижват след 

въвеждане на ЗНЕ. 

 

Фигура 2.7.5. Как ще се придвижвате след въвеждане на ЗНЕ 

 

 

Видимо от графиката е, че нагласата е за ползване на обходни маршрути около 

60% и много по-малък е процента на анкетираните, които смятат да използват градски 

транспорт, да заменят превозното средство с друго с по-висока Екологична група или 

друга мярка. 

 

       
       
       
       
       

 

За част от анкетираните въвеждането на ниско емисионна зона и по-скоро 

ограниченията от нея биха били сериозен проблем с придвижването 

поради липса на алтернатива. 

 

Конкретно анкетираните споделят за проблем в случаите на необходимост от 

придвижване в посока училище или детско заведение. 

В тези случаи в препоръките за компенсаторните мерки трябва да се помисли за 

възможност за осигуряване на училищен транспорт.  

Ще използвам 
обходни маршрути; 

60%

Ще използвам 
градски транспорт; 

20%

Ще използвам 
същото превозно 

средство, тъй като не 
попада в 

ограниченията; 16%

Ще заменя 
превозното средство 
с друго с по-висока 
Екологична група; 

0,50%

Не ме касае 
въвеждането на НЕЗ; 

2,50%

Ще използвам 
споделено пътуване с 

друг автомобил; 
1,20%

Ще си платя глобите; 
0,20%

Как ще се придвижвате след  въвеждане на ЗНЕ  
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2.8 АНАЛИЗ НА СЪБРАНИТЕ ДАННИ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

РИСКОВИТЕ ЗОНИ С ВИСОКИ НИВА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ. 

АНАЛИЗ НА ЛИНЕЙНИТЕ И НЕЛИНЕЙНИТЕ ИЗТОЧНИЦИ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕ СВЪРЗАНИ С ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА. ИЗБОР 

НА МОДЕЛ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА ЕМИСИИ ГЕНЕРИРАНИ ОТ ПРЕВОЗНИТЕ 

СРЕДСТВА 

 

Програмите за управление на КАВ и асоциираните с тях Планове за действие 

предвиждат различни по своя характер и продължителност на действие мерки. Могат да 

бъдат отбелязани информационни, технически, регулаторни, организационни, 

информационни и финансови, а така също краткосрочни, средносрочни, дългосрочни и  

мерки с перманентно действие. Най-важни и ефективни са мерките, насочени към 

намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферата. 

 

       
       
       
       
       

 

Един от главните сектори - източник на значителни емисии на замърсители 

в атмосферния въздух на Столична община е автомобилният транспорт. 

През последните три десетилетия, автомобилният парк в София нараства 

изключително бързо. 

 

Проблемите, свързани с това са, че: твърде голям е делът на автомобилите, които 

са стари и като дизайн и като технически характеристики – с други думи като вредно 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух, а оттук върху опазването на 

човешкото здраве и околната среда като цяло. От друга страна, възможностите на 

Столицата предвид числеността на населението и градската инфраструктура отдавна не 

са в състояние да посрещнат предизвикателствата на съвременния начин на живот, 

въпреки че местната власт полага значителни усилия в това направление. 

Единственият ефективен подход за опазване на чистотата на атмосферния въздух 

е решителното намаляване на емисиите на замърсители в атмосферата. Затова все по-

настойчиво в световната практика се налагат мерките, свързани с въвеждането на зони с 

ниски емисии (ЗНЕ) на замърсители в атмосферата.  

Екологичната експертиза има за цел да бъде извършено релевантно изследване и 

да бъде оценен ефектът от въвеждането на ниско емисионни зони върху качеството на 

атмосферния въздух в Столична община. 
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2.8.1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗОНА С НИСКИ ЕМИСИИ ОТ 

ТРАНСПОРТ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА 

 

Кратко описание на предмета на изследване 

 

Замърсяването на въздуха е сериозен проблем за Столична община и особено за 

София през последните 30 години. Това се дължи на някои важни обективни причини – 

релефни и метеорологични особености на района, наличие на външен пренос на 

замърсители, бързо разрастване на града и като територия, и като население и др. 

Проблемът е най-сериозен през зимния период на годината. Тогава замърсяването на 

въздуха е в най-висока степен, защото към всички останали, се прибавя още един 

значителен източник на замърсители - битовото горене на дърва и въглища за отопление. 

Наред с другите мерки за опазване на чистотата на атмосферния въздух, все по-

актуални стават така наречените „зони с ниски емисии“ (ЗНЕ). Съществуват и се прилагат 

различни ЗНЕ. Те се различават преди всичко по обекта и начина на въздействие върху 

причините и обстоятелствата, обуславящи влошаване на качеството на атмосферния 

въздух (КАВ). 

 

       
       
       
       
       
       

 

Зоната с ниски емисии от транспорт представлява част от територията на 

град София, за която да бъдат въведени рестрикции относно навлизането и 

движението на автомобили от нисък екологичен клас. Предвижда се 

рестрикциите да обхващат зоните, оградени от т.н. малък обход и голям 

обход. 

 

В така предвидените зони няма да бъде допускано навлизане и движение на 

автомобили от екологични групи 0 и 1 през периода от 01.11 до 31.03 на годината.  

Малкият обход се определя от бул. „Сливница“, ул. „Опълченска“, бул. 

„Скобелев“, бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „В. Левски“. Те очертават т.нар. зона „Малък 

ринг“ (идеален център), чиято площ е около 3.5 км2.  

В нея са дефинирани 9 линейни участъци – източници на емисии от автомобилен 

транспорт, както е показано на Фигура 2.8.1. 
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Фигура 2.8.1. Зона „Малък ринг“ с ниски емисии от автомобилен транспорт - участъци 

ЗОНА С НИСКИ 

ЕМИСИИ ОТ 

ТРАНСПОРТ 

„МАЛЪК РИНГ“  

 

 

Голямата ЗНЕ, т. нар. Зона „Голям ринг“ , с площ около 17 км2, включва изцяло 

малката ЗНЕ и е обхваната от булевардите „ П. Яворов“, ул. „Атанас Дуков“, ул. „Люба 

Величкова“, ул. „Хенрик Ибсен“, бул. „Петко Тодоров“, бул. „Академик Иван Е. Гешов“, 

бул. „Константин Величков“, бул. „Сливница“, бул. „Данаил Николаев“, бул. „Ситняково“, 

бул. „Михаил Еминеску“. 

В нея са дефинирани 15 линейни участъци – източници на емисии от автомобилен 

транспорт, както е показано на Фигура 2.8.2. 
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Фигура 2.8.2. Зона „Голям ринг“ с ниски емисии от автомобилен транспорт - участъци 

ЗОНА С НИСКИ 

ЕМИСИИ ОТ 

ТРАНСПОРТ 

„ГОЛЯМ РИНГ“ 

 

 

Освен линейните източници на замърсители в двете зони с ниски емисии от 

транспорт са дефинирани и площни източници на замърсяване. Те определят емисиите 

от автомобили, които се движат по вътрешните квартални улици. Техният брой за 

определен период от време е разлика между влезлите в зоната и излезлите от нея 

автомобили.  
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Фигура 2.8.3. Площни източници на замърсяване от автомобилния транспорт в ЗНЕ 

„Малък ринг“ 

ПЛОЩНИ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 

ОТ 
АВТОМОБИЛНИ
Я ТРАНСПОРТ В 

ЗНЕ „МАЛЪК 
РИНГ“ 

 

 

Фигура 2.8.4. Площни източници на замърсяване от автомобилния транспорт в ЗНЕ 

„Голям ринг“ 

ПЛОЩНИ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕ 

ОТ 
АВТОМОБИЛНИ
Я ТРАНСПОРТ В 

ЗНЕ „ГОЛЯМ 
РИНГ“ 
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Предвиждат се следните сценарии за изследване: 

 Сценарий 1: оценка на КАВ в малката ЗНЕ от транспорт без налагане на 

рестрикции; 

 Сценарий 2: оценка на КАВ в малката ЗНЕ с наложени рестрикции (Вариант 1 и 

Вариант 2) 

 Сценарий 3: оценка на КАВ на територията на голямата ЗНЕ без налагане на 

рестрикции; 

 Сценарий 4: оценка на КАВ на територията на голямата ЗНЕ с наложени 

рестрикции. 

 

Стратегия за постигане на целите на ЗНЕ 

 

Изборът на посочения период и предвидените действия са основани на следните 

обстоятелства: 

 двата сектора – битово горене и автомобилен транспорт са най-значимите 

замърсители на въздуха в Столична община; 

 облекчаване на ситуацията относно качеството на атмосферния въздух може да се 

постигне само посредством намаляване на емисиите на замърсители от 

посочените сектори; 

 през зимата, по чисто финансови причини, голяма част от домакинствата не 

разполагат с алтернатива за друг начин на отопление, освен изгаряне на дърва и 

въглища; 

 метеорологичните условия през зимния сезон са най-тежки от гледна точка 

замърсяване на въздуха (температурни инверсии, висока влажност на въздуха, т.е. 

слабо разсейване на замърсителите във вертикално направление, безветрие или 

много ниска скорост на вятъра и други); 

 автомобилният транспорт емитира присъщите му замърсители на най-малка 

височина в сравнение със всички други източници, което означава силно 

въздействие върху здравето на гражданите; 

 остава възможността общите емисии от двата сектора да бъдат намалени за 

сметка на ограничения върху онази част от МПС, които замърсяват в най-голяма 

степен приземния слой на атмосферата. 

 

Оценка на ефективността на ЗНЕ и обосновка на предвидените мерки за намаляване на 

емисиите от автомобилния транспорт 
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Ефектът от въвеждането на ЗНЕ от транспорт ще бъде оценяван посредством 

математично моделиране на КАВ при различни сценарии. При това ще бъдат оценявани 

разликите в резултатите по отношение на КАВ преди и след въвеждане на ЗНЕ, както и 

резултатите, постигани при различни сценарии на действие на ЗНЕ. 

Такъв подход би трябвало да осигури възможност за избор на оптимален вариант, 

относно постигане на приемливо качество на въздуха от една страна и трудностите, 

проблемите и финансирането на дейностите по въвеждане на ЗНЕ от друга. 

 

2.8.2. МОДЕЛИРАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА ЗА ОЦЕНКА НА 

ЕФЕКТА ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗОНА С НИСКИ ЕМИСИИ ОТ 

ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

В случаи, когато се изисква да бъде направена оценка на ефективността на проект, 

единствено възможният подход е математическото моделиране. Това е сложна и трудна 

задача, особено когато трябва да бъдат анализирани и оценени различни варианти на 

проекта. Най-голямото предизвикателство в това отношение е, че до самия край на 

проектирането и реализацията на проекта могат да се провеждат експериментални 

изследвания на определени елементи или процеси, но не и за цялостния проект. 

Оценката на качеството на атмосферния въздух в резултат от реализацията на 

определени мерки и действия е именно такава задача. В допълнение, дори да не става 

дума за проект, а за текуща оценка на КАВ, математическото моделиране отново е 

необходимо, доколкото се изисква оценка на качеството на въздуха не в една или две 

точки, а за цялата територия на изследваната област. 

 

ИЗПОЛЗВАН СОФТУЕР 

 

Системата модели на Американската агенция за опазване на околната среда (US 

EPA) включва три основни модела:  

 AERMOD/ISC (Industrial Source Complex) – препоръчан дисперсионен модел на EPA; 

 AERMAP - предпроцесорен модел за обработка на географски височинни данни; 

 AERMET – за подготовка и обработка на необходимите метеорологични данни.  

Освен тези, системата включва и допълнително приложение BPIP (Building Profile 

Input Program), за отчитане на влиянието на включените сгради. За целите на 

изследването е използван софтуерният пакет BREEZE AERMOD/ISC на американската 

фирма Trinity Consultants Inc. за работа в операционна система Windows. 
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AERMOD представлява Гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни 

източници за краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни 

периоди. Крайните резултати се представят във вид на стойности на концентрацията на 

замърсителя, изчислени в точките на мрежа от предварително избрани рецептори или 

чрез изчисляване на отлаганията (сухи, мокри или общо сухи и мокри).  

За изчислителните процедури са използвани множество модификации на 

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

и обтичането на прилежащите към източника сгради. Осредняването на резултатите 

(стойностите на концентрациите) може да се осъществява за различни периоди от време, 

в това число за 1, 2, 3, 6, 8, 12 и 24 часа. 

Дългосрочните осреднявания могат да се изчисляват месечно, годишно и за целия 

изследван период (включително няколко години). Всеки източник може да се дефинира 

като точков, открита площ с неправилен периметър (полигонален), площ с форма на кръг 

или правоъгълник, обемен, открит пламък, линеен източник. В допълнение, за описание 

на замърсяването на въздуха от транспорт е разработен специален тип източник – 

Roadway, достъпен в професионалния пакет. 

Броят на едновременно изследваните източници от всички типове е практически 

неограничен и зависи от възможностите на използваната компютърна система. Те могат 

да се групират по определени признаци и по този начин да се проследява влиянието на 

отделни групи източници.  

За всеки източник е необходимо да се въведе надморска височина 

(автоматизирано, посредством AERMAP), височина на източника над земята, масова 

емисия на замърсителя, температура на газа (за точковите източници) на изход от 

изпускащото устройство и други, в зависимост от типа на източника (за някои от тях част 

от входните данни се модифицират). 

Към основните данни се включва стойността на масовата емисия, отразяваща 

максималното натоварване на източника по време на изследвания период. Отчитането 

на неравномерността на емисията става чрез въвеждане на система от коефициенти, 

характеризиращи почасовото (по часове в денонощието), седмичното, (по дни от 

седмицата), месечното (за всеки месец от годината), сезонното (пролет, лято, есен, зима) 

и годишното натоварване на източника (ако изследвания период е по-дълъг от една 

година). За целта е необходимо да се разполага с детайлна информация за 

интензивността на работа на източниците (при линейни и тип Roadway източници - 

интензивността на движението на МПС за всяка улица).  

Ако се изследва разсейването и утаяването на частици към основните данни 

трябва да се добавят средният диаметър за всяка фракция, относителният ú дял в масови 

части и плътността на частиците. За оценка на разсейването на ФПЧ10 има разработени 

отделни процедури. 
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Обобщена диаграма на процеса за извършване на оценка на моделирането на 

разсейването на въздуха е представена на Фигура 2.8.5. 

 

Фигура 2.8.5. Обобщена диаграма на процеса моделиране на разсейването и определяне 

на приземните концентрации на замърсителите 

 

 

УСЛОВИЯ НА МОДЕЛИРАНЕ 

 

Релеф на земната повърхност и метеорологични условия 

 

Въвеждането и използването на данни за релефа на областта се осъществява 

посредством модула AERMAP, който работи с теренни данни в .DEM и .NED формати, 

всички резолюции.  

Докато теренните данни не са задължително необходими, а препоръчителни, то 

без почасови метеорологични данни пакетът не може да работи. Входните 

метеорологични параметри са файлове, съдържащи почасови записи на 

метеорологичните параметри (25 за повърхностния, .SFC, и 11 за профилиращият файл, 

.PFL). Те се подготвят предварително с предпроцесор AERMET, който позволява да се 

вземат предвид промените в поведението на облака със замърсители във височина. 

Подробна документация за всички конфигурационни настройки и работата на 

предпроцесора са достъпни онлайн на сайта на EPA (User's Guide for the AERMOD 
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Meteorological Preprocessor(AERMET)(PDF) (293pp,2.2MB,04-22-2021,454-B-21-004), 

https://gaftp.epa.gov/Air/ aqmg/SCRAM/models/met/aermet/aermet_userguide.pdf) 

 

AERMET обработва три вида данни:  

 почасови наблюдения на повърхността, които обикновено (но не само) се събират 

на летищата от Националната метеорологична служба (NWS) и/или Федералната 

авиационна администрация (FAA);  

 сондиране на горните слоеве на въздуха два пъти дневно, събирано от NWS; 

 данни, събрани от програма за измерване на място или на конкретен обект, или 

прогнозни метеорологични данни, обработени чрез процесор, като например 

интерфейс за мезомащабни модели (MMIF) (EPA, 2018 г.). 

 

Обработката на данните се извършва на три отделни етапа, които не са свързани 

с вида на обработваните данни. Всеки от тях трябва да се изпълнява отделно, като 

областите на етапите са илюстрирани на Фигура 2.8.6. Първият етап извлича данните за 

земната повърхност и горните слоеве на въздуха от файлове, в които данните се 

съхраняват в специфични архивни формати.  

Качеството на данните за приземния, горните слоеве на атмосферата и 

специфичните за мястото данни също се оценява по време на Етап 1. Вторият етап 

комбинира или обединява извлечените данни за приземния слой и горните слоеве на 

атмосферата с данните за конкретния обект в отделни 24-часови периоди или блокове и 

записва обединените данни в междинен файл. Третият и последен етап прочита 

обединения файл с данни, изчислява параметрите на граничния слой, изисквани от 

AERMOD, и генерира два готови за AERMOD файла с метеорологични данни. 

 

Фигура 2.8.6. Обработка на данните в AERMET 
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Етап 1 включва извличането на данни и оценка на качеството на данните. 

Извличането на данни обикновено е еднократна дейност, докато оценката на качеството 

(ОК) може да се извършва в няколко итерации, ако се установят проблеми с данните.  

AERMET може да извлича почасови метеорологични наблюдения от няколко 

стандартни формата, като основен формат е Integrated Surface Hourly Database (ISD). 

Актуални и архивни данни за целия свят са достъпни от NCEI на адрес: 

http://www.ncdc.noaa.gov/isd/data-access. Данните за сондиране на горните слоеве на 

въздуха в два формата (TD-6201 и формата на Лабораторията за прогнозни системи (FSL)) 

са достъпни от NOAA Earth System Research (ESRL) на адрес http://esrl.noaa.gov/raobs/. 

За локалните, специфични за обекта метеорологични данни, не съществува 

стандартен формат за съхранение. Те могат да включват наблюдения, извършени на едно 

или повече нива на кула с уреди, от уреди за дистанционно наблюдение, или измервания 

в близост до повърхността (например слънчева радиация, нетна радиация и 

температурна разлика). Метеорологичният предпроцесор има възможност да чете 

такива данни в ASCII файл като се приложи описана от потребителя със стандартни 

оператори на Fortran структура. 

Етап 2 от обработката обединява данните, обработени по време на етап 1 - 

включително извлечените данни от NWS за приземния и горния слой на въздуха, 

опционалните 1-минутни ASOS данни (Automated Surface Observing Systems, достъпни 

само за територията на САЩ) и данните за конкретния обект, в един ASCII файл. Файлът е 

организиран в блокове от данни, така че всеки блок да съдържа всички наблюдения за 

24-часов период за един ден.  

Всеки период започва от час 1 и завършва с час 24, където час 1 представлява 

периода от 00:01 местно стандартно време (LST) или една минута след полунощ LST, до 

01:00 или 1:00 ч. LST. Час 24 представлява 23:01 (23:01 ч.) LST до 24:00 (полунощ) LST. По 

време на обработката на етап 2, за всички часове от данни, които физически липсват 

(напр. инструмент, спрян за поддръжка), AERMET вмъква запис на данни със съответния 

ден и час и задава стойността на метеорологичните променливи като липсваща стойност 

показатели. По този начин се гарантира, че в крайните изходни файлове на AERMET няма 

пропуски. 

На последния етап 3 от обработката на данните се прочита обединеният файл, 

създаден на етап 2, изчисляват се параметрите за мащабиране на граничния слой (напр. 

скоростта на повърхностно триене, височината на смесване и дължината на Монин - 

Обухов) и се създават два входни файла за AERMOD. Първият PFL файл съдържа 

изчислените параметри на граничния слой, както и наблюдаваните параметри на 

повърхността (напр. температура, скорост на вятъра и посока на вятъра).  

Вторият SFC файл съдържа едно или повече нива (като профил) на ветровете, 

температурата и стандартното отклонение на колебаещите се компоненти на вятъра (ако 

са налични като изходни данни). Програмите за мониторинг на конкретни обекти 
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обикновено събират данни за температурата и вятъра, измервани на няколко нива. Тези 

данни от няколко нива се записват в този втори файл. При липса на многостепенни данни 

за конкретния обект се използва едно ниво от специфичните за обекта или от почасовите 

данни на NWS за приземния слой. 

Метеорологичният предпроцесор AERMET за обработка на метеорологични данни 

за модела AERMOD се нуждае от определянето на подходящи стойности за три 

характеристики на повърхността: дължина на грапавостта, албедото по обяд и 

съотношение на Боуен през деня. Дължината на грапавостта на повърхността е свързана 

с височината на препятствията пред потока на вятъра и принципно е височината, на която 

средната хоризонтална скорост на вятъра е нула въз основа на логаритмичен профил. 

Дължината на грапавостта на повърхността влияе върху напрежението на срязване на 

повърхността и е важен фактор за определяне на големината на механичната 

турбулентност и стабилността на граничния слой.  

Албедото е частта от общата падаща слънчева радиация, отразена от повърхността 

обратно в пространството без поглъщане. Коефициентът на Боуен, показател за 

влажността на повърхността, е съотношението между чувствителния топлинен поток и 

латентния топлинен поток и заедно с албедото и други метеорологични наблюдения се 

използва за определяне на параметрите на планетарния граничен слой за конвективни 

условия, управлявани от повърхностния чувствителен топлинен поток.  

Инструментът AERSURFACE е разработен, за да подпомогне получаването на 

реалистични и възпроизводими стойности на характеристиките на повърхността. 

Инструментът използва данни от Националната база-данни за земното покритие (NLCD) 

от Геологическата служба на САЩ (USGS) и таблици за търсене на данни за повърхността, 

които варират в зависимост от типа земно покритие и сезона. 

За целите на настоящето изследване са използвани следните основни видове 

данни: 

 ISD почасови данни за 2021г. от метеорологична станция с код WMO 15614, ICAO 

LBSF (156140-99999-2021.isd), с координати 42.695°N 23.406°E и надморска 

височина 531 m, разположена приблизително на 7 км от изследвания обект, 

източник: National Centers for Environmental Information, NOAA, 

https://www.ncei.noaa.gov/. 

 данни във FSL формат за сондиране на горните слоеве на въздуха от най-близката 

докладваща метеостанция (WMO 15614, ICAO LBSF, 42.695°N  23.406°E, 531 m. н. 

в.), разположена приблизително на 7 км от изследвания обект, източник: 

NOAA/ESRL Radiosonde Database, https://ruc.noaa.gov/raobs/  

 данни за постилащата повърхност от AERSURFACE, необходими за работата на 

AERMET. За района на настоящото изследване са приложени на базата на CORINE 

Land Cover (https://land.copernicus.eu/) със следните параметри: 

 



 

290 
 

CENTERLL  42.692   23.407  NAD83 

DATAFILE NLCD2016  „nlcd2016_bulgaria_lc.tif“ 

DATAFILE CNPY2016  „nlcd2016_bulgaria_tcd.tif“ 

DATAFILE MPRV2016  „nlcd2016_bulgaria_imd.tif“ 

CLIMATE   AVERAGE  SNOW   NONARID 

SEASON   WINTERWS   12 1 2 

SEASON   SPRING     3 4 5  

SEASON   SUMMER     6 7 8 

SEASON   AUTUMN     9 10 11 

FREQ_SECT   MONTHLY    3  VARYAP 

SECTOR   1     0.00   90.00  NONAP 

SECTOR   2    90.00  290.00  AP 

SECTOR   3   290.00    0.00  NONAP 

 

Фигура 2.8.7. NLCD данни за земното покритие, плътността на застрояване и залесяване 

в изследваната област 

ЗЕМНО 
ПОКРИТИЕ 
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ПЛЪТНОСТ НА 
ЗАСТРОЯВАНЕ 

 
 

ЗАЛЕСЯВАНЕ 

 

 

В резултат от изпълнението на AERSURFACE e получено характеристично сезонно 

описание на постилащата повърхност в района на изследването, приложимо в Етап 3 от 

работата на метеорологичния предпроцесор AERMET. 
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Метеорологичният предпроцесор AERMET е конфигуриран както следва: 

 

Етап 1: 

JOB 

UPPERAIR 

DATA      LBSF2021.FSL  FSL 

EXTRACT   UAEXOUT.DAT 

AUDIT     UAPR  UAHT  UATT  UATD  UAWD  UAWS 

XDATES    21/01/01  TO  21/12/31 

LOCATION  156140  42.695N  23.406E  -2  530.96 

QAOUT     UAQAOUT.DAT 

SURFACE 

DATA      LBSF2021.ISD   ISHD 

EXTRACT   SFEXOUT.DAT 

AUDIT     SLVP PRES CLHT TSKC PWTH ASKY HZVS DPTP RHUM 

XDATES    21/01/01  TO  21/12/31 

LOCATION  156140  42.695N  23.406E  -2  530.96 

QAOUT     SFQAOUT.DAT 

 

Етап 2: 

JOB 

UPPERAIR 

QAOUT      UAQAOUT.DAT 

SURFACE 

QAOUT      SFQAOUT.DAT 

MERGE 

OUTPUT     LBSF2021.MRG 

XDATES     21/01/01 TO 21/12/31 

 

Етап 3: 
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JOB 

METPREP 

XDATES    21/01/01  TO  21/12/31 

DATA      LBSF2021.MRG 

METHOD    REFLEVEL  SUBNWS 

METHOD    WIND_DIR  NORAND 

NWS_HGT   WIND      10 

LOCATION  156140  42.695N  23.406E  -2  530.96 

OUTPUT    LBSF2021.SFC 

PROFILE   LBSF2021.PFL 

FREQ_SECT  MONTHLY  3 

SECTOR   1    0.00   90.00 

SECTOR   2   90.00  290.00 

SECTOR   3  290.00  360.00 

SITE_CHAR    1       1     0.49     0.48     0.025 

SITE_CHAR    1       2     0.49     0.48     0.026 

SITE_CHAR    1       3     0.49     0.48     0.018 

SITE_CHAR    2       1     0.49     0.48     0.025 

SITE_CHAR    2       2     0.49     0.48     0.026 

SITE_CHAR    2       3     0.49     0.48     0.018 

SITE_CHAR    3       1     0.16     0.56     0.053 

SITE_CHAR    3       2     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    3       3     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    4       1     0.16     0.56     0.053 

SITE_CHAR    4       2     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    4       3     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    5       1     0.16     0.56     0.053 

SITE_CHAR    5       2     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    5       3     0.16     0.56     0.040 

SITE_CHAR    6       1     0.18     0.67     0.064 
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SITE_CHAR    6       2     0.18     0.67     0.044 

SITE_CHAR    6       3     0.18     0.67     0.050 

SITE_CHAR    7       1     0.18     0.67     0.064 

SITE_CHAR    7       2     0.18     0.67     0.044 

SITE_CHAR    7       3     0.18     0.67     0.050 

SITE_CHAR    8       1     0.18     0.67     0.064 

SITE_CHAR    8       2     0.18     0.67     0.044 

SITE_CHAR    8       3     0.18     0.67     0.050 

SITE_CHAR    9       1     0.18     0.88     0.053 

SITE_CHAR    9       2     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR    9       3     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR   10       1     0.18     0.88     0.053 

SITE_CHAR   10       2     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR   10       3     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR   11       1     0.18     0.88     0.053 

SITE_CHAR   11       2     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR   11       3     0.18     0.88     0.040 

SITE_CHAR   12       1     0.49     0.48     0.025 

SITE_CHAR   12       2     0.49     0.48     0.026 

SITE_CHAR   12       3     0.49     0.48     0.018 
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Фигура 2.8.8. Роза на вятъра от WMO станция 15614 (ICAO LBSF) за 2021 година 

РОЗА НА 
ВЯТЪРА ОТ 

WMO 
СТАНЦИЯ 

15614 (ICAO 
LBSF) ЗА 2021г. 

 

 

Розата на вятъра за периода за 2021г., построена по данни на МС LBSF (Летище 

София), е представена на Фигура 2.8.8., а разпределението на честотата на вятъра по ISC 

класове – на Фигура 2.8.9. Така получените PFL и SFC файлове за 2021 г. са използвани в 

следващите стъпки за дисперсионно моделиране с AERMOD. 

 

Фигура 2.8.9. Разпределение на честотата на вятъра по ISC класове за 2021 година 

 

Resultant Vector

326 deg - 6%

NORTH

SOUTH

WEST EAST

3%

6%

9%

12%

15%

WIND SPEED 
(m/s)

 >= 10.80

 8.23 - 10.80

 5.14 - 8.23

 3.09 - 5.14

 1.54 - 3.09

 0.50 - 1.54

Calms: 5.68%
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Област на изследване 

 

Фигура 2.8.10. Област на изследване за ЗНЕ „Малък ринг“ с ниски емисии 6000x6000 

ОБЛАСТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

ЗА ЗНЕ „МАЛЪК 
РИНГ“ С НИСКИ 

ЕМИСИИ 
6000X6000 

 

За моделиране на разпространението на замърсителите се дефинират две 

области на изследване малка – с размери 6000х6000 м и голяма – с размери 8000х8000 

м.  

За първите два сценария, когато се разглежда само малката ЗНЕ - ЗНЕ „Малък 

ринг“, е избрана областта с размери 6000х6000 м. Нейният югозападен ъгъл има UTM-

координати(m) 687206Е и 4726674N. Дефинирани са 961 рецептора, (точки от областта, в 

които се изчисляват концентрациите на отделните замърсители) през 200 м и по двете 

направления. Дефиниран е и един специален (sensitive) рецептор с UTM-координати 

690933Е и 4729881N м. Частта от София, обхваната от рецепторната мрежа е показана на 

Фигура 2.8.10. 

Фигура 2.8.11. Област на изследване за ЗНЕ „Голям ринг“ с ниски емисии 8000x8000 
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ОБЛАСТ НА 
ИЗСЛЕДВАНЕ 

ЗА ЗНЕ „ГОЛЯМ 
РИНГ“ С НИСКИ 

ЕМИСИИ 
8000X8000 

 

 

За третия и четвъртия сценарий, когато се разглежда голямата ЗНЕ - ЗНЕ „Голям 

ринг“, е избрана областта с размери 8000х8000 м. Нейният югозападен ъгъл има UTM-

координати(m) 687113Е и 4724886N. 

Дефинирани са 441 рецептора, през 400 м по направленията юг– север и запад-

изток. Дефиниран е и специалният рецептор с UTM-координати 690933Е и 4729881N м. 

Частта от София, обхваната от рецепторната мрежа е показана на Фигура 2.8.11. 

Рецепторите и при двете мрежи са фиксирани на 2 м над земната повърхност. 
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Инвентаризация на емисиите от автомобилния транспорт 

 

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

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

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

зададени метеорологични условия и релеф на изследваната област, точността на 

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

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

модел. 

 

Фигура 2.8.12. Адаптация на математичния модел 

 
 

       
       
       
       

 

Набавянето и въвеждането на необходимите данни за релефа и 

метеорологичните условия към настоящия момент не представлява 

особено затруднение. 

 

По отношение на емисиите на замърсители от автомобилния транспорт следва да 

се отбележи, че те са свързани с работата на двигателите с вътрешно горене и 

механичното износване на гуми, фрикционен материал на спирачки и съединител, на 

пътната настилка и ресуспендиране на прахови частици от пътната настилка – обратно 

във въздуха. Последното се обуславя от въздействието на вятъра или от турбулизацията 

на приземния въздушен слой при движението на самите автомобили. 
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Детайлно и точно описание на емисиите на замърсители обаче, е ключово 

изискване за успешното симулиране на разпространението на замърсителите във 

въздуха и определяне на концентрациите им в приземния слой, а оттук и за оценка на 

КАВ. Предвид казаното за модела AERMOD по-горе, адаптацията на модела се свежда 

преди всичко до уточняване на разположението на източниците на замърсяване и 

параметрите на емисионните потоци, по схемата, представена на Фигура 2.8.12. При 

наличие на измерени данни от мониторинга, по тази именно схема се осъществява 

валидирането на математичния модел.  

Определянето на емисиите от движещи се автомобили, които използват 3 вида 

гориво (бензин, дизел, газ) и са класифицирани в 12 технологични стандарта е сложна и 

трудна задача. Най-голямата трудност произтича от факта, че на различните комбинации 

гориво / Евро-стандарт съответстват и различни емисионни фактори. 

Сериозно облекчение на проблема обаче е това, че по границите на зона „Малък 

ринг“, а след това и на зона „Голям ринг“ функционират камери, които идентифицират 

регистрационните номера на автомобилите, а оттук могат да се установят както 

използваното гориво, така и технологичният стандарт. Съвсем логично, камерите 

извършват и преброяване на автомобилите от отделните групи както на вход, така и на 

изход от зоната.  

По данните от класификацията и преброяването на вход и изход (например за 1 

час) може да бъдат определени не само броят на движещите се в зоната автомобили, а 

и разпределението им по комбинации гориво/Евро-стандарт. Прилагането на такава 

стратегия дава възможност за оценяване на емисиите на територията на зоните във всеки 

момент от денонощието. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Разбира се, не е необходимо преброяването да се извършва многократно и 

през малък период от време, но затова пък много полезно е, че по описания 

начин може да бъде дефиниран най-лошият, от гледна точка на опазването 

на околната среда, сценарий. За тази цел след анализ на данните за 

тримесечен период на преброяване е избрано денонощието, през което 

трафикът е бил най-интензивен, като брой преминали през ЗНЕ „Малък 

ринг“ автомобили. 

 

Емисии в обхвата на малкия ринг (сценарий 1 и сценарий 2) 

 

Данните от преброяването на влизащите и излизащите автомобили на границите 

на малкия ринг за конкретното денонощие са представени в Таблица 2.8.1. На база 

максималните емисии, които са характерни за пиковите часове, емисиите за останалата 
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част от денонощието са коригирани посредством адаптивни коефициенти, отчитащи 

денонощното изменение (Таблица 2.8.2.) на интензивността на трафика. Коригиращи 

коефициенти са въведени и за сезонното намаляване на трафика през летния период. 

Вече бе отбелязано, че е важно не само в какво количество се емитират 

замърсителите на въздуха, но и как емисиите са разпределени в пространството. Казано 

с други думи, кои са основните пътни артерии и какви са емисиите по тях от една страна 

и какви са емисиите, разпределени на цялата територия на изследваната област 

(вътрешнокварталните улици), от друга страна. 

 

Таблица 2.8.1. Данни от преброяването на преминаващите леки автомобили за 

денонощието с най-интензивен трафик 

Гориво Технология Зони 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Бензин 

Евро 1 206 240 228 124 230 242 295 208 87 68 129 271 359 394 222 111 691 255 

Евро 2 358 418 395 217 400 421 514 363 151 109 224 471 624 685 385 193 1201 443 

Евро 3 425 497 470 258 476 500 611 431 180 130 266 560 743 815 458 230 1429 527 

Евро 4 637 745 704 386 713 749 915 646 269 195 398 839 1113 1220 686 345 2140 790 

Евро 5 117 137 129 71 131 138 168 119 49 36 73 154 205 224 126 63 393 145 

Евро 5А 29 34 32 18 32 34 42 29 12 9 18 38 51 56 31 16 97 36 

Евро 5В 86 101 95 52 97 102 124 88 36 26 54 114 151 165 93 47 290 107 

Евро 6 29 33 32 17 32 34 41 29 12 9 18 38 50 55 31 15 96 35 

Евро 6А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Евро 

6В 
155 181 172 94 174 183 223 157 66 47 97 204 271 297 167 84 521 192 

Евро 6С 15 17 16 9 16 17 21 15 6 4 9 19 26 28 16 8 49 18 

Евро 6D 28 33 31 17 31 33 40 28 12 9 17 37 49 53 30 15 94 35 

Дизел 

Евро 1 68 79 75 41 76 79 97 68 28 20 42 89 118 129 72 37 83 83 

Евро 2 178 208 197 108 199 209 256 181 75 54 111 235 311 341 192 96 221 221 

Евро 3 590 689 652 357 660 693 847 598 249 180 369 776 1030 1129 635 319 731 731 

Евро 4 699 817 773 424 783 822 1005 709 295 214 437 921 1221 1339 753 378 867 867 

Евро 5 162 189 179 98 181 190 232 164 68 49 101 213 282 310 174 87 200 200 

Евро 5А 69 80 76 42 77 81 99 70 29 21 43 91 120 132 74 37 85 85 

Евро 5В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Евро 6 169 197 187 102 189 198 242 171 71 52 105 222 295 323 182 91 209 209 

Евро 6А 35 41 38 21 39 41 50 35 15 11 22 46 61 67 37 19 43 43 

Евро 6В 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 2 2 1 0 1 1 

Евро 6С 230 269 254 139 257 270 330 233 97 70 144 303 401 440 248 124 285 285 

Евро 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Газ 

Евро 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 

Евро 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Евро 3 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 1 2 2 2 1 1 4 1 

Евро 4 6 7 7 4 7 7 8 6 2 2 4 8 10 11 6 3 20 7 

Евро 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Евро 5А 4 5 5 3 5 5 6 5 2 2 3 6 8 9 5 2 15 6 

Евро 5В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Гориво Технология Зони 

Евро 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Евро 6А 4 4 4 2 4 4 5 4 2 1 2 5 7 7 4 2 13 5 

Евро 6В 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 2 1 

Евро 6С 2 2 2 1 2 2 2 2 1 0 1 2 3 3 2 1 5 2 

Евро 6D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Общо 5026 4304 4756 2607 4814 5057 6177 4362 1814 1317 2689 5666 7514 8237 4632 2324 9786 5330 

 

Общият брой на преброените автомобили в „Малък ринг“, за денонощието с най-

интензивен трафик, възлиза на 86 412. 

 

Таблица 2.8.2. Разпределение на автомобилния трафик в денонощието 

Ситуация Часов интервал Дял, % 

Сутрешен пик 07:00 - 09:00 13.32 

Дневен трафик 6:00 – 7:00; 9:00 – 17:00; 19:00 – 24:00 65.28 

Вечерен пик 17:00 – 19:00 17.4 

Нощен трафик 0:00 – 6:00 4.0 

 

Таблица 2.8.3. Емисионни фактори за ДВГ на леки автомобили 

Гориво 
Технологичен 

стандарт 

ЕФ за NOx ЕФ за ФПЧ10 ЕФ за ФПЧ2.5 ЕФ за C20H12 

г/км г/км г/км г/км 

Бензин 

Евро 1 0.485 0.0022 0.0022 3.2E-07 

Евро 2 0.255 0.0022 0.0022 3.2E-07 

Евро 3 0.097 0.0011 0.0011 3.2E-07 

Евро 4 0.061 0.0011 0.0011 3.2E-07 

Евро 5 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 5А 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 5В 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 6 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 6А 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 6В 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 6С 0.061 0.0014 0.0014 3.2E-07 

Евро 6D 0.061 0.0016 0.0016 3.2E-07 

      

Дизел 

Евро 1 0.69 0.0842 0.0842 1.7E-06 

Евро 2 0.716 0.0548 0.0548 1.7E-06 

Евро 3 0.773 0.0391 0.0391 1.7E-06 

Евро 4 0.58 0.0314 0.0314 1.7E-06 

Евро 5 0.55 0.0021 0.0021 1.7E-06 

Евро 5А 0.55 0.0015 0.0015 1.7E-06 

Евро 5В 0.55 0.0015 0.0015 1.7E-06 

Евро 6 0.45 0.0015 0.0015 1.7E-06 

Евро 6А 0.45 0.0015 0.0015 1.7E-06 
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Гориво 
Технологичен 

стандарт 

ЕФ за NOx ЕФ за ФПЧ10 ЕФ за ФПЧ2.5 ЕФ за C20H12 

г/км г/км г/км г/км 

Евро 6В 0.45 0.0015 0.0015 1.7E-06 

Евро 6С 0.17 0.0015 0.0015 1.7E-06 

Евро 6D 0.17 0.0015 0.0015 1.7E-06 

      

Газ 

Евро 1 0.414 0.0022 0.0022 1.0E-08 

Евро 2 0.18 0.0022 0.0022 1.0E-08 

Евро 3 0.09 0.0011 0.0011 1.0E-08 

Евро 4 0.056 0.0011 0.0011 1.0E-08 

Евро 5 0.056 - - - 

Евро 5А 0.056 - - - 

Евро 5В 0.056 - - - 

Евро 6 0.056 - - - 

Евро 6А 0.056 - - - 

Евро 6В 0.056 - - - 

Евро 6С 0.056 - - - 

Евро 6D 0.056 - - - 

 

Таблица 2.8.4. Емисионни фактори за износване на гуми, спирачки и пътна настилка 

Гуми и фрикционен материал Пътна настилка 

ЕФ за ФПЧ10 ЕФ за ФПЧ2.5 ЕФ за ФПЧ10 ЕФ за ФПЧ2.5 

g/(v.km) 

0.0138 0.0074 0.0075 0.0041 

 

Емисиите на замърсители от антропогенни източници се определят на базата на 

емисионни фактори, характерни за определени дейности и процеси. При настоящото 

изследване са използвани емисионни фактори от EMEP/EEA air pollutant emission 

inventory guidebook 2019 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-

2019 

Емисионните фактори, свързани с работата на двигатели с вътрешно горене (ДВГ), 

са представени в Таблица 2.8.3. Емисионните фактори за фини прахови частици от 

износване на гуми, пътна настилка и фрикционен материал от спирачки и съединител са 

дадени в Таблица 2.8.4. 

За моделиране на замърсяването на въздуха от транспорта в ЗНЕ „Малък ринг“ са 

дефинирани 9 линейни източници (участъци), съответстващи на части от улици и 

булеварди с характеристики на основни транспортни артерии в зоната. Те са дадени в 

Таблица 2.8.5. 
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Таблица 2.8.5. Линейни източници – участъци в малкия ринг 

№ Пътна артерия Отсечки 
Дължина 

(км) 

1 
бул. „Т. Александров“ от ул. „Опълченска “ до бул. „Мария Луиза“ 

2.140 
бул. „Цар освободител“ от бул. „Мария Луиза“ до бул. „Васил Левски“ 

2 бул. „Ал. Дондуков“ от пл. „Независимост“ до бул. „Васил Левски“ 0.964 

3 ул. „Цар Симеон““ от ул. „Опълченска“ до бул. „Васил Левски“ 1.940 

4 ул. „Георги С. Раковски“ от бул. „Сливница“ до бул. „Патриарх Евтимий“ 1.960 

5 бул. „Княгиня М. Луиза“ от бул. „Сливница“ до бул. „Т. Александров“ 0.788 

6 бул. „Христо Ботев“ от бул. „Сливница“ до бул. „Ал. Стамболийски“ 0.833 

7 
бул. „Ал. Стамболийски“ от ул. „Опълченска“ до пл. „Света Неделя“ 

1.040 
бул. „Княгиня М. Луиза“ от пл. „Света Неделя“ до пл. „Независимост“ 

8 

бул. „Македония“ от пл. „Руски паметник“ до пл. „Македония“ 

1.910 ул. „Алабин“ от пл. „Македония“ до ул. „Княз Александър I“ 

ул. „“ ген. Гурко“ от ул. „Княз Александър I“ до бул. „В. Левски“ 

9 бул. „Христо Ботев“ от бул. „Ал. Стамболийски“ до бул. „Ген. Скобелев“ 0.893 

 

По границите на зона „Малък ринг“ с ниски емисии са дефинирани три линейни 

източника, по които се осъществява обход на малката зона. Те са описани в Таблица 2.8.6. 

 

Таблица 2.8.6. Участъци по обходните маршрути на ЗНЕ „Малък ринг“ 

№ Пътна артерия Отсечки 
Дължина 

(км) 

1 

бул. „Васил Левски“ от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Граф Игнатиев“ 

3.27 
бул. „Патриарх Евтимий“ от ул. „Граф Игнатиев“ до бул. „Прага“ 

бул. „Генерал Скобелев“ от бул. „Прага“ до бул. „Ал. Стамболийски“ 

ул. „Опълченска“ от бул. „Ал. Стамболийски“ до бул. „Т. Александров“ 

2 
бул. „Васил Левски“ от бул. „Драган Цанков“ до ул. „Фритьоф Нансен“ 

1.43 
бул. „Генерал Скобелев“ от ул. „Фритьоф Нансен“ до бул. „Прага“ 

3 

ул. „Опълченска“ от бул. „Тодор Александров“ до бул. „Сливница“ 

3.75 бул. „Сливница“ от ул. „Опълченска“ до бул. „Васил Левски“ 

бул. „Васил Левски“ от бул. „Сливница“ до бул. „Цар Освободител“ 

 

За отчитане на емисиите от автомобили, които се движат по вътрешнокварталните 

улици са дефинирани 18 площни източници, които могат да бъдат разграничени по цвят 

на Фигура 2.8.3. Емисиите от тези източници се изразяват в g/(m2 s), а площта на всяка от 

определените зони е дадена в Таблица 2.8.7. 

Броят и класификацията на автомобилите, чиито емисии би следвало да бъдат 

отчетени чрез площните източници се определят като разлика между автомобилите, 

които са влезли в зона „Малък ринг“ с ниски емисии и не са излезли от нея. „Останалите“ 

в зоната автомобили са разпределени по площните източници в съотношение, което се 

определя от площите им. Сумарните емисии са дадени в Таблица 2.8.8. Сумарните 
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емисии от линейните участъци във вътрешността на ЗНЕ „Малък ринг“ са дадени в  

Таблица 2.8.9., а тези от обходните за ЗНЕ участъци – в Таблица 2.8.10. 

 

Таблица 2.8.7. Площи на отделните зони – площни източници на замърсители 

Площни 

източници 
Площ (м2) 

Площни 

източници 
Площ (м2) 

Площни 

източници 
Площ (м2) 

1 142000 7 204000 13 248000 

2 166000 8 144000 14 272000 

3 157000 9 60000 15 153000 

4 86100 10 43400 16 76800 

5 159000 11 88800 17 47700 

6 167000 12 187000 18 176000 

 

Таблица 2.8.8. Сумарни емисии за площните източници в границите на ЗНЕ „Малък ринг“ 

Зони 
Сумарни емисии, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

Зона 1 2.10E-07 5.93E-13 2.06E-08 1.51E-08 

Зона 2 2.24E-07 6.31E-13 2.19E-08 1.60E-08 

Зона 3 2.16E-07 6.08E-13 2.11E-08 1.54E-08 

Зона 4 1.60E-07 4.51E-13 1.57E-08 1.15E-08 

Зона 5 2.20E-07 6.19E-13 2.15E-08 1.57E-08 

Зона 6 2.25E-07 6.34E-13 2.21E-08 1.61E-08 

Зона 7 2.56E-07 7.23E-13 2.51E-08 1.83E-08 

Зона 8 2.11E-07 5.96E-13 2.07E-08 1.51E-08 

Зона 9 1.61E-07 4.54E-13 1.58E-08 1.15E-08 

Зона 10 1.52E-07 4.28E-13 1.49E-08 1.09E-08 

Зона 11 1.87E-07 5.28E-13 1.83E-08 1.34E-08 

Зона 12 2.43E-07 6.85E-13 2.38E-08 1.74E-08 

Зона 13 2.60E-07 7.34E-13 2.55E-08 1.86E-08 

Зона 14 3.88E-07 1.09E-12 3.80E-08 2.78E-08 

Зона 15 2.14E-07 6.04E-13 2.10E-08 1.53E-08 

Зона 16 1.79E-07 5.04E-13 1.75E-08 1.28E-08 

Зона 17 1.84E-07 4.92E-13 2.08E-08 1.40E-08 

Зона 18 2.26E-07 6.38E-13 2.22E-08 1.62E-08 

 

Таблица 2.8.9. Емисии от линейните участъци във вътрешността на ЗНЕ „Малък ринг“ 

Участъци 
Сумарни емисии, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

1 5.59E-01 1.24E-07 5.48E-02 4.00E-02 

2 4.38E-02 1.24E-07 4.29E-03 3.14E-03 

3 3.62E-02 1.02E-07 3.55E-03 2.59E-03 

4 2.18E-01 6.15E-07 2.14E-02 1.56E-02 

5 4.61E-02 1.30E-07 4.52E-03 3.30E-03 
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Участъци 
Сумарни емисии, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

6 3.96E-02 1.12E-07 3.89E-03 2.84E-03 

7 6.44E-02 1.82E-07 6.32E-03 4.61E-03 

8 9.40E-02 2.65E-07 9.21E-03 6.73E-03 

9 4.59E-02 1.29E-07 4.50E-03 3.29E-03 

 

Таблица 2.8.10. Емисии на замърсители от обходните участъци 

Участъци 
Замърсители, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

1 1.15E+00 3.24E-06 1.13E-01 8.22E-02 

2 2.66E-01 7.51E-07 2.61E-02 1.91E-02 

3 1.90E+00 5.37E-06 1.87E-01 1.36E-01 

 

Емисии в обхвата на големия ринг (сценарий 3 и сценарий 4) 

 

Данните от преброяването на влизащите и излизащите автомобили на границите 

на големия ринг за конкретното денонощие са представени в Таблица 2.8.11. 

 

Таблица 2.8.11. Данни от преброяването на преминаващите леки автомобили за 

денонощието с най-интензивен трафик 

Участъ

к име 

Локация 

(начало) 

Локация 

(край) 

Общо 

за 24ч. 

Горив

о 

ЕВРО 

0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 5A 

ЕВР

О 5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 6A 

ЕВР

О 6B 

ЕВР

О 6C 

ЕВР

О 6D 

Участъ

к 1 

бул. 

„Цариградско 

шосе“ 

бул. „Тодор 

Александров“ 

- бул. „К. 

Величков“ 

45859 

Бензи

н 

Бензи

н 
879 

129

8 

378

1 

449

8 

673

6 

123

9 
307 913 302 3 

164

1 
154 

Дизел Дизел 326 387 
188

3 

623

4 

739

4 

171

0 
728 0 

178

4 
368 9 

243

0 

Газ Газ 0 1 1 12 62 0 48 1 0 40 6 16 

Участъ

к 2 

бул. „И. Е. 

Гешов“ - бул. 

„България“ 

бул. „Данаил 

Николаев“ - 

ул. „Проф. М. 

Бичев“ 

21067 

Бензи

н 

Бензи

н 
404 596 

173

7 

206

6 

309

5 
569 141 419 139 1 754 71 

Дизел Дизел 150 178 865 
286

4 

339

7 
785 334 0 819 169 4 

111

7 

Газ Газ 0 0 0 6 29 0 22 0 0 18 3 7 

Участъ

к 3 
ТВ кула 

бул. „Евлоги 

Георгиев“ 
24065 

Бензи

н 

Бензи

н 
461 681 

198

4 

236

0 

353

5 
650 161 479 159 1 861 81 

Дизел Дизел 171 203 988 
327

1 

388

0 
897 382 0 936 193 5 

127

5 

Газ Газ 0 0 0 7 33 0 25 0 0 21 3 8 

Участъ

к 4 
Семинарията 

бул. „Свети 

Наум“ - бул. 

„Черни връх“ 

24350 

Бензи

н 

Бензи

н 
466 689 

200

8 

238

8 

357

7 
658 163 485 160 1 871 82 

Дизел Дизел 173 206 
100

0 

331

0 

392

6 
908 386 0 947 195 5 

129

1 

Газ Газ 0 0 0 7 33 0 25 0 0 21 3 9 



 

306 
 

Участъ

к име 

Локация 

(начало) 

Локация 

(край) 

Общо 

за 24ч. 

Горив

о 

ЕВРО 

0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 5A 

ЕВР

О 5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 6A 

ЕВР

О 6B 

ЕВР

О 6C 

ЕВР

О 6D 

Участъ

к 5 

бул. „Черни 

връх“ – бул. 

„Н. Й. 

Вапцаров“ 

Сточна гара 21082 

Бензи

н 

Бензи

н 
404 597 

173

8 

206

8 

309

7 
569 141 420 139 1 754 71 

Дизел Дизел 150 178 866 
286

6 

339

9 
786 334 0 820 169 4 

111

7 

Газ Газ 0 0 0 6 29 0 22 0 0 18 3 7 

Участъ

к 6 
Подуене Ларго 10349 

Бензи

н 

Бензи

н 
198 293 853 

101

5 

152

0 
280 69 206 68 1 370 35 

Дизел Дизел 74 87 425 
140

7 

166

9 
386 164 0 403 83 2 548 

Газ Газ 0 0 0 3 14 0 11 0 0 9 1 4 

Участъ

к 7 

бул. „И. Е. 

Гешов“ - бул. 

„Цар Борис 

III"“ 

Ларго 12650 

Бензи

н 

Бензи

н 
242 358 

104

3 

124

1 

185

8 
342 85 252 83 1 453 43 

Дизел Дизел 90 107 519 
172

0 

204

0 
472 201 0 492 101 3 670 

Газ Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 

Участъ

к 8 

бул. „И. Е. 

Гешов“ - ул. 

„Георги 

Софийски“ 

Площад 

Македония 
9166 

Бензи

н 

Бензи

н 
176 259 756 899 

134

6 
248 61 182 60 1 328 31 

Дизел Дизел 65 77 376 
124

6 

147

8 
342 145 0 357 73 2 486 

Газ Газ 0 0 0 2 12 0 10 0 0 8 1 3 

Участъ

к 9 

бул. „А. 

Стамболийск

и“ - бул." „К. 

Величков“ 

бул. „А. 

Стамболийск

и“ - бул. „Хр. 

Ботев“ 

12830 

Бензи

н 

Бензи

н 
246 363 

105

8 

125

8 

188

5 
347 86 255 85 1 459 43 

Дизел Дизел 91 108 527 
174

4 

206

9 
478 204 0 499 103 3 680 

Газ Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 5 

Участъ

к 10 

бул. „К. 

Величков“ - 

ул. „Цар 

Симеон“ 

бул. „Данаил 

Николаев“ - 

ул. „Кешан“ 

5577 

Бензи

н 

Бензи

н 
107 158 460 547 819 151 37 111 37 0 200 19 

Дизел Дизел 40 47 229 758 899 208 88 0 217 45 1 296 

Газ Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 

Участъ

к 11 
Дондуков Ларго 11149 

Бензи

н 

Бензи

н 
214 315 919 

109

4 

163

8 
301 75 222 73 1 399 38 

Дизел Дизел 79 94 458 
151

6 

179

8 
416 177 0 434 89 2 591 

Газ Газ 0 0 0 3 15 0 12 0 0 10 1 4 

Участъ

к 12 

бул. „П. 

Тодоров“ - ул. 

„Бяла черква“ 

бул. „Свети 

Наум“ - бул. 

„Черни връх“ 

14680 

Бензи

н 

Бензи

н 
281 415 

121

0 

144

0 

215

6 
396 98 292 97 1 525 49 

Дизел Дизел 104 124 603 
199

6 

236

7 
547 233 0 571 118 3 778 

Газ Газ 0 0 0 4 20 0 15 0 0 13 2 5 

Участъ

к 13 

бул. 

„Сливница“ - 

ул. 

„Опълченска“ 

бул. 

„Патриарх 

Евтимий“ - ул. 

„Граф 

Игнатиев“ 

23018 

Бензи

н 

Бензи

н 
441 651 

189

8 

225

8 

338

1 
622 154 458 152 1 824 78 

Дизел Дизел 164 194 945 
312

9 

371

1 
858 365 0 895 185 5 

122

0 

Газ Газ 0 0 0 6 31 0 24 0 0 20 3 8 

бул. 

„Сливница“ - 

бул. „Евлоги 

и Христо 
12537 

Бензи

н 

Бензи

н 
240 355 

103

4 

123

0 

184

2 
339 84 250 83 1 449 42 
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Участъ

к име 

Локация 

(начало) 

Локация 

(край) 

Общо 

за 24ч. 

Горив

о 

ЕВРО 

0 

ЕВР

О 1 

ЕВР

О 2 

ЕВР

О 3 

ЕВР

О 4 

ЕВР

О 5 

ЕВР

О 5A 

ЕВР

О 5B 

ЕВР

О 6 

ЕВР

О 6A 

ЕВР

О 6B 

ЕВР

О 6C 

ЕВР

О 6D 

Участъ

к 14 

ул. „Г. С. 

Раковски“ 

Георгиеви“  - 

ул. „Г. С. 

Раковски“ 

Дизел Дизел 89 106 515 
170

4 

202

1 
467 199 0 488 100 3 664 

Газ Газ 0 0 0 3 17 0 13 0 0 11 2 4 

Участъ

к 15 

пл. „Лъвов 

мост“ 
Ларго 6585 

Бензи

н 

Бензи

н 
134 197 575 685 

102

5 
188 47 139 46 0 250 24 

Дизел Дизел 50 59 287 949 
112

5 
260 111 0 271 56 1 370 

Газ Газ 0 0 0 2 9 0 7 0 0 6 1 2 

Участъ

к 16 

бул. „В. 

Левски“ - ул. 

„Гурко“ 

Площад 

Македония 
6585 

Бензи

н 

Бензи

н 
106 157 457 543 814 150 37 110 36 0 198 19 

Дизел Дизел 39 47 228 753 893 207 88 0 216 44 1 294 

Газ Газ 0 0 0 2 8 0 6 0 0 5 1 2 

 

Разпределението на автомобилния трафик през денонощието бе дадено в 

Таблица 2.8.2. за изчисляване на емисиите са приложени емисионните фактори от 

Таблица 2.8.3. 

За моделиране на замърсяването на въздуха от транспорта в ЗНЕ „Голям ринг“ са 

дефинирани 16 линейни източници (участъци), съответстващи на части от улици и 

булеварди с характеристики на основни транспортни артерии в зоната. Заедно с 

изчислените им присъщи емисии те са дадени в Таблица 2.8.12. Дефинирани са и два 

участъка, които са части от обхода на ЗНЕ „Голям ринг“. Емисиите от тях също са дадени 

в Таблица 2.8.12. 

 

Таблица 2.8.12. Линейни източници на емисии в обхвата на големия ринг 

Участъци 
Замърсител, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

Участък 1 1.89E+00 5.33E-06 1.85E-01 1.35E-01 

Участък 2 8.68E-01 2.45E-06 8.51E-02 6.21E-02 

Участък 3 2.71E-01 4.33E-05 2.66E-02 1.94E-02 

Участък 4 3.16E-01 8.90E-07 3.09E-02 2.26E-02 

Участък 5 1.09E+00 3.06E-06 1.06E-01 7.77E-02 

Участък 6 1.38E-01 3.89E-07 1.35E-02 9.87E-03 

Участък 7 2.67E-01 7.54E-07 2.62E-02 1.91E-02 

Участък 8 1.44E-01 4.06E-07 1.41E-02 1.03E-02 

Участък 9 1.65E-01 4.66E-07 1.62E-02 1.18E-02 

Участък 10 1.53E-01 4.30E-07 1.50E-02 1.09E-02 

Участък 11 1.65E-01 4.66E-07 1.62E-02 1.18E-02 

Участък 12 2.09E-01 5.88E-07 2.04E-02 1.49E-02 

Участък 13 6.48E-01 1.83E-06 6.35E-02 4.64E-02 

Участък 14 2.79E-01 7.88E-07 2.74E-02 2.00E-02 

Участък 15 4.84E-02 1.36E-07 4.75E-03 3.47E-03 

Участък 16 8.76E-02 2.47E-07 8.59E-03 6.27E-03 

Обход 

Участък 1 2.91E+00 8.20E-06 2.85E-01 2.08E-01 
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Участъци 
Замърсител, г/с (g/s) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

Участък 2 3.52E+00 9.94E-06 3.45E-01 2.52E-01 

 

Таблица 2.8.13. Емисии от площни източници в големия ринг 

Площни 
източници  

на емисии в 
големия ринг 

Замърсител, (g/s.m2 ) 

NOx Бензо(а)пирен ФПЧ10 ФПЧ2.5 

Зона 1 3.84E-06 1.08E-11 3.77E-07 2.75E-07 

Зона 2 6.11E-08 1.72E-13 5.99E-09 4.37E-09 

Зона 3 4.49E-06 1.26E-11 4.40E-07 3.21E-07 

Зона 4 9.18E-08 2.59E-13 9.00E-09 6.57E-09 
Зона 5 1.20E-07 3.38E-13 1.17E-08 8.57E-09 

Зона 6 7.78E-08 2.19E-13 7.63E-09 5.57E-09 

Зона 7 1.07E-07 3.00E-13 1.04E-08 7.63E-09 

Зона 8 1.81E-07 5.09E-13 1.77E-08 1.29E-08 

Зона 9 9.31E-08 2.62E-13 9.13E-09 6.66E-09 
Зона 10 8.38E-08 2.36E-13 8.21E-09 6.00E-09 

 

Таблица 2.8.14. Площи на зоните 

Площни източници Площ (м2) Площни източници Площ (м2) 

1 214000 6 5080000 

2 554000 7 1280000 

3 468000 8 3660000 

4 900000 9 6080000 

5 2520000 10 5340000 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ (СЦЕНАРИЙ 1) 

 

Замърсяване на въздуха с азотни оксиди 

 

В резултат от работата на модела се получават средночасовите концентрации на 

обхванатите в изследването замърсители. На тази база и в зависимост от заявките на 

потребителя, като изходна информация се извеждат стойности на концентрацията за 

различни периоди на осредняване. В Таблица 2.8.15. са дадени максималните 

средночасови стойности на концентрацията на NO₂, които се обуславят от въздействието 

на всички източници, както и на нетния принос на двете групи – линейни и площни. 

Абсолютният максимум 123.89 мг/м³  се получава в часа на вечерния пик на 8 декември 

2021 година, в точка с UTM-координати 690606E и 4730675N. Тя се намира на бул. 

„Сливница“, на около 270 m източно от Лъвов мост. Сравнението по локация и стойност 

на концентрацията показва, че този максимум се обуславя изцяло от линейния източник 

на замърсяване. Максималната СЧК на NO2 представлява 62 % от средночасовата норма. 

 

Таблица 2.8.15. Максимални изчислени стойности на СЧК на NO₂ от всички и от групите 
източници 

Източници СЧК 
Дата UTM-координати 

Надморска 

височина 

ГГММДДЧЧ Изток (м) Север (м) м 

Всички 123.89 21120819 690606 4730675 538.6 

Линейни 122.74 21120819 690606 4730675 538.6 

Площни 18.74 21122319 690206 4729875 553.2 

 

Таблица 2.8.16. Най-високи 10 стойности на СГК на NO₂ от всички и от отделните групи 
източници 

Източници 
Стойност по 

ред 
СГК UTM-координати 

Надморска 

височина 

Всички 

1 23.15 690206 4730675 538 

2 20.55 690406 4730675 539 

3 20.13 690806 4730675 536 

4 19.61 690006 4730675 540 

5 19.14 690606 4730675 539 

6 19.07 689806 4730675 543 

7 17.97 691006 4730675 534 

8 16.11 690406 4728875 559 

9 15.52 690206 4729875 553 

10 15.25 689606 4730675 543 

      

Линейни 1 22.24 690206 4730675 538 
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Източници 
Стойност по 

ред 
СГК UTM-координати 

Надморска 

височина 

2 19.72 690406 4730675 539 

3 19.55 690806 4730675 536 

4 18.53 690006 4730675 540 

5 18.45 690606 4730675 539 

6 17.79 689806 4730675 543 

7 17.49 691006 4730675 534 

8 14.85 690406 4728875 559 

9 13.90 690206 4728875 559 

10 13.62 689606 4730675 543 

      

Площни 

1 3.10 689806 4729675 552 

2 3.08 690606 4730075 546 

3 2.90 690806 4729475 554 

4 2.82 690406 4729675 557 

5 2.76 690606 4729475 556 

6 2.73 690406 4730075 549 

7 2.73 690606 4729675 555 

8 2.72 690406 4729475 554 

9 2.64 690206 4729675 559 

10 2.58 690006 4729475 562 

 

Първите 10 по големина стойности на средногодишната концентрация на NO2 от 

всички и от двете групи източници са представени в Таблица 2.8.16. Най-високата 

средногодишна стойност 23.15 мг/м³  (57.9 % от средногодишната норма) се получава 

отново в близост до Лъвов мост – на около 130 m в западна посока. Изчислените 

стойности (Таблица 2.8.17.) на максималната средноденонощна и средногодишната 

концентрация на NO2 в специалния рецептор, разположен между ул. „Врабча“ и ул. 

„Париж“, са съответно 49.72 мг/м³ и 10.54 мг/м³. И двете стойности представляват около 

25 % от съответната норма. От казаното дотук може да се заключи, че максималните 

стойности и на двата нормирани показателя за КАВ по отношение на замърсителя NO2 се 

формират главно от автомобилния транспорт в централната част на София. Няма 

нарушение на нормите, но изчислените стойности не са за пренебрегване. 

 

Таблица 2.8.17. Стойности на СГК и max СЧК на NO₂ в специалния рецептор, UTM 690933E 
4729881N 

Източници 
СГК 

Източници 

Максимална 

СЧК 
Дата и час 

мг/м³ мг/м³ YYMMDDHH 

Всички 10.54 Всички 49.72 21010518 

Линейни 8.29 Линейни 39.78 21010518 

Площни 2.24 Площни 13.41 21112919 
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Разпределение на максималните, за отделните точки в изследваната област, 

средно-часови стойности на концентрацията на NO2 може да се види на Фигура 2.8.13.  

Както бе отбелязано по-горе, изследваната област при сценарий 1 е 6000х6000 m. 

Начертани са изолинии за стойности на СЧК в диапазона 15 – 100 мг/м³.  

 

Фигура 2.8.13. Максимални стойности на СЧК, мг/м³, на NO₂ в зоната, очертана от 
малкия ринг преди въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ -

МАКСИМАЛНИ 
СТОЙНОСТИ 

НА СЧК, мг/м³, 
НА NO₂ В 

ЗОНАТА ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ  

 

 

В зоните, очертани с червена изолиния, СЧК на NO2 е по-висока от 100 мг/м³. 

Голямата като размер зона, оградена от червена изолиния обхваща един сравнително 

дълъг (около 1300 m) участък от бул. „Сливница“. В същата зона се намират и точките, 

съответстващи на максималните стойности на средноденонощната и средногодишната 

концентрация на NO2. Зони с максимални стойности на СЧК над 100 мг/м³  в района на 

Софийски университет „Климент Охридски“, северно от бул. „Княз Александър Дондуков“ 

и източно от бул. „Васил Левски“, както и между булевардите „Тодор Александров“ и 

„Инженер Иван Иванов“. В общи линии, по-високи стойности на СЧК на NO2 са характерни 

по границите (обхода) на ЗНЕ „Малък ринг“. 
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Фигура 2.8.14. Стойности на СГК, мг/м³ на NO₂ след въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ - 

СТОЙНОСТИ 
НА СЧК, мг/м³, 
НА NO₂  СЛЕД 

ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

 

Разпределение на стойностите на СГК на NO2 в ЗНЕ „Малък ринг“ е представено 

на Фигура 2.8.14. Изолиниите съответстват на стойности от 0.5 до 20 мг/м³. Може да се 

каже, че като конфигурация те наподобяват в значителна степен изолиниите от Фигура 

2.8.13. с тази разлика, че тези от Фигура 2.8.14. са по-гладки. Това е логично, предвид 

характера на средногодишната концентрация, която по принцип е най-стабилният 

показател за КАВ по отношение на всеки конкретен замърсител. На фигурата се вижда, че 

по коментираната и по-горе отсечка от бул. „Сливница“ се забелязват най-високите 

стойности на средногодишната концентрация. Също така може да се види повишената 

СГК по протежение на бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Георги 

С. Раковски“. Притеснителен може да се нарече само споменатият участък от бул. 

„Сливница“, доколкото там се наблюдава, макар и ЗНЕ „Малък ринг“ със СГК над 

половината от СГН. Този факт заслужава да бъде отбелязан поради това, че тази зона е 

обусловена от въздействието само на транспорта и само от източниците на територията 

на ЗНЕ „Малък ринг“. 
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Замърсяване на въздуха с фини прахови частици ФПЧ10 

 

На Фигура 2.8.15. е представено разпределението на максималните 

средноденонощни стойности на концентрацията на ФПЧ10 в ЗНЕ „Малък ринг“ при 

сценарий 1. 

 

Фигура 2.8.15. Максимални стойности на средноденонощната концентрация, мг/м³, на 

ФПЧ10 преди въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ – 

МАКСИМАЛНИ 
СТОЙНОСТИ 

НА 
СРЕДНОДЕНО-

НОЩНА 
КОНЦЕНТРА-

ЦИЯ НА ФПЧ10 
ПРЕДИ 

ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ЗНЕ  

 

 

В Таблица 2.8.18. са представени максималните (от 365 за всеки рецептор) 

стойности на СДК на ФПЧ10. Нормата за този показател за КАВ е 50 мг/м³. Максималната 

стойност на СДК от всички източници 5.68 мг/м³  представлява 11.36 % от нея. Доколкото 

нито една изчислена стойност на СДК на ФПЧ10 не може да бъде по-голяма от 5.68 мг/м³, 

приносът на транспорта в ЗНЕ „Малък ринг“ към СГК на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 не може да бъде 

по-голям от 5.68 мг/м³  при средногодишни норми за двата замърсителя съответно 40 и 

20 мг/м³. 
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Таблица 2.8.18. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 

Групи източници 
Стойност 

мг/м³ 

Дата UTM-координати 

YYMMDDHH Изток (м) Север (м) 

Всички 5.68 21121424 690406 4730674 

Линейни 5.66 21121424 690406 4730674 

Площни 0.58 21122924 690806 4729474 

 

Фигура 2.8.16. Стойности на средногодишната концентрация, мг/м³, на ФПЧ10 преди 

въвеждане на зоната 

ЗОНА „МАЛЪК 

РИНГ“ – 

СТОЙНОСТИ 

НА СРЕДНО-

ГОДИШНА 

КОНЦЕНТРА-

ЦИЯ НА ФПЧ10 

ПРЕДИ 

ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

Преди въвеждането на ЗНЕ „Малък ринг“, най-голям принос към СГК на ФПЧ10, 

между 2.0 и 2.68 мг/м³  транспортът реализира в района на Лъвов мост. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ (СЦЕНАРИЙ 2 – ВАРИАНТ 

1 И ВАРИАНТ 2) 

 

Съгласно предложените сценарии за въвеждане на етапност при ограничаване на 

превозните средства за зона „Малък ринг“ и предложените два варианта за Етап 1 са 

разработени и представени два сценария и на оценка на емисиите. 

 

 ВАРИАНТ 1 

 

Замърсяване на въздуха с азотни оксиди 

 

Сценарий 2 предвижда въвеждане на рестрикции относно навлизане и движение 

на територията на ЗНЕ „Малък ринг“. Това означава, че автомобили от нисък екологичен 

клас трябва да използват обходните участъци 1, 2 и 3 на малкия ринг. 

По този начин емисиите от старите автомобили отпадат от ЗНЕ и се прехвърлят 

към обходните участъци. Разбира се, емисиите от автомобилите с нисък екологичен клас, 

които са използвали споменатите обходни маршрути преди въвеждането на ЗНЕ остават 

активни. Ясно е, че се очаква известно повишение на концентрациите на обхванатите 

замърсители в близост до обхода на ЗНЕ. Ефектът от реализацията на сценарий 2 следва 

да бъде оценен посредством сравнение на положителния ефект от намаляване на 

емисиите на територията на ЗНЕ „Малък ринг“ и очакваното повишение на 

концентрациите на обхванатите замърсители в близост с трасетата на обходните 

участъци.  

В Таблица 2.8.19. са представени глобалните максимуми на СЧК на NO2 от всички, 

от линейните и от площните източници на замърсяване.  

Абсолютният максимум 134.17 мг/м³ се получава в часа на вечерния пик на 27 декември 

2021 година, в точка с UTM-координати 689606E и 4728874N. Тя се намира на бул. 

„Сливница“, непосредствено до Лъвов мост. Сравнението по локация и стойност на 

концентрацията показва, че този максимум се обуславя изцяло от линейния източник на 

замърсяване. Максималната СЧК на NO2 представлява 67.09 % от средночасовата норма. 
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Аналогично на Таблица 2.8.15, линейните източници на практика обуславят 

изчисления максимум от всички източници. Наблюдава се обаче леко покачване на 

максималната концентрация от всички източници с 10.28 мг/м³, 

 

Таблица 2.8.19. Максимални стойности на СЧК на NO2 от всички и от отделните групи 

източници 

Групи източници 
Стойност 

мг/м³ 

Дата UTM-координати 

YYMMDDHH Изток (м) Север (м) 

Всички 134.17 21122719 689606 4728874 

Линейни 134.00 21122719 689606 4728874 

Площни 2.78 21122319 690206 4729874 

 

Първите 10 по големина стойности на средногодишната концентрация на NO2 от 

всички и от двете групи източници са представени в Таблица 2.8.20. Най-високата 

средногодишна стойност 24.10 мг/м³  (60.25 % от средногодишната норма) се получава 

непосредствено до Лъвов мост. 

 

Таблица 2.8.20. Най-високи 10 стойности на СГК на NO2 от всички и от отделните групите 

източници 

Източници 
Стойност 

по ред 

СГК UTM-координати 
Надморска 

височина 

мг/м³ Изток (м) Север (м) м 

Всички 

1 24.10 690406 4728875 559 

2 23.62 690206 4728875 559 

3 23.59 689806 4728875 566 

4 22.89 690206 4730675 538 

5 22.86 690006 4728875 559 

6 20.24 690406 4730675 539 

7 20.23 690606 4728875 555 

8 20.15 690806 4730675 536 

9 19.00 690006 4730675 540 

10 18.85 690606 4730675 539 

Линейни 

1 23.90 690406 4728875 559 

2 23.50 689806 4728875 566 

3 23.47 690206 4728875 559 

4 22.75 690206 4730675 538 

5 22.74 690006 4728875 559 

6 20.12 690406 4730675 539 

7 20.07 690806 4730675 536 

8 19.97 690606 4728875 555 

9 18.84 690006 4730675 540 

10 18.75 690606 4730675 539 
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Източници 
Стойност 

по ред 

СГК UTM-координати 
Надморска 

височина 

мг/м³ Изток (м) Север (м) м 

Площни 

1 0.47 689806 4729675 552 

2 0.46 690606 4730075 546 

3 0.43 690806 4729475 554 

4 0.42 690406 4729675 557 

5 0.41 690006 4729475 562 

6 0.41 690606 4729475 556 

7 0.41 690406 4729475 554 

8 0.41 690406 4730075 549 

9 0.41 690606 4729675 555 

10 0.40 690206 4729475 560 

 

Таблица 2.8.21. Стойности на СГК и max СЧК на NO₂ в специалния рецептор, UTM 690933E 

4729881N 

Източници 
СГК 

Източници 

Максимална 

СЧК 
Дата и час 

мг/м³ мг/м³ YYMMDDHH 

Всички 5.45 Всички 29.57 21022608 

Линейни 5.12 Линейни 28.03 21022608 

Площни 0.33 Площни 1.99 21112919 

 

Изчислените стойности (Таблица 2.8.21.) на максималната средноденонощна и 

средногодишната концентрация на NO2 в специалния рецептор, разположен между ул. 

„Врабча“ и ул. „Париж“, са съответно 29.57 мг/м³  и 5.45 мг/м³. Средногодишната и 

максималната СЧК в специалния рецептор се определят на практика от линейните 

източници. Двете стойности представляват съответно 14.79 % и 13.63 % от съответната 

норма. 

Разпределението на максималните (от 8760 часа) стойности на СЧК на NO2 след 

въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ е представено на Фигура 2.8.17. Както на Фигура 2.8.13, 

така и на Фигура 2.8.17. са начертани изолинии в диапазона 15 - 100 мг/м³. Веднага се 

забелязва значимо разширяване на областите, оградени с червена изолиния 

(максимална СЧК > 100). Както може да се очаква, тези разширения са в близост до 

транспортните артерии от малкия ринг. 
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Фигура 2.8.17. Максимални стойности на СЧК на NO₂, мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ 

„Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ – 

МАКСИМАЛН
И СТОЙНОСТИ 
НА СЧК НА NO₂ 

мг/м³, СЛЕД 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 
 

С други думи, след въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“, вътрешността на зоната се 

изчиства, изолиниите се раздуват към периферията и стават по гъсти, което означава по-

стръмно покачване и намаляване на средночасовата концентрация в близост до 

границите на ЗНЕ. 

Много важно да се отбележи, че видимото замърсяване на въздуха по протежение 

на бул. „Цар Освободител“ на Фигура 2.8.13, липсва на Фигура 2.8.17. 
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Фигура 2.8.18. Стойности на СГК, мг/м³, на NO₂ след въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ –

СТОЙНОСТИ 
НА СГК НА 
NO₂ мг/м³, 

СЛЕД 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

 

Разпределение на стойностите на СГК на NO2 в ЗНЕ „Малък ринг“ е представено 

на Фигура 2.8.18. Изолиниите съответстват на стойности от 0.5 до 20 мг/м³. Може да се 

каже, че като конфигурация те наподобяват в значителна степен изолиниите от Фигура 

2.8.17. с тази разлика, че тези от Фигура 2.8.18 по-гладки. Както бе пояснено по-горе, това 

се определя от характера на средногодишната концентрация, която по принцип е най-

стабилният показател за КАВ по отношение на всеки конкретен замърсител и резки 

флуктуации при нея обикновено липсват. 

Най-високата стойност на средногодишната концентрация 24.10 мг/м³  се 

премества на бул. „Патриарх Евтимий“, между улиците „Георги С. Раковски“ и „6-ти 

септември“. Тук прави впечатление появата на зона по протежение на бул. „Патриарх 

Евтимий“ с повишени стойности на СГК на NO2 (над 20 мг/м³). Както на Фигура 2.8.14 и 

тук отсъства повишеното замърсяване във вътрешността на ЗНЕ „Малък ринг“ по бул. 

„Цар Освободител“. 

В Таблица 2.8.22. са дадени максималните (от 365 за всеки рецептор) стойности 

на СДК на ФПЧ10. Доколкото нито една изчислена стойност на СДК на ФПЧ10 не може да 
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бъде по-голяма от 5.95 мг/м³, не може да съществува проблем и по отношение на СГН за 

ФПЧ10, която е 40 мг/м³. Освен това, като се има предвид, че фракцията ФПЧ2.5 е част от 

ФПЧ10, става ясно, че приносът на транспорта на територията на ЗНЕ „Малък ринг“ към 

СГК на ФПЧ2.5 е по-малък от 5.95 мг/м³. Нормата за този показател е 20 мг/м³. 

 

Таблица 2.8.22. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 след въвеждане на ЗНЕ „Малък 

ринг“ 

Групи 
Стойност 

мг/м³ 

Дата UTM-координати 
Надморска 

височина 

YYMMDDHH Изток (м) Север (м) м 

Всички 5.95 21121424 690406 4730674 539.1 

Линейни 5.94 21121424 690406 4730674 539.1 

Площни 0.11 21021724 689406 4729274 564.2 

Сравнението на датата, координатите и стойностите от таблицата става ясно, че 

линейните източници изцяло определят екстремалните стойности на СДК на ФПЧ10. 

 

Фигура 2.8.19. Стойности на СГК на ФПЧ10, мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ –

СТОЙНОСТИ 
НА СГК НА 

ФПЧ10 , мг/м³, 
СЛЕД 

ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ЗНЕ 
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След въвеждането на ЗНЕ „Малък ринг“, най-голям принос към СГК на ФПЧ10, 

между 2.0 и 2.68 мг/м³  транспортът реализира в района на Лъвов мост и бул. „Патриарх 

Евтимий“. 

 

 ВАРИАНТ 2 

 

Замърсяване на въздуха с азотни оксиди 

 

За всеки рецептор моделът изчислява по 8760 стойности на СЧК на NO₂. Важна 

характеристика за всеки рецептор е максималната от тези 8760 стойности. Максималните 

стойности на СЧК на азотен диоксид, получени от действието на всичките, линейните и 

площните източници, са дадени в та Най-високите 10 максимуми за отделните групи 

източници са дадени в таблица 2.8.23. 

 

Таблица 2.8.23. Максимални стойности на СЧК на NO₂ от всички и от отделните групи 

източници 

Източници 
Стойност, 

μg/m3 

Дата UTM-координати 

YYMMDDHH Изток, m Север, m 

Всички 130.89 21120819 690606 4730674 

Линейни 130.38 21120819 690606 4730674 

Площни 9.08 21122319 690206 4729874 

 

Може да се види, че максимумите от линейните и от всички източници съвпадат 

по координати на рецептора. Малката разлика в концентрацията между тях означава, че 

доминиращ фактор за получаването на този максимум са линейните източници. 

Максималната изчислена стойност е за 19 часа на 8 декември и представлява 65.45 % от 

средночасовата норма.  

За всеки рецептор моделът изчислява по 1 стойност на СГК на NO2. Десетте най-

високи стойности обусловени от линейните, площните и всички източници са дадени в 

таблица 2.8.24. Заедно с изчислените стойности на СГК в таблицата са дадени и 

координатите на точките, в които те се получават. Резултатите, получени в точката на 

специалния рецептор (690933E и 4729881N) са дадени в Таблица 2.8.25. 
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Таблица 2.8.24. Десет най-високи стойности на СГК на NO2 за линейните, площните и 

всички източници 

Източници № поред 
Стойност на СГК, 

μg/m3 

UTM-координати, m 

Изток Север 

ALL 

1 25.63 690206 4730675 

2 22.69 690406 4730675 

3 22.51 690806 4730675 

4 21.41 690006 4730675 

5 21.14 690606 4730675 

6 20.38 689806 4730675 

7 20.23 691006 4730675 

8 17.73 690406 4728875 

9 16.99 690206 4728875 

10 16.87 689806 4728875 

     

LINE 

1 25.19 690206 4730675 

2 22.29 690406 4730675 

3 22.23 690806 4730675 

4 20.88 690006 4730675 

5 20.81 690606 4730675 

6 20.00 691006 4730675 

7 19.76 689806 4730675 

8 17.13 690406 4728875 

9 16.62 689806 4728875 

10 16.55 690206 4728875 

     

AREA 

1 1.49 689806 4729675 

2 1.49 690606 4730075 

3 1.40 690806 4729475 

4 1.36 690406 4729675 

5 1.33 690606 4729475 

6 1.32 690406 4730075 

7 1.32 690606 4729675 

8 1.31 690406 4729475 

9 1.27 690206 4729675 

10 1.21 690006 4730475 

 

Таблица 2.8.25. Стойности на СГК и максимална СЧК в специалния рецептор 

Източници 
СГК Максимална СЧК Дата и час 

μg/m3 μg/m3 YYMMDDHH 

Всички 7.69 34.23 21010519 

Линейни 6.60 31.63 21010519 

Площни 1.09 6.50 21112919 
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Фигура 2.8.20. Стойности на СГК на NO2, мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ (Сценарий 2А) 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ –

СТОЙНОСТИ 
НА СГК НА NO2 

мг/м³, СЛЕД 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

 

Разпределението на стойностите на СГК на СГК на NO2 при ЗНЕ по Сценарий 2А е 

представено на фигура 2.8.20. На нея са начертани изолинии в диапазона 0.5 – 20 мг/м³. 

В зоната , обхваната от червената изолиния по протежение на бул. „Патриарх Евтимий“ 

СГК е между 20 и максималната (таблица 2.8.24) 25.63 мг/м³. Малка зона със СГК над 20 

мг/м³ може да се отбележи и в района на Централна гара. В общи линии стойностите на 

СГК на NO2 са в диапазона до 50 % от СГН. Отново може да се каже, че въвеждането на 

ЗНЕ води до намаляване на степента на замърсяване на въздуха във вътрешността на 

зоната. В сравнение със сценарий 2 (ЗНЕ-малък ринг-забрана за движение на автомобили 

от екологични групи 1 и 2) няма повишение на максималната стойност на СГК на NO2 . 

Разпределението на максималните стойности на СЧК на NO2 при ЗНЕ по Сценарий 

2А е представено на фигура 2.8.21. На нея са начертани изолинии в диапазона 15 до 100 

мг/м³. В зоните , обхванати от червена изолиния СЧК е по-висока от 100 мг/м³. 

Конфигурацията на изолиниите е идентична с тези на фигура 2.8.1. Глобалният максимум 

на СЧК на NO2 (таблица 2.8.23.) се получава на бул. „Сливница“, в района на сточна гара. 
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Фигура 2.8.21. Максимални стойности на СЧК на NO2, мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ 

(Сценарий 2А) 

 

 

 

Замърсяване на въздуха с фини прахови частици 

 

В таблица 2.8.26. са дадени максималните (от 365 за всеки рецептор) стойности на 

СДК на ФПЧ10. Доколкото нито една изчислена стойност на СДК на ФПЧ10 не може да бъде 

по-голяма от 6.47 мг/м³, не може да съществува проблем и по отношение на СГН за ФПЧ10, 

която е 40 мг/м³. Освен това, като се има предвид, че фракцията ФПЧ2.5 е част от ФПЧ10, 

става ясно, че приносът на транспорта на територията на малката ЗНЕ към СГК на ФПЧ2.5 

е по-малък от 6.47 мг/м³. Нормата за този показател е 20 мг/м³. 

Въвеждането на ЗНЕ за малкия ринг в съответствие със Сценарий 2А повишава 

незначително глобалния максимум на СДК на ФПЧ10 от 5.95 на 6.47 мг/м³. С основание 

може да се каже, че при Сценарий 2А максималната стойност на СДК на ФПЧ10 в 

специалния рецептор не се променя. 
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Таблица 2.8.26. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 след въвеждане на малката ЗНЕ 

Групи Стойност Дата UTM-координати, m 

 μg/m3 YYMMDD Изток Север 

Всички 6.47 211214 690406 4730674 

Линейни 6.46 211214 690406 4730674 

Площни 0.22 211229 690806 4729474 

От сравнението на датата, координатите и стойностите от таблицата става ясно, че 

линейните източници изцяло определят екстремалните стойности на СДК на ФПЧ10. На 

фигура 2.8.22. са показани стойностите на СГК на ФПЧ10 при въвеждане на ЗНЕ в малък 

ринг по Сценарий 2А. 

 

Фигура 2.8.22. Стойности на СГК на ФПЧ10, мг/м³, след въвеждане на малката ЗНЕ по 

Сценарий 2А 

 

 

Стойности на СГК на ФПЧ10 над 2 мг/м³ се получават по протежение на бул. 

„Сливница“. В общи линии може да се каже, че резултатите, съответстващи на сценарий 

2 (малък ринг, забрана екологични групи 1 и 2) са идентични с тези, съответстващи на 

Сценарий 2А (малък ринг, забрана за екологична група 1). 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ (СЦЕНАРИЙ 3) 

 

Замърсяване на въздуха с азотни оксиди 

 

Най-високите 10 стойности на СГК на NO₂ преди въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“ 

от всички и от двете групи източници – площни и линейни, са представени в Таблица 

2.8.23. 

 

Таблица 2.8.27. Най-високи 10 стойности на СГК на NO2 преди въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ 

Групи 
Номер по 
големина 

Стойност 
UTM-координати 

Изток (м) Север (м) 

ALL 

1 57.46 689111 4730088 

2 52.09 688711 4730088 

3 50.76 688711 4730488 

4 42.98 688311 4730488 

5 33.37 689111 4730488 

6 29.81 692311 4730088 

7 27.31 690711 4729688 

8 27.21 689511 4730088 

9 27.04 688311 4730888 

10 24.97 691511 4730488 

AREA 

1 41.22 688711 4730488 

2 37.93 688711 4730088 

3 32.22 689111 4730088 

4 29.67 688311 4730488 

5 21.89 689111 4730488 

6 12.06 689511 4730088 

7 11.93 688311 4730088 

8 11.16 688311 4730888 

9 9.10 689511 4730488 

10 8.04 689911 4730088 

LINE 

1 28.03 692311 4730088 

2 25.24 689111 4730088 

3 23.45 690711 4729688 

4 23.30 691511 4730488 

5 15.88 688311 4730888 

6 15.23 690311 4728888 

7 15.15 689511 4730088 

8 14.77 691111 4729288 

9 14.74 692311 4728488 

10 14.67 691111 4730488 
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Освен стойностите на СГК на NO2 в таблицата са дадени координатите на точките 

в областта, в които съответната средногодишна стойност се е получила. Маркирани са 

клетките, в които стойността е по-голяма от СГН. Най-високата СГК се получава на бул. 

„Тодор Александров“ в близост до ул. „Шар Планина“. Средногодишната норма е 

превишена с 43.7 %. 

В Таблица 2.8.28. са дадени максималните 5 стойности на СЧК на NO2, причинени 

от линейните, площните и от всички източници на емисии от NO2. Абсолютният максимум 

143.26 мг/м³  представлява 71.63 % от средночасовата норма. Съизмерими с максимума 

стойности на СЧК 121.29 и 138.26 мг/м³  обуславят със самостоятелното си въздействие 

както линейните, така и площните източници на емисии. 

 

Таблица 2.8.28. Най-високи 5 стойности на СЧК на NO2 преди въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ 

Групи 

източници 

Най-високи 

5 стойности 

на СЧК 

Стойност 

UTM-координати 

Изток (м) Север (м) 

Всички 

1 143.26 689111 4730088 

2 142.85 688311 4730488 

3 142.17 688311 4730888 

4 142.17 688711 4730088 

5 141.75 688711 4730488 

Площни 

1 121.29 688311 4730488 

2 120.32 688711 4730488 

3 117.21 688711 4730088 

4 115.31 689111 4730088 

5 110.00 688311 4730088 

Линейни 

1 138.26 692311 4730088 

2 120.66 692711 4728888 

3 112.85 691511 4730488 

4 110.33 688311 4730888 

5 109.53 690711 4729688 

 

Таблица 2.8.29. Стойности на СГК и max СЧК на NO2 в специалния рецептор 

Източници 
СГК 

Източници 

Максимална 

СЧК 

мг/м³ мг/м³ 

Всички 17.19 Всички 102.05 

Линейни 13.03 Линейни 63.82 

Площни 4.16 Площни 56.72 
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В Таблица 2.8.29. са дадени изчислените стойности на концентрацията на NO2 в 

дефинирания специален рецептор. Неговите, UTM-координати са 690933E и 4729881N. 

Разположен е в непосредствена близост до Софийската опера. От Таблица 2.8.29. се 

вижда, че изчислената максимална стойност за СЧК на азотен диоксид, обусловена от 

линейните и площните източници на замърсяване, е 102.05 мг/м³.  

 

Фигура 2.8.23. Средногодишна концентрация на NO₂ преди въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ (Сценарий 3) 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 
СРЕДНО-

ГОДИШНА 
КОНЦЕНТРА-
ЦИЯ НА NO₂ 

ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

На Фигура 2.8.23. е представено разпределението на изчислените стойности на 

СГК на азотен диоксид в изследваната област. Както бе отбелязано, нейните размери са 

6000 на 6000 метра. На нея са начертани изолинии за стойности на СДК на NO2 от 1 до 50 

мг/м³. В зоната, очертана от червената линия, стойността на концентрацията е над 50 

мг/м³. В същата зона се намира и точката, в която се получава посочения в таблица 2.8.27. 

максимум 57.46 мг/м³. Стойностите, на които отговарят изолиниите могат да бъдат 

отчитани и от приложената легенда. Важно значение има и оранжевата изолиния. 

Оградената от нея зона се характеризира с нарушено КАВ по отношение на показателя 

средногодишна концентрация на NO2, нормата за която е 40 мг/м³. 
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Гъстотата на изолиниите около максималната стойност показва, че стойностите на 

концентрацията на NO2 спадат бързо до половин СГН – зелената изолиния. 

 

Фигура 2.8.24. Максимални средночасови стойности на концентрацията на NO₂ преди 

въвеждането на ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 

МАКСИМАЛНИ 
СРЕДНО- 
ЧАСОВИ 

СТОЙНОСТИ 
НА 

КОНЦЕНТРА-
ЦИЯ НА NO₂ 

ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ 

НА ЗНЕ 

 

Фигура 2.8.24. илюстрира разпределението на максималните средночасови 

стойности на концентрацията на NO2. Тук става дума за максималните от всички 

изчислени за отделните точки в областта по 8760 средночасови стойности. Веднага може 

да се каже, че съществува зона (описана от червена изолиния), за която максималните 

средночасови стойности на концентрацията са по-високи от 140 мг/м³. През тази зона 

преминава бул. „Тодор Александров“, а по-горе бе показано, че в същата зона е 

разположена точката с максимална средночасова и средногодишна концентрация на 

азотен диоксид. Твърде голяма площ огражда жълтата изолиния, която съответства на 

половин средночасова норма. Небесната изолиния покрива цялата територия на 

Столицата и само транспортът (единствено неговото въздействие се моделира в 

настоящото изследване) осигурява максимални стойности на СЧК, съответстващи на 20 % 

от СЧН. 
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Замърсяване на въздуха с фини прахови частици 

 

В Таблица 2.8.30. са дадени най-големите 10 стойности на СГК на ФПЧ10 от 

линейните, площните и от всички източници на емисии. Абсолютният максимум на СГК 

възлиза на 6.16 мг/м³  – 15.4 % от СГН. В таблицата са дадени и координатите на точките 

в областта, в които представените стойности се получават.  

 

Таблица 2.8.30. Най-високи стойности на СГК на ФПЧ10 преди въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ 

Източници Номер поред Стойност 
UTM-координати 

Изток (м) Север (м) 

Всички 

1 6.16 689111 4730088 

2 5.59 688711 4730088 

3 5.27 688711 4730488 

4 4.59 688311 4730488 

5 3.77 689111 4730488 

6 3.07 688311 4730888 

7 2.96 692311 4730088 

8 2.67 690711 4729688 

9 2.53 689511 4730088 

10 2.49 688311 4730088 

Площни 

1 4.32 688711 4730488 

2 4.11 688711 4730088 

3 3.52 689111 4730088 

4 3.22 688311 4730488 

5 2.67 689111 4730488 

6 1.36 688311 4730888 

7 1.26 688311 4730088 

8 1.10 689511 4730088 

9 0.93 689511 4730488 

10 0.75 688711 4730888 

Линейни 

1 2.79 692311 4730088 

2 2.64 689111 4730088 

3 2.32 690711 4729688 

4 2.25 691511 4730488 

5 1.70 688311 4730888 

6 1.49 690311 4728888 

7 1.48 688711 4730088 

8 1.46 691911 4730088 

9 1.44 692311 4728488 

10 1.44 689511 4730088 
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От гледна точка на СГК на ФПЧ10 изчислените стойности са ниски и не 

представляват проблем за КАВ На Фигура 2.8.25. е представено разпределението на 

средногодишната концентрация на ФПЧ10 преди въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“. На нея 

са начертани изолинии за СГК на ФПЧ10 от 0.1 до 5 мг/м³.  

 

Фигура 2.8.25. Средногодишна концентрация на ФПЧ10, преди въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 
СРЕДНО 

ГОДИШНА 
КОНЦЕНТРА-

ЦИЯ НА ФПЧ10, 

ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ  

НА ЗНЕ 

 

Най-високите стойности на СГК съответстват на областта, оградена с червена 

изолиния. Отново става дума за коментираната зона по бул. „Тодор Александров“, в 

близост до ул. „Шар Планина“. В същата зона се намира и точката на абсолютния 

максимум (табл. 3.26) 6.16 мг/м³. Гъсто разположените изолинии означават, че СГК на 

ФПЧ10 спада бързо и в радиус от около 1500-1600 м спада до 2 мг/м³. Това е ниска 

стойност – 5 % от СГН, но не трябва да се изпуска от внимание фактът, че е оценената 

степен на замърсяване е обусловена само от въздействието на автомобилния транспорт. 

За всяка изчислителна точка (рецептор) моделът изчислява по 365 стойности на СДК на 

ФПЧ10 за годината. Важна характеристика за всеки рецептор е максималната от тях.  
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Таблица 2.8.31. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 , мг/м, преди въвеждане на ЗНЕ 

„Голям ринг“ 

Източници Стойност 
Дата UTM координати 

YYMMDD Изток (м) Север (м) 

Всички 10.50 211229 689111 4730088 

Площни 7.31 211225 688711 4730488 

Линейни 6.13 210115 692311 4730088 

Таблица 2.8.31. показва, че в точката на максимума само автомобилният 

транспорт може да причини замърсяване на въздуха с ФПЧ10 до 21 % от СДН. 

Разпределението на максималните стойности на СДК на ФПЧ10 в областта е представено 

на Фигура 2.8.26. 

 

Фигура 2.8.26. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, мг/м³, преди въвеждане на ЗНЕ 

„Голям ринг“ 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 

МАКСИМАЛНИ 
СТОЙНОСТИ 
НА СДК НА 

ФПЧ10, ПРЕДИ 
ВЪВЕЖДАНЕ  

НА ЗНЕ 

 

Във вътрешността на червената изолиния максималната стойност на СДК е над 9 

мг/м³, като в точката на максимума достига( Таблица 2.8.31.) 10.50 мг/м³. 
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РЕЗУЛТАТИ ОТ МАТЕМАТИЧЕСКОТО МОДЕЛИРАНЕ (СЦЕНАРИЙ 4) 

 

Замърсяване на въздуха с азотни оксиди 

 

Сценарий 4 предвижда активна ЗНЕ в границите на големия ринг. В Таблица 2.8.32. 

са дадени десетте най-високи стойности на СГК на NO2, обусловени от всички и от двете 

групи източници след въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“. 

 

Таблица 2.8.32. Максимални стойности на СГК на NO2  

Източници № поред Стойност 
UTM координати 

Изток (м) Север (м) 

Всички 

1 37.64 692311 4730088 

2 32.68 691511 4730488 

3 28.29 689111 4730088 

4 25.07 688311 4730888 

5 22.69 688311 4730488 

6 20.74 691911 4727688 

7 20.56 688711 4730088 

8 20.41 690711 4729688 

9 19.75 691511 4727288 

10 17.79 690711 4726488 

Площни 

1 6.47 688711 4730488 

2 6.15 688711 4730088 

3 5.23 689111 4730088 

4 4.76 688311 4730488 

5 3.29 689111 4730488 

6 1.90 688311 4730088 

7 1.84 688311 4730888 

8 1.80 689511 4730088 

9 1.36 689511 4730488 

10 1.20 689911 4730088 

Линейни 

1 37.38 692311 4730088 

2 32.43 691511 4730488 

3 23.23 688311 4730888 

4 23.07 689111 4730088 

5 20.59 691911 4727688 

6 19.83 690711 4729688 

7 19.64 691511 4727288 

8 17.92 688311 4730488 

9 17.68 690711 4726488 

10 17.43 691111 4730488 
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Абсолютният максимум на СГК е 37.64, и се получава в точка с координати 692311E 

и 4730088N. Осмата по големина стойност e 20.41, което означава половин СГН. Тези 

стойности се обуславят от линейните източници, а не от движението на автомобили по 

вътрешноквартални улици, което може да се види от сравнение на стойностите – 

резултат от линейните и площните източници. 

За всеки рецептор моделът изчислява по 8760 стойности на СЧК на NO2. Важна 

характеристика за всеки рецептор е максималната от тези 8760 стойности. Най-високите 

10 максимума за отделните групи източници са дадени в Таблица 2.8.33. 

 

Таблица 2.8.33. Най-високи стойности на СГК на NO2 след въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“ 

Източници № поред Стойност 
UTM координати 

Изток (м) Север (м) 

Всички 

1 37.64 692311 4730088 

2 32.68 691511 4730488 

3 28.29 689111 4730088 

4 25.07 688311 4730888 

5 22.69 688311 4730488 

6 20.74 691911 4727688 

7 20.56 688711 4730088 

8 20.41 690711 4729688 

9 19.75 691511 4727288 

10 17.79 690711 4726488 

Площни 

1 6.47 688711 4730488 

2 6.15 688711 4730088 

3 5.23 689111 4730088 

4 4.76 688311 4730488 

5 3.29 689111 4730488 

6 1.90 688311 4730088 

7 1.84 688311 4730888 

8 1.80 689511 4730088 

9 1.36 689511 4730488 

10 1.20 689911 4730088 

Линейни 

1 37.38 692311 4730088 

2 32.43 691511 4730488 

3 23.23 688311 4730888 

4 23.07 689111 4730088 

5 20.59 691911 4727688 

6 19.83 690711 4729688 

7 19.64 691511 4727288 

8 17.92 688311 4730488 

9 17.68 690711 4726488 

10 17.43 691111 4730488 
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И тук посредством сравнение може да се види, че преобладаващото въздействие 

върху замърсяването на въздуха имат линейните източници.  

Разпределението на стойностите на СГК на NO2 в изследваната област след 

въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“ е представено на Фигура 2.8.27. За сравнение, 

изолиниите за СГК на нея са начертани при същата легенда (1 - 50 мг/м³), както на Фигура 

2.8.20. Това, както се вижда, променя в значителна степен конфигурацията на 

изолиниите. Липсват червената и оранжевата линия, а жълтата очертава ЗНЕ „Малък 

ринг“, чийто център лежи на бул. „Данаил Николаев“, на около 200 m източно от ул. „Мост 

Чавдар“. 

Казано с други думи, както и при въвеждането на ЗНЕ „Малък ринг“ с ниски 

емисии, така и сега, замърсителите на въздуха се „изтласкват“ към периферията на 

зоната, където техните концентрации са значително по-ниски. 

 

Фигура 2.8.27. Стойности на СГК на NO₂ след въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 

СТОЙНОСТИ НА 
СГК НА NO₂ 

СЛЕД 
ВЪВЕЖДАНЕ НА 

ЗНЕ 
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Замърсяване на въздуха с фини прахови частици 

 

В Таблица 2.8.34. са дадени десетте най-високи стойности на СГК на ФПЧ10, 

обусловени от всички и от двете групи източници след въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“. 

Абсолютният максимум е 3.99 мг/м³, което е 10 % от СГН за ФПЧ10. 

 

Таблица 2.8.34. Най-високи стойности на СГК на ФПЧ10 след въвеждане на ЗНЕ „Голям 

ринг“ 

Източници № поред Стойност 
UTM координати 

Изток (м) Север (м) 

Всички 

1 3.99 692311 4730088 

2 3.33 691511 4730488 

3 3.20 689111 4730088 

4 2.72 688311 4730888 

5 2.54 688311 4730488 

6 2.39 688711 4730088 

7 2.21 689511 4730088 

8 2.14 690711 4729688 

9 2.13 688711 4730488 

10 2.07 691911 4727688 

Площни 

1 1.09 688711 4730488 

2 1.07 690711 4730088 

3 1.02 688711 4730088 

4 1.00 689911 4730088 

5 0.96 690311 4730088 

6 0.95 689111 4730088 

7 0.94 691111 4730088 

8 0.92 689511 4730088 

9 0.85 691511 4730088 

10 0.80 688311 4730488 

Линейни 

1 3.79 692311 4730088 

2 3.11 691511 4730488 

3 2.36 688311 4730888 

4 2.24 689111 4730088 

5 2.04 691911 4727688 

6 1.94 690711 4729688 

7 1.93 691511 4727288 

8 1.74 688311 4730488 

9 1.71 690711 4726488 

10 1.68 689911 4725688 

 

Отново основна „заслуга“ за това имат линейните източници на замърсяване. 

Точката на максимума се намира на бул. „Данаил Николаев“. 
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Вторият нормиран показател за КАВ е средноденонощната концентрация с 

постановена за нея норма от 50 мг/м³. Максималните стойности, обусловени от 

изследваните групи източници съвместно и поотделно са представени в Таблица 2.8.35. 

 

Таблица 2.8.35. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10, мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ 

„Голям ринг“ 

Източници Стойност 
Дата UTM-координати 

YYMMDD Изток (м) Север (м) 

Всички 9.18 210115 692311 4730088 

Площни 1.89 211229 691511 4730088 

Линейни 8.48m 210115 692311 4730088 

 

На Фигура 2.8.28. е показно разпределението на стойностите на СГК на ФПЧ10, 

мг/м³, след въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“. 

 

Фигура 2.8.28. Разпределение на стойностите на СГК на ФПЧ10, мг/м³, след въвеждане на 

ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 

РАЗПРЕДЕЛЕ-
НИЕ НА 

СТОЙНОСТИТЕ 
НА СГК НА 

ФПЧ10,  мг/м³, 
СЛЕД 

ВЪВЕЖДАНЕ НА 
ЗНЕ 
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От фигурата ясно се забелязва „изтласкването“ на по-високите стойности на 

средногодишната концентрация на ФПЧ10 към северната периферия на зоната с ниски 

емисии, очертана от големия ринг. При това липсва червена изолиния (за стойност 5 

мг/м³), а, оранжевата линия огражда нищожни като територия зони.  

Максималните средноденонощни стойности на концентрацията на ФПЧ10 са 

показани на Фигура 2.8.29. 

 

Фигура 2.8.29. Разпределение на максималните стойности на СДК на ФПЧ10, мг/м³, след 

въвеждане на ЗНЕ „Голям ринг“ 

 

ЗОНА „ГОЛЯМ 
РИНГ“ – 

РАЗПРЕДЕЛЕ-
НИЕ НА 

МАКСИМАЛНИ 
СТОЙНОСТИ  
НА СДК НА 

ФПЧ10, мг/м³, 
СЛЕД 

ВЪВЕЖДАНЕ  
НА ЗНЕ 

 

 

В общи линии конфигурацията на изолиниите се запазва, а стойностите на СДК се 

повишава пренебрежимо малко. 
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2.8.3. ИЗВОДИ 

 

От извършеното изследване на ефекта от въвеждането на зони с ниски емисии от 

транспорт на територията на град София могат да бъдат направени следните изводи: 

1) Във всички случаи на прилагане на зона с ниски емисии от транспорт - в малкия или в 

големия ринг се наблюдава значимо понижение на концентрациите на обхванатите в 

изследването замърсители, т.е. въвеждането на ЗНЕ води до подобряване на КАВ.  

2) Дори автомобилите от нисък екологичен клас да продължават да се движат, т.е. да 

изпускат същите количества замърсители във въздуха, емисиите им се изместват към 

периферията на зоните и се разпределят в по-големи пространства, което при всички 

случаи води до намаляване на концентрациите. 

3) Не е за пренебрегване вероятността част от жителите на София да се откажат да 

използват автомобилите си ежедневно, а да се насочат към метрото и другите превозни 

средства на градския транспорт. Това от своя страна би засилило допълнително ефекта 

от въвеждане на зоните с ниски емисии. 
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2.9. ОЦЕНКА НА ЦЕЛИТЕ И ВРЕМЕНАТА НА ПОСЕЩЕНИЕ В 

РИСКОВИТЕ ЗОНИ СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

Необходимо условие за определяне на точните стойности на замърсяване, за 

определяне на параметрите на ЗНЕ,  както и с цел определяне на възможните реакции 

след въвеждане на ЗНЕ е изясняването на основните видове цели на пътуванията в тези 

зони, а именно: 

 Бизнес; 

 културни развлечения; 

 жилищни; 

 административни услуги; 

 транзитно преминаване; 

 други. 

 

Съществено влияние ще оказва и времето на посещение или преминаване през 

тези зони, което ще даде информация за времето на активиране на ЗНЕ. 

При анализ на събраните данни и на база на информацията събрана чрез 

провеждането на анкети се установи, че основният процент на превозните средства, 

преминаващи през изследваната зона са тези, извършващи транзитно преминаване през 

нея. 

По-малък процент са превозни средства на хора, които посещават анализираната 

зона с цел ползване на административни услуги, бизнес пътувания или живущи. 

Изключително малък е процентът на превозни средства на хора посещаващи 

изследваната зона с цел културни развлечения. 

Транзитно преминаващите превозни средства през изследваната зона са 

формирани основно от два транспортни потока. Единият поток е генериран от превозни 

средства влизащи на територията на Столицата от различните транспортни коридори. 

През област София преминават три от общоевропейските транспортни коридори 

(коридор № 4, коридор № 8 и коридор № 10). Това я превръща в една от най-

благоприятните по отношение на местоположение и международна достъпност 

(свързаност) области в страната. 

Преминаващите през областта автомагистрали „Тракия“ и „Хемус“ увеличават 

степента й на достъпност многократно и създават предпоставки за инвеститорски и 

бизнес интереси. 

Основните транзитни потоци са по АМ „Хемус“, АМ „Тракия“ и път I-1 (Е 79), които 

товарят южната дъга на околовръстния път - II-18. 
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Фигура 2.9.1. Транспортна мрежа на област София - град35 

ТРАНСПОРТНА 
МРЕЖА НА 

ОБЛАСТ СОФИЯ 
- ГРАД  

 

 

Автомагистрали: 

 АМ „Тракия“ - „София - Пловдив - Бургас“; 

 АМ „Хемус“ - „София - Варна“; 

 АМ „Люлин“ - свързва „околовръстния път на София“ с „пътен възел Даскалово“ 

(при Перник), където се свързва с АМ „Струма“. 

 

 

                                                           
35 Източник: Областна стратегия за развитие на Област София – град, 2014-2020г. 
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Пътища клас I: 

 I-1 (Е-79) - „Видин - Мездра - Ботевград - Благоевград - София - ГКПП Кулата“. Пътят 

съвпада с трасето на ОЕТК № 4, осигурявайки връзка с Румъния на север и Гърция 

на юг. 

 I-6 (Е-871) и (Е-773) - „ГКПП Гюешево - Кюстендил - София - Казанлък - Бургас“. 

Пътят свързва област София с областите Кюстендил и Перник от ЮЗР и област 

Пловдив от ЮЦР. Осигурява се връзка с Република Македония чрез ГКПП Гюешево 

- Куманово и на изток с черноморското пристанище Бургас. 

 I-8 (Е 80) - „ГКПП Калотина - Драгоман - София“ - най-краткият път към Централна 

Европа по направлението на OEТК №10. 

 

Регионалните пътища (втори и трети клас) допълват транспортното обслужване на 

областта, като осъществяват основно връзките със Софийска област. 

Пътната мрежа на територията на област София - град в последните години се 

развива динамично. Изградената АМ „Люлин“ поема голяма част от транзитното 

движение. Свързването й с АМ „Хемус“ и АМ „Тракия“ в магистрален пръстен е факт, 

който подобрява движението.  

Доизграждане на АМ „Струма“, Изграждане на АМ „Калотина - София“, Скоростен 

път „Гюешево - София“ са сред проектите, залегнали в бъдещото развитие на пътната 

мрежа на областта. 

Предстоящото изграждане на последния участък от Южният обход на Столицата 

до голяма степен ще разтовари транзитният поток, преминаващ през централната 

градска част. 

Транспортните потоци, преминаващи транзитно през изследваната зона нямат 

ясно изразен пик в рамките на диапазона 06:00ч. до 22:00ч. Намаление на потоците се 

наблюдава само в диапазона 22:00ч. до 06:00ч. 
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2.10. ОЦЕНКА НА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЖИЛИЩНИ, 

ОФИСНИ, АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ И ОБЕКТИ ЗА 

КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ В РИСКОВИТЕ ЗОНИ СЪС 

ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

Централна градска част (ЦГЧ) е районът с най-голямо натрупване на функции и 

включва основните административни, представителни, културни и част от офис сградите 

в София. Преобладава сключено квартално застрояване с висока плътност и с 

относително дребномащабна структура на имотите, с висока гъстота на населението, 

надминаваща за южната му част 30 души на декар.  

Центърът на София е запазил в значителна степен своите жилищни функции, но 

нарастващата тенденция за комерсиализация на тази част на града и високите цени на 

недвижимите имоти и наемите ги изтласква все повече в полза на временен тип 

обитаване и офиси.  

Анализът на морфологията на града показва различните параметри на 

застрояване на ниво градоустройствена единица (ГЕ). Анализирани са два показателя - 

плътност и интензивност на застрояване. 

Брутната плътност на застрояване, пресметната като сбор от застроената площ на 

ГЕ спрямо цялата площ на ГЕ показва, че най-плътните ГЕ се намират в централната 

градска част. Жилищният квартал „Хладилника“ също спада към тази категория, в 

рамките на 29-43% плътност, което се дължи на инвестиционния интерес през 

последните три десетилетия и това, че е устроен със зони Смф и Жс, което е позволило 

сключено строителство и съответно уплътняване на територията. 

Във втора категория по плътност, 18-29%, попадат широкият център, някои 

индустриални зони и стари периферни квартали, предимно в южната част на града, които 

също са подложени на интензивен интерес през последните години. 
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Фигура 2.10.1. Брутна плътност на застрояване по градоустройствени единици в град 

София 

БРУТНА 

ПЛЪТНОСТ НА 

ЗАСТРОЯВАНЕ  

 

 

Друг показател на застрояването е неговата брутна интензивност. В случая това е 

съотношението между сбора от разгънатата застроена площ на всички сгради в една ГЕ 

спрямо площта на съответната ГЕ. Най-интензивните ГЕ са само в най-вътрешната част на 

центъра и две извън него – жилищният квартал „Хладилника“ и „Белите брези“. 

Наблюдава се натоварване на широкия център и основно южните територии, към които 

предимно е насочен инвестиционният интерес. Извън град София, всички ГЕ попадат в 

последната категория по интензивност с едно изключение - Герман попада в четвъртата 

категория заедно с ГЕ с основно нискоетажно строителство като „Горна Баня“, „Бояна“, 

„Горубляне“, „Модерно предградие“ и други. „Симеоново“, „Драгалевци“, „Суходол“, 

„Бенковски“, „Христо Ботев“ попадат в последната, пета, категория по интензивност. 

 

  



 

345 
 

Фигура 2.10.2. Брутна интензивност на застрояване по градоустройствени единици в град 

София 

БРУТНА 

ИНТЕНЗИВНОС

Т НА 

ЗАСТРОЯВАНЕ 

 

 

Анализът за степента на полифункционалност на отделните жилищни 

градоустройствени единици показва, че централната градска част се откроява с 

наситеност на услуги, както и териториите около главните пътни артерии като бул. „Цар 

Борис III“, бул. „България“ и бул. „Цариградско шосе“. Съответно периферните квартали, 

разположени около Околовръстния път (ОП) и отвъд него, са с по-ниска степен на 

функционална наситеност и разнообразие. Това важи и за новоразвиващите се жилищни 

квартали по южната дъга на ОП, като „Манастирски ливади“ - Изток и Запад, „Кръстова 

вада“, „Малинова долина“ и др. Изключение правят кварталите около ОП като „Младост 

4“, „Бъкстон“ и „Овча купел“, които са силно мултифункционални. От северните 

кварталите на север от жп ареала като мултифункционални територии се открояват 

кварталите „Хаджи Димитър“ и „Свобода“. В същото време квартали като „Абдовица“, 

„Димитър Миленков“ и „Враждебна“ са преобладаващо монофункцонални единици. 

Впечатление прави и високото ниво на мултифункционалност в равномерно 

разпределената селищна мрежа около град София съответно с по-голяма концентрация 

в градовете и по-малка в отделните местности и вилни зони. 
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Фигура 2.10.3. Концентрация на обекти за култура в град София 

КОНЦЕНТРАЦИ

Я НА ОБЕКТИ ЗА 

КУЛТУРА 

 

 

Като столичен град София е мястото, в което всяко изкуство и област на изкуството 

биват богато представени в институционален, творчески, образователен, бизнес и 

активистки аспект. Общо на територията на Столична община са регистрирани над 1600 

недвижими културни ценности (единични, групови и археологически), от които 811 се 

намират в централната градска част. От общия брой недвижими културни ценности 147 

са с национално значение. Всички те са предпоставка за изграждане на недвусмислена 

културна и визуална идентичност и международно разпознаване на столицата. 
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2.11. ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ЗНЕ СЛЕД 

ВЪВЕЖДАНЕТО ИМ ВЪРХУ СЪСЕДНИ ЗОНИ – ОЦЕНКА НА 

ПОКАЗАТЕЛИ НА ЗАМЪРСЯВАНЕ, ДАННИ ЗА ТРАФИКА 

 

С оглед на установяване на ефективността от въвеждането на ЗНЕ като 

задължително условие ние извършихме оценка на въздействието на въведените ЗНЕ 

върху съседни зони. Съобразно представените етапи на въвеждане на ЗНЕ и конкретно 

представените два варианта за въвеждане на ЗНЕ за етап 1, представяме и оценката на 

въздействие на ЗНЕ след въвеждането им. 

Съгласно представения сценарий в етап 1 ние предлагаме възможност за избор от 

страна на Възложителят за въвеждане на ограничения в екологичните групи на 

превозните средства в два варианта : 

 Вариант 1.  

При този сценарий нашето предложение е да бъдат въведени ограничения за 

движение в зона „Малък ринг“ превозни средства от екологични групи: Без екологична 

група § Екологична група 1 § Екологична група 2. 

 Вариант 2. 

При този сценарий нашето предложение е да бъдат въведени ограничения за 

движение в зона „Малък ринг“ превозни средства от екологични групи: Без екологична 

група § Екологична група 1. 

 

Оценка на въздействието на ЗНЕ след въвеждането им върху съседни зони – оценка на 

показатели на замърсяване, данни за трафика – Вариант 1 

 

Видно от представения модел за оценка на емисиите в зона „Малък ринг“ те 

намаляват значително в самата зона. 

 

Таблица 2.11.1. Емисии в зона „Малък ринг“ преди и след въвеждането на ЗНЕ – Вариант1 

 NОx ФПЧ10 ФПЧ2,5 

Без Зона 6620,12 652,75 475,44 

Етап 1 989,73 156,51 88,62 
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Графики за емисиите преди и след въвеждане на мерките са показани по-долу. 

 

Фигура 2.11.1. Емисии на замърсителите преди и след въвеждане на зоната, в час „пик“ 

(g/h) – Вариант 1 

 

 

       
       
       
       
       

 

След въвеждане на ограниченията в „Малък ринг“ според сценарият в 

зоната няма да бъдат допускани превозни средства без Екологична група, 

Екологична група 1 и Екологична група 2 или съответно техните релевантни 

Евро категории. 

 

Емисиите от тези превозни средства в зоната ще бъдат нулеви, тъй като 

предполагането, че изключително нисък процент превозни средства от тези екологични 

групи биха преминавали през зоната заплащайки съответната санкция. 

Емисиите генерирани от останалите групи превозни средства са представени по-

долу. 

 

Таблица 2.11.2. Емисии генерирани от останалите групи превозни средства – Вариант 1 

Етап 1 сумарно евро кат./замърсители, [g/h] 

Евро категория NOx ФПЧ10 ФПЧ2,5 

Евро 1 1568 129 100 

Евро 2 2373 238 181 

Евро 3 5393 490 382 

Евро 4 4865 571 422 

Евро 5 1049 73 42 
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Етап 1 сумарно евро кат./замърсители, [g/h] 

Евро 5А 463 27 15 

Евро 5В 62 23 13 

Евро 6 901 52 30 

Евро 6А 184 10 6 

Евро 6В 117 42 24 

Евро 6С 465 65 37 

Евро 6D 20 8 4 

 

Фигура 2.11.2. Емисии на азотни оксиди, генерирани от транспортните средства в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 1 

 

 

Фигура 2.11.3. Емисии на ФПЧ10 , генерирани от транспортните средства, в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 1 
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Фигура 2.11.4. Емисии на ФПЧ2,5, генерирани от транспортните средства, в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 1 

 

 

       
       
       
       
       

 

След въвеждане на ограничение за движение на превозните средства в 

зона „Малък ринг“ се очаква прогнозно 70% от превозните средства, за 

които са активни ограниченията да потърсят алтернативни маршрути за 

пътуване. Очаквано това са обходните участъци около зона „Малък ринг“ . 

 

Фигура 2.11.5. Обходни участъци около зона „Малък ринг“ – Вариант 1 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ – 

ОБХОДНИ 
УЧАСТЪЦИ – 
ВАРИАНТ 1 
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Около 20% от ползвателите на превозни средства, които попадат в обхвата на 

ограниченията се очаква да заместят ползването на превозните средства с ползване на 

градски транспорт. 

Очакван процент на ползватели на превозни средства, които попадат в обхвата на 

ограниченията и смятат да закупят ново превозно средство с по-висока екологична група 

е около 5%. 

Предполагаем процент на ползватели на превозни средства, които попадат в 

обхвата на ограниченията и смятат да закупят право на преминаване през зоната е около 

1%. 

Всички тези допускания показват, че обходните участъци на зона „Малък ринг“ ще 

поемат не малък процент превозни средства. 

 

Фигура 2.11.6. Прогнозно натоварване по обходни участъци след въвеждане на ЗНЕ 

„Малък ринг“, превозни средства за 24 часа – Вариант 1 

 

 

Анализ на графиката показва, че след въвеждане на ограниченията в зона „Малък 

ринг“ се очаква увеличение на превозните средства по обходните участъци, което ще 

доведе до промяна в основните показатели на качеството на транспортното обслужване. 

Препоръчителни мерки за предприемане в обходните участъци са описани в 

документа по-долу. 
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Оценка на въздействието на ЗНЕ след въвеждането им върху съседни зони – оценка на 

показатели на замърсяване, данни за трафика – Вариант 2 

 

Видно от представеният модел за оценка на емисиите в зона „Малък ринг“ те 

намаляват но не значително в самата зона. 

 

Таблица 2.11.3. Емисии в зона „Малък ринг“ - преди и след въвеждането на ЗНЕ–Вариант2 

 NОx ФПЧ10 ФПЧ2,5 

Без зона 6620,12 652,75 475,44 

Етап 1 6382,09 646,36 470,49 

 

Графики за емисиите преди и след въвеждане на мерките са показани по-долу. 

 

Фигура 2.11.7 Емисии на замърсителите преди и след въвеждане на зоната, в час „пик“ 

(g/h) – Вариант 2 

 

 

След въвеждане на ограниченията в  „Малък ринг“ според сценарият в зоната 

няма да бъдат допускани превозни средства без Екологична група, Екологична група 1 

или съответно техните релевантни Евро категории. 
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Емисиите от тези превозни средства в зоната ще бъдат нулеви, тъй като 

предполагането, че изключително нисък процент превозни средства от тези екологични 

групи биха преминавали през зоната заплащайки съответната санкция. 

Емисиите генерирани от останалите групи превозни средства са представени по-

долу. 

 

Таблица 2.11.4. Емисии генерирани от останалите групи превозни средства – Вариант 2 

Етап 1 сумарно евро кат./замърсители, [g/h] 

Евро категория NOx ФПЧ10 ФПЧ2,5 

Евро 1 1568 129 100 

Евро 2 2373 238 181 

Евро 3 5393 490 382 

Евро 4 4865 571 422 

Евро 5 1049 73 42 

Евро 5А 463 27 15 

Евро 5В 62 23 13 

Евро 6 901 52 30 

Евро 6А 184 10 6 

Евро 6В 117 42 24 

Евро 6С 465 65 37 

Евро 6D 20 8 4 

 

Фигура 2.11.8. Емисии на азотни оксиди, генерирани от транспортните средства в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 2 
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Фигура 2.11.9. Емисии на ФПЧ10 , генерирани от транспортните средства, в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 2 

 

 

Фигура 2.11.10. Емисии на ФПЧ2,5, генерирани от транспортните средства, в час „пик“ по 

Евро категория преди и след въвеждане на зоната (g/h) – Вариант 2 
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„Малък ринг“ се очаква прогнозно 70% от превозните средства, за които са активни 

0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00

Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 5А Евро 5В Евро 6 Евро 6А Евро 6В Евро 6С Евро 6D

Емисии на ФПЧ10, генерирани от транспортните средства, в час пик по Евро 
категория преди и след въвеждане на зоната, [g/h]

ФПЧ10 Преди ФПЧ10 След

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

Евро 1 Евро 2 Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 5А Евро 5В Евро 6 Евро 6А Евро 6В Евро 6С Евро 6D

Емисии на ФПЧ2.5, генерирани от транспортните средства, в час пик по Евро 
категория преди и след въвеждане на зоната, [g/h]

ФПЧ2.5 ФПЧ2.5 след



 

355 
 

ограниченията да потърсят алтернативни маршрути за пътуване. Очаквано това са 

обходните участъци около зона „Малък ринг“ . 

 

Фигура 2.11.11. Обходни участъци около зона „Малък ринг“ – Вариант 2 

ЗОНА „МАЛЪК 
РИНГ“ – 

ОБХОДНИ 
УЧАСТЪЦИ – 
ВАРИАНТ 2 

 

 

Около 20% от ползвателите на превозни средства, които попадат в обхвата на 

ограниченията се очаква да заместят ползването на превозните средства с ползване на 

градски транспорт. 

Очакван процент на ползватели на превозни средства, които попадат в обхвата на 

ограниченията и смятат да закупят ново превозно средство с по-висока екологична група 

е около 5%. 

Предполагаем процент на ползватели на превозни средства, които попадат в 

обхвата на ограниченията и смятат да закупят право на преминаване през зоната е около 

1%. 

Всички тези допускания показват, че обходните участъци на зона „Малък ринг“ ще 

поемат не малък процент превозни средства. 
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Фигура 2.11.12. Прогнозно натоварване по обходни участъци след въвеждане на ЗНЕ 

„Малък ринг“, превозни средства за 24 часа – Вариант 2 

 
 

Анализ на графиката показва, че след въвеждане на ограниченията в зона „Малък 

ринг“ се очаква увеличение на превозните средства по обходните участъци, което ще 

доведе до промяна в основните показатели на качеството на транспортното обслужване. 

Препоръчителни мерки за предприемане в обходните участъци са описани в 

документа по-долу. 

 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

Участък 1 Участък 2 Участък 3

Прогнозно натоварване по обходни участъци след 
въвеждане на ЗНЕ зона "Малък ринг", превозни средства 

за 24 часа
Превозни средства 
преди въвеждане на 
ЗНЕ

Превозни средства 
след въвеждане на 
ЗНЕ



 

357 
 

2.12. ОЦЕНКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАКЦИЯ ПРИ 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗНЕ 

 

От изключителна важност е оценката на обществената реакция при въвеждане на 

ЗНЕ, като основните критерии по които се извършва тя са:  

Възприемане на ЗНЕ 

 Спазване на въведените норми и правила в зоните;  

 Съпричастност към набелязаните мерки; 

 Възприемане на мерките за компенсации, които ще бъдат предложени от типа по-

ниска стойност за платено почасово паркиране, по-ниска стойност за годишен 

абонамент на почасово паркиране за първо или второ превозно средство в 

семейство, изграждане на станции за бърз заряд на електро автомобили и други. 

 

На база на резултатите от получена обратна връзка от анкетиране на 

заинтересованите страни е видно, че въвеждането на ЗНЕ ще срещне изключително 

негативно приемане от страна на ползвателите. 

 

       
       
       
       
       

 

ЗНЕ следва да бъде съпроводена с подкрепящи политики, например по-

голям достъп до обществения транспорт и финансова подкрепа за 

закупуване на чисти автомобили, за да се намалят неблагоприятните 

въздействия върху населението с по-ниски доходи. 

 

ЗНЕ следва да бъде съпроводена с подкрепящи политики, като например по-

качествена услуга в обществения транспорт и облекчения за плащане на данъци, за да се 

намалят неблагоприятните въздействия върху населението с по-ниски доходи. 

Стимулите за преминаване към чисти превозни средства или превозни средства с 

нулеви емисии ще увеличат ползите от намаляването на емисиите при въвеждане на ЗНЕ. 

Когато несъответстващите на изискванията автомобили се заменят с чисти автомобили 

или с транспорт с нулеви емисии, ЗНЕ води до по-голямо намаляване на емисиите. Ако 

засегнатите водачи купуват автомобили, отговарящи на минималния стандарт, напр. 

съвсем малко по-чисти употребявани автомобили, ползите от намаляването на емисиите 

на NOx с ЗНЕ се забавят значително, докато не бъдат ограничени всички дизелови 

автомобили по стандарти преди Eвро 6d. Тази констатация предполага, че е необходимо 

да се създадат стимули за засегнатите водачи да купуват автомобили по най-добрите 
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налични стандарти или да изберат опции за транспорт с нулеви емисии, за да се увеличи  

ефекта от ЗНЕ.  

Важно е също така тези мерки да имат за цел да помогнат на водачите с по-ниски 

доходи да си купят чисти автомобили и да имат по-лесен достъп до транспорт с нулеви 

емисии, като например обществен транспорт, колоездене и ходене пеша. Такива стимули 

биха могли да бъдат субсидии за покупка на автомобили, изграждане на 

инфраструктурна мрежа за таксуване и кампания за повишаване на осведомеността на 

потребителите както на национално, така и на местно равнище.  

Осведомеността на редовните водачи на автомобили в ЗНЕ относно 

прогресивните ограничения, които се затягат всяка година или през година, също би 

могла да помогне на водачите да вземат добре информирани решения за покупка, а не 

да купуват употребявани автомобили, които ще трябва да бъдат заменени следващата 

година. 

Въвеждането на ЗНЕ следва да бъде подкрепено с други политики за насърчаване 

на справедливия преход. Една ниско емисионна зона (ЗНЕ) може да играе важна роля за 

справяне с проблема, а именно, че хората с ниски доходи, които е по-малко вероятно да 

притежават автомобил, са непропорционално засегнати от замърсяването на въздуха.  

Една ЗНЕ може да облекчи неравномерното разпределение на вредите за здравето като 

се справи с един от основните източници на замърсяване на въздуха в София. Освен това 

водачите с по-ниски доходи обикновено са тези с най-малко възможности да закупят нов 

автомобил, тъй като по-новите, по-чисти автомобили са по-скъпи.  

 

       
       
       
       
       
       

 

За водене на справедлива политика по отношение на ЗНЕ трябва да се 

обмисли увеличаване на достъпа до обществения транспорт чрез 

подобряване на инфраструктурата за обществен транспорт и колоездене, и 

да се гарантира, че общественият транспорт е по-достъпен от личните 

автомобили. 

 

В допълнение на това може да се предложи финансова помощ на групите с по-

ниски доходи за закупуване на чисти автомобили или автомобили с нулеви емисии. 

Успешен пример за такава програма е френската схема за бракуване на старите 

автомобили и замяната им с електромобили, която помогна на Франция да стабилизира 

емисиите от нови пътнически автомобили и да увеличи продажбите на електромобили. 

Следва също да се обмисли установяването на различни правила за физическите лица и 

собствениците на малки предприятия и да се определят изключения за автомобили на 

аварийните служби, както и за водачите и пътниците с увреждания. 
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Мониторингът и прилагането са от ключово значение за гарантиране 

ефективността на ЗНЕ. Ефективността на ЗНЕ за намаляване на емисиите зависи от 

множество фактори, свързани с проектирането на ЗНЕ, например механизми за 

прилагане, териториален обхват и строгост. Специфичните за градовете фактори също 

могат да окажат влияние върху нейната ефективност, като приноса на автомобилния 

транспорт за замърсяването на въздуха, преобладаването на някои стандарти и видове 

автомобили, както и поведението на водачите. Прогнозите могат да помогнат за 

първоначалното проектиране на ЗНЕ, но за да се оцени ефективността на ЗНЕ след 

въвеждането ѝ е необходим мониторинг.  

Мониторингът на качеството на атмосферния въздух в ЗНЕ, степента на 

съответствие и реакциите на засегнатите водачи дават възможност да се оцени 

ефективността на водената политика и да се съгласуват областите, в които може да се 

постигне подобрение.  

Непрекъснатото изследване на реалните емисии също би спомогнало за справяне 

с несигурността по отношение на дългосрочните емисионните показатели на новите 

автомобили, като например дизеловите автомобили по стандарт Евро 6d, и да се 

предостави информация за нанасяне на корекции във времето. Освен това 

предоставянето на прозрачна информация за този процес ще бъде важно за 

изграждането на обществена подкрепа за следващите етапи или за разширяването на 

териториалния обхват на ЗНЕ. 
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III. МОДЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕФЕКТИВНО 

ДЕЙСТВАЩИ ЗОНИ С НИСКИ ЕМИСИИ ЗА МОТОРНИ 

ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

3.1. НАСОКИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА НА МПС 

(ОГРАНИЧАВАНЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ЕКОЛОГИЧНИ ГРУПИ МПС) И ВРЕМЕВА РАМКА НА ЗНЕ ЗА 

МПС 

 

Както се вижда от представените в доклада ни данни, с въвеждането на 

ограничения за най-старите и замърсяващи дизелови автомобили, могат да се намалят в 

голяма степен емисиите в атмосферния въздух от автомобилния трафик в двете 

предложени зони на гр. София. 

Изпълнението на такава мярка е и в съответствие с вече приетия План за действие 

за „Зелен град“ на Столична община и в частност с дългосрочната визия за премахването 

на замърсяващите автомобили от пътната мрежа, с цел намаляване на замърсяването на 

въздуха и свързаните с човешкото здраве въздействия и рискове. 

 

       
       
       
       
       
       
       
       

 

Заложената цел в Плана за действие за „Зелен град“ на Столична община е 

ограничаване на дизеловите автомобили в ЦГЧ на гр. София до по-малко от 

20% от общия автомобилен парк до 2026г. 

Изпълнението на тази цел е възможно, чрез въвеждането на зони с ниски 

емисии за ограничаване на движението на стари и замърсяващи 

автомобили в най-натоварената част на гр. София. 

 

Въвеждането на зони с ниски емисии е и в изпълнение на чл.28а от Закона за 

чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), който гласи: 

„чл.28а. В случаите, когато видът и степента на замърсяване на атмосферния 

въздух увеличават значително риска за човешкото здраве и/или за околната среда или 
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при непостигане на нормите по чл.6, ал.1, общинските съвети могат да приемат следните 

мерки: 

1. да създават зони с ниски емисии на вредни вещества на територията на цялата община 

или на част от нея; 

2. да ограничават употребата на определени видове горива или уреди за отопление; 

3. да ограничават движението на моторни превозни средства или на определени 

категории моторни средства. 

(2) Зоните с ниски емисии на вредни вещества могат да се въвеждат чрез налагане на 

мерки, забрани и ограничения, включително на мерките по ал.1, т. 2 и 3. 

(3) Мерките по ал.1 могат да бъдат включени в програмите по чл.27, ал.1 и в оперативните 

планове по чл.30.“ 

Въвеждането на зони с ниски емисии за транспорта е предвидено, като мярка и в 

Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. 

Изследваните части от урбанизираните територии на град София, в които е 

наложително предприемането на мерки за намаляване на автомобилните потоци, при 

отчитане в допълнение на проблемите в Столична община с наднорменото замърсяване, 

предполага ограничаването на трафика да се постигне с въвеждане на ограничения за 

старите и замърсяващи моторни превозни средства. 

Анализирайки множество документи ( доклади, статистически документи и данни)  

и отчитайки изготвените до момента heat map на пътуванията е видно, че основният 

транзитен трафик на територията на София преминава основно през централната градска 

част.  

Важни резултати от изследването показват, че непрекъснатият транзитен трафик 

в центъра на София достига до 42% и е много висок в посока „запад – изток“. Делът на 

непрекъснатия транзитен трафик, започващ от кръстовищата на ул. „Опълченска“ и 

преминаващ през ЦГЧ е между 13% и 42 % или средно 25,7%, а общият транзит на изток 

е от 44% до 59% или средно 53,1%. В посока „изток – запад“ делът на непрекъснатия 

транзитен трафик, започващ от кръстовищата на бул. „Васил Левски“ и преминаващ през 

ЦГЧ е между 14% и 23 % или средно 18,8%, а общият транзит на запад е от 41% до 57% 

или средно 49,7%. На база тези обобщения може да се каже, че около 20% от колите имат 

крайна точка близо до центъра, а приблизително 50% преминават транзитно през 

централната градска част и продължават към по-далечни направления в града. 
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Фигура 3.1.1. Транзитен трафик - център 

 

 

Основният извод от направеното изследване е, че обемът на трафика, 

преминаващ през центъра на София, е значителен. Средната скорост на придвижване в 

пикови часове през централната градска част е изключително ниска и това показва, че 

централните булеварди са изчерпали капацитета си на поемане на трафик.  Сравнението 

с другите подобни на София градове, показва, че са успешни политиките за „изнасяне“ на 

повече автомобилно движение от центъра към периферията на града. 

Описаните резултати са основните доводи за избор на зони за въвеждане на 

ограничения. 

На територията на Столична община предстои въвеждането на две зони с ниски 

емисии и една зона – идентифицирана като зона с нулеви емисии. 

 

Зона „Малък ринг“  

 

В съответствие с горното, разглежданата територия наречена зона „Малък ринг“ 

от центъра на гр. София представлява основа за определянето на географски обхват за 

въвеждането на една от зоните с ниски емисии и ограничение за трафика в определената 

ЦГЧ на гр. София между: 

- бул. „Сливница“; 

- бул. „Васил Левски“; 

- бул. „Ген. М. Д. Скобелев“; 

- ул. „Опълченска“; 
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Фигура 3.1.2. Обхват на ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗНЕ „МАЛЪК 
РИНГ“  

 

 

Така определената зона изцяло съответства на определената от проучването на 

трафика през ЦГЧ от „Доклад по направление транспорт- транзитен трафик през 

централната градска част“ за Визия за София и на предложението в Плана за устойчива 

градска мобилност 2019-2035г. за значително намаляване на транзитния трафик през 

ЦГЧ, което да доведе и до намаляване и разсредоточаване на интензивния трафик по 

довеждащите пътни артерии към ЦГЧ и на вредните емисии в атмосферния въздух. 

Зоната е заключена между няколко основни пътни артерии, като нейните граници 

формират, т.н. „радиален кръг на движение“ около ЦГЧ. 

В съответствие с изискванията на Столична община и в резултат от направените 

анализи на замърсяването на въздуха и генерираните от превозните средства емисии, 

както и с оглед на изпълнение на заложеното в „Комплексна програма за подобряване 

качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021-

2026“ се предлага описаният по-долу сценарий за въвеждане на ЗНЕ. 

 

Таблица 3.1.1. План за постепенно намаляване на емисиите за периода на действие на 

Програмата 

План за постепенно намаляване на емисиите за периода на действие на Програмата 

Година 
Емисии от битово 

отопление 

Емисии от 

автотранспорт 

Емисии от 

ресуспендирани 

частици 

2022 20% 10% 10% 

2024 40% 20% 20% 

2026 70% 30% 30% 
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Зона „Голям ринг“  

 

Разглежданата територия наречена зона „Голям ринг“ от гр. София представлява 

основа за определянето на географски обхват за въвеждането на втората  от зоните с 

ниски емисии и ограничение за трафика в определената зона на гр. София. 

 

 

Фигура 3.1.3. Обхват на ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗНЕ „ГОЛЯМ 
РИНГ“  

 

 

Въвеждането на ЗНЕ като обхват и ограничение на превозни средства от 

определени Екологични групи, както и времевата рамка на нейното действие са базирани 

на описаните по-горе анализи и данни. 

ЗНЕ е проектирана така, че по-старите, по-замърсяващи автомобили да бъдат 

забранени първи, започвайки от 2022 г., като допълнителни ограничения се въвеждат в 

рамките на 6 етапа. Разрешените в ЗНЕ групи автомобили постепенно се ограничават до 

2034 г., като в крайна сметка се допускат само дизелови и бензинови автомобили със 

сертификат по стандарт Екологична група 5.  

По този начин първоначалните етапи от въвеждането на ЗНЕ ще насърчат 

подмяната на най-старите автомобили с най-високи емисии от автомобилния парк, като 

същевременно се избягва налагането на прекомерна тежест върху собствениците на 

сравнително нови автомобили. Освен това времето за изпълнение от 6 до 13 години ще 
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даде на собствениците на автомобили достатъчно време, за да планират своите покупки 

на нови автомобили. 

Въвеждането на ЗНЕ за зоните, както и всички ограничения и изключения се 

отнасят за превозни средства с обща маса до 3,5 т. 

За останалите превозни средства с обща маса над 3,5 т. се прилага  действаща 

„Наредба за организация на движението на територията на Столична община“ . 

Сценарият за етапност при въвеждането на ЗНЕ са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 3.1.2. Етапност при въвеждане на ЗНЕ  

етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Етап 1 

(вариант 1) 
1.10.2022 Малък 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 

Един 

месец 
Не 

Етап 1 

(вариант 2) 
1.10.2022 Малък 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 

Един 

месец 
Не 

Етап 2 1.10.2024 Малък 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

на зоната в 

зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 

Без 

гратисен 

период 

Да 
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етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Етап 3 1.10.2025 

Малък 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Голям 01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 

Един 

месец 
Да 

Етап 4 1.10.2028 

Малък Целогодишно 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Център Целогодишно 

За всички 

превозни 

средства с 

изключение 

на превозни 

средства с 

нулеви 

емисии 

Без 

гратисен 

период 

Да 
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етап 
Срок за 

въвеждане 
Ринг 

Период на 

работа 

Ограничение 

за група 

Гратисен 

период 

без  

санкции 

Възможност 

за 

заплащане 

на такса за 

вход в 

зоната 

Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Етап 5 1.10.2030 Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 

Без 

гратисен 

период 

Да 

Етап 6 1.10.2034 Голям 

Динамично 

активиране и 

деактивиране 

в зависимост 

от 

стойностите 

за 

замърсяване 

в периода 

01.10 - 31.03 

Без 

екологична 

група § 

Екологична 

група 1 § 

Екологична 

група 2 § 

Екологична 

група 3 § 

Екологична 

група 4 

Без 

гратисен 

период 

Да 
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ЕТАП 1 

 

Въвеждането на ЗНЕ ще започне с Етап 1, в който ограничения ще бъдат въведени 

за зона „Малък ринг“ за периода от 1 октомври до 31 март на следващата година. 

Въвеждането на ограничението ще бъде постоянно, т.е. зоната ще бъде активна 

за целият период. 

Предлагаме два възможни варианта за реализация на Етап 1 : 

 

 ВАРИАНТ 1 

 

 

Таблица 3.1.3. Етап 1. ЗНЕ „Малък ринг“ (Вариант 1) 

Етап 1 (Вариант 1) ЗНЕ „Малък ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2022 

Период на работа 01.10 - 31.03 

Ограничение за група Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 

Гратисен период без  санкции Един месец 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 

Не 

 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите : Без 

екологична група § Екологична група 1 § Екологична група 2. 

След въвеждане на зоната се предвижда осигуряването на едномесечен гратисен 

период, в който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили 

ограниченията, но те ще бъдат предупреждавани за нарушението. 

След изтичане на гратисният период ще започне налагане на санкции. 

За Етап 1 не се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 
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Таблица 3.1.4. Изключения за достъп до ЗНЕ на Етап 1. (Вариант 1) 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част 

от превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от Наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях  са: дата, час, година, 
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регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. В случай, че 

фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период неговата стойност се 

увеличава с 50%. Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за 

ЗНЕ. 

 

 ВАРИАНТ 2 

 

Таблица 3.1.5. Етап 1. ЗНЕ „Малък ринг“ (Вариант 2) 

Етап 1 (Вариант 2) ЗНЕ „Малък ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2022 

Период на работа 01.10 - 31.03 

Ограничение за група Без екологична група § Екологична група 1 

Гратисен период без  санкции Един месец 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Не 

 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите : Без 

екологична група § Екологична група 1 . 

След въвеждане на зоната се предвижда осигуряването на едномесечен гратисен 

период, в който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили 

ограниченията, но те ще бъдат предупреждавани за нарушението. 

След изтичане на гратисният период ще започне налагане на санкции. 

За Етап 1 не се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 
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Таблица 3.1.6. Изключения за достъп до ЗНЕ на Етап 1 (Вариант 2). 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част 

от превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях  са: дата, час, година, 
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регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 

 

По преценка на Възложителят може да бъде реализиран избран вариант на Етап 1. 

 

ЕТАП 2 

 

Две години след въвеждането на Етап 1 на ЗНЕ ще бъде въведен Етап 2, в който 

ограничения ще бъдат въведени за зона „Малък ринг“ за периода от 1 октомври до 31 

март на следващата година. 

 

Таблица 3.1.7. Етап 2. ЗНЕ „Малък ринг“  

Етап 2 ЗНЕ „Малък ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2024 

Период на работа 

Динамично активиране и деактивиране на 

зоната в зависимост от стойностите за 

замърсяване в периода 01.10 - 31.03 

Ограничение за група 
Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 § Екологична група 3 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

За разлика от Етап 1 въвеждането на ограничението ще бъде динамично, т.е. ще 

бъде осигурена техническа възможност за активиране и деактивиране на зоната 

динамично за различни периоди. Динамичното въвеждане на зоната ще позволи 
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нейното въвеждане не само в периода на есенно – зимният период, но и в периоди с 

влошени метеорологични условия на база на информация от станции за измерване на 

емисиите и в зависимост от качеството на атмосферният въздух. 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1, Екологична група 2 и  Екологична група 3 

След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства, нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 2 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства, намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства, 

посочени в таблицата. 

 

Таблица 3.1.8. Изключения за достъп на Етап 2 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед осъществяване на контрол за допусканите изключения, по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. В случай, че 

фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период неговата стойност се 

увеличава с 50%. Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за 

ЗНЕ. 
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ЕТАП 3 

 

Една година след въвеждането на Етап 2 на ЗНЕ ще бъде въведен Етап 3, в който 

ограничения ще бъдат въведени както за зона „Малък ринг“, така и за нова зона наречена 

„Голям ринг“ за периода от 1 октомври до 31 март на следващата година. 

 

Зона „Малък ринг“  

 

Както и в Етап 2, така и в Етап 3 въвеждането на ограничението ще бъде 

динамично, т.е. ще бъде осигурена техническа възможност за активиране и деактивиране 

на зоната динамично за различни периоди.  

Таблица 3.1.9. Етап 3. ЗНЕ „Малък ринг“ 

Етап 3 ЗНЕ „Малък ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2025 

Период на работа 

Динамично активиране и деактивиране в 

зависимост от стойностите за замърсяване 

в периода 01.10 - 31.03 

Ограничение за група 

Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 § Екологична група 3 

§ Екологична група 4 

Гратисен период без санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

Динамичното активиране и деактивиране на зоната ще позволи нейното 

въвеждане не само през есенно – зимния период, но и във времеви интервали с влошени 

метеорологични условия на база на информация от станции за измерване на емисиите и 

в зависимост от качеството на атмосферният въздух. 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1, Екологична група 2, Екологична група 3 и 

Екологична група 4. 
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След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 3 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани, както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства, 

посочени в таблицата. 

 

Таблица 3.1.10. Изключения за достъп на Етап 3 за ЗНЕ „Малък ринг“ 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

X X X   X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на осъществяване на контрол за допусканите изключения по-голяма 

част от превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да 

получат разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях  са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 

 

Зона „Голям ринг“ 

 

В Етап 3 едновременно с въвеждането на ограниченията за зона „Малък ринг“ ще 

бъде въведено и ограничение на зона „Голям ринг“. Въвеждането на ограничението ще 

бъде постоянно, т.е. зоната ще бъде активна за целият период от 01.10 до 31.03 на 

следващата година. 
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Таблица 3.1.11. Етап 3. ЗНЕ „Голям ринг“ 

Етап 3 ЗНЕ „Голям ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2025 

Период на работа 01.10 - 31.03 

Ограничение за група Без екологична група § Екологична група 1 

Гратисен период без  санкции Един месец 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група и Екологична група 1. 

След въвеждане на зоната се предвижда осигуряването на едномесечен гратисен 

период, в който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства, нарушили 

ограниченията, но те ще бъдат предупреждавани за нарушението. 

След изтичане на гратисният период ще започне налагане на санкции. 

За Етап 3 в зона „Голям ринг“ не се предвижда възможност за предварително 

заплащане и влизане в зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 

 

Таблица 3.1.12. Изключения за достъп на Етап 3 ЗНЕ „Голям ринг“ 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед осъществяване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. В случай, че 

фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период неговата стойност се 

увеличава с 50%. Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за 

ЗНЕ. 
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ЕТАП 4 

 

Три години след въвеждането на Етап 3 на ЗНЕ ще бъде въведен Етап 4, в който 

нови ограничения ще бъдат въведени както за зона „Малък ринг“, така и за зона „Голям 

ринг“ . 

 

Зона „Малък ринг“  

 

За разлика от Етап 3 въвеждането на ограничението ще бъде целогодишно, т.е. ще 

бъде наложено ограничението в периода 01.01 до 31.12.  

 

Таблица 3.1.13. Етап 4. ЗНЕ „Малък ринг“  

Етап 4 ЗНЕ „Малък ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2028 

Период на работа Целогодишно 

Ограничение за група 

Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 § Екологична група 3 

§ Екологична група 4 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1, Екологична група 2, Екологична група 3 и 

Екологична група 4. 

След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 4 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 
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Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 

 

Таблица 3.1.14. Изключения за достъп на Етап 4 до ЗНЕ „Малък ринг“ 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   
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С оглед осъществяване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 

 

Зона „Голям ринг“ 

 

В Етап 4 едновременно с въвеждането на новите ограничения за зона „Малък 

ринг“ ще бъде въведено и ново ограничение на зона „Голям ринг“ .  

 

Таблица 3.1.15. Етап 4. ЗНЕ „Голям ринг“  

Етап 4 ЗНЕ „Голям ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2028 

Период на работа 

Динамично активиране и деактивиране в 

зависимост от стойностите за замърсяване 

в периода 01.10 - 31.03 

Ограничение за група 
Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 
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В Етап 4 въвеждането на ограничението ще бъде динамично, т.е. ще бъде 

осигурена техническа възможност за активиране и деактивиране на зоната динамично за 

различни периоди. Динамичното активиране и деактивиране на зоната ще позволи 

нейното въвеждане не само в есенно – зимния период, но и в периоди с влошени 

метеорологични условия на база на информация от станции за измерване на емисиите и 

в зависимост от качеството на атмосферният въздух. 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1 и Екологична група 2. 

След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 4 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства, намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства, 

посочени в таблицата. 

 

Таблица 3.1.16. Изключения за достъп на Етап 4 до ЗНЕ „Голям ринг“  

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 
X X X X  X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 
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В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 

 

Зона „Ринг Център“ 

 

В Етап 4 едновременно с въвеждането на новите ограничения за зона „Малък 

ринг“ и зона „Голям ринг“ е направено предложение за въвеждане на нова зона „Ринг 

Център“. 

Тази зона има потенциал и необходимост да се развива устойчиво като зона с 

нулеви емисии, като в нея се допуска движение само на превозни средства с нулеви 

емисии. 

Предложението за тази зона е да работи денонощно, като целта е да се формира 

зона, в която да се даде приоритет на пешеходното движение, велосипеден транспорт и 

превозни средства с нулеви емисии. 

 

Фигура 3.1.4. Обхват на ЗНЕ „Ринг център“ 

ЗНЕ „РИНГ 
ЦЕНТЪР“  
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Таблица 3.1.17. Етап 4. ЗНЕ „Ринг - център“  

Етап 4 ЗНЕ „Ринг - център“ 

Срок за въвеждане 1.10.2028 

Период на работа Целогодишно 

Ограничение за група 
За всички превозни средства с изключение 

на превозни средства с нулеви емисии 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 4 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в зона 

Ринг Център за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 

 

Таблица 3.1.18. Изключения за достъп на Етап 4 за ЗНЕ „Ринг център“ 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

X X X   X 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 
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ЕТАП 5 

 

Две години след въвеждането на Етап 4 на ЗНЕ ще бъде въведен Етап 5, в който 

нови ограничения ще бъдат въведени само за зона „Голям ринг“ . 

Зона „Малък ринг“  

 

За зона „Малък ринг“ се запазват всички ограничения и правила за работата на 

зоната от Етап 4. 

 

Зона „Голям ринг“ 

 

В Етап 5 ще бъде въведено ново ограничение на зона „Голям ринг“.  

 

Таблица 3.1.19. Етап 5. ЗНЕ „Голям ринг“  

Етап 5 ЗНЕ „Голям ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2030 

Период на работа 

Динамично активиране и деактивиране в 

зависимост от стойностите за замърсяване 

в периода 01.10 - 31.03 

Ограничение за група 
Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 § Екологична група 3 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

В Етап 5 въвеждането на ограничението ще бъде динамично, т.е. ще бъде 

осигурена техническа възможност за активиране и деактивиране на зоната динамично за 

различни периоди. Това ще позволи нейното въвеждане в есенно – зимния период, но и 

в периоди с влошени метеорологични условия, на база на информация от станции за 

измерване на емисиите и в зависимост от качеството на атмосферният въздух. 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 
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Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1, Екологична група 2 и Екологична група 3. 

След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 5 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 

 

Таблица 3.1.20. Изключения за достъп на Етап 5 до ЗНЕ „Голям ринг“ 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 
X X X   X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 

 

ЕТАП 6 

 

Четири години след въвеждането на Етап 5 на ЗНЕ ще бъде въведен Етап 6, в който 

нови ограничения ще бъдат въведени само за зона  „Голям ринг“ . 
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Зона „Малък ринг“  

 

За зона „Малък ринг“ се запазват всички ограничения и правила за работата на 

зоната от Етап 4. 

 

Зона „Голям ринг“ 

 

В Етап 6 ще бъде въведено ново ограничение на зона „Голям ринг“.  

 

Таблица 3.1.21. Етап 6. ЗНЕ „Голям ринг“  

Етап 6 ЗНЕ „Голям ринг“ 

Срок за въвеждане 1.10.2034 

Период на работа 

Динамично активиране и деактивиране в 

зависимост от стойностите за замърсяване 

в периода 01.10 - 31.03 

Ограничение за група 

Без екологична група § Екологична група 1 

§ Екологична група 2 § Екологична група 3 

§ Екологична група 4 

Гратисен период без  санкции Без гратисен период 

Възможност за заплащане на такса за вход 

в зоната 
Да 

 

В Етап 6 въвеждането на ограничението ще бъде динамично, т.е. ще бъде 

осигурена техническа възможност за активиране и деактивиране на зоната динамично за 

различни периоди. Това ще позволи нейното въвеждане не само в периода на есенно – 

зимният период, но и във времеви интервали с влошени метеорологични условия на база 

на информация от станции за измерване на емисиите и в зависимост от качеството на 

атмосферният въздух. 

За да бъде постигнато това трябва да бъде осигурена техническа възможност за 

сигнализиране на зоната чрез средства от типа „Информационни табели с променливо 

съдържание на информацията“, „Електронни променливи пътни знаци“, както и 

информационни табла „VMS“ на входните артерии с указания за режима на работа на 

зоната, обходни маршрути и др. 

Ограничения ще бъдат въведени за превозни средства от категориите: без 

екологична група, Екологична група 1, Екологична група 2, Екологична група 3 и 

Екологична група 4. 
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След въвеждане на зоната не се предвижда осигуряването на гратисен период, в 

който няма да бъдат налагани санкции за превозни средства нарушили ограниченията. 

С въвеждане на зоната ще започне и налагане на санкции. 

За Етап 6 се предвижда възможност за предварително заплащане и влизане в 

зоната за превозни средства, които попадат в ограниченията. 

Заплащането се извършва минимум 24 часа преди влизане в зоната и ще 

позволява влизане в зоната за период от 24 часа. 

Санкции ще бъдат налагани както за влизащи превозни средства, така и за 

превозни средства намиращи се в зоната и извършващи движение вътре в нея. 

Изключения, т.е. възможност за влизане в зоната на превозни средства, които 

попадат в категориите с ограничения се допускат за следните превозни средства: 

 

Таблица 3.1.22. Изключения за достъп на Етап 6 

Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

Първа регистрация от 

преди 50 години 
X X X X  X 

МПС модифицирани за 

хора с увреждания 
X X X X   

Музейни МПС X X X X  X 

МПС със специално 

предназначение или 

превозни средства на 

министерство на отбраната 

X X X X  X 

Превозни средства на 

живеещи в екологичната 

зона 

X X    X 

Превозни средства за 

туристически екскурзии 
 X  X   

Превозни средства 

превозващи лица с 

неотложна медицинска 

помощ 

X X   X  

Превозни средства на 

общински предприятия 

извършващи аварийни или 

поддържащи функции или 

частни компании работещи 

X X X   X 
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Тип на изключението 
Лек 

автомобил 
Ван 

Товарен 

автомобил 
Автобус Такси 

Мотопед 

и скутер 

по договор за поддръжка 

или аварийни дейности 

Превозни средства на 

общественият транспорт 
   X   

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 

ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. 

В случай, че фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период 

неговата стойност се увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 
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3.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТЪРСЕНЕТО И НА ПРЕДЛАГАНЕТО НА 

ТРАНСПОРТ В ЗНЕ 

 

Придвижването с масовия градски обществен пътнически транспорт в град София 

е един от най-важните елементи от градската култура. За да бъде качествена една такава 

система е необходимо съответствие между транспортно - комуникационната мрежа, 

маршрутната система, разположението и разстоянието между на спирките, средната 

скорост на движение, вида, капацитета и екологичните показатели на подвижния състав, 

поддържката и обслужването му. 

Устойчивата транспортната система изисква спазването на основни акценти на 

европейския съюз а именно - опазване на градската среда, безопасност, икономическа 

ефективност и енергийна ефективност. 

Успешното развитие на градската мобилност минава през насърчаване на 

комбинирано използване на различни видове обществен транспорт (трамвай, тролей, 

автобус, метро и влак) с различни видове индивидуален транспорт (автомобил, 

велосипед, тротинетка, ходене пеша). 

В последните години се влагат сериозни инвестиции в развитието на метро 

мрежата. С изграждането на новите станции пътникопотокът нараства прогресивно, но 

общия дял в разпределението на пътуванията с градски транспорт намалява. Общото 

намаление на годишния брой превозени пътници с обществен транспорт за периода 

2011-2017 г. е 8,6%. Това потвърждава тенденцията за плавно намаляване на пътуванията 

с обществен градски транспорт, независимо от разширението на метрото. 

Маршрутната мрежа на масовия градски транспорт в София има достатъчна 

плътност, но липсата на директна връзка между доста райони заради неизградените 

звена от първостепенната улична мрежа (ПУМ) и нуждата да се минава през центъра и 

свързаните с това прекачвания прави градския транспорт относително непривлекателен 

спрямо личния автомобил. Средната скорост на масовия градския транспорт се повишава 

в отделни отсечки, където се вземат мерки за сегрегация и приоритизация. Пример за 

това е споделеното трасе по бул. „Константин Величков“, където закъсненията от графика 

са сведени до минимум. 

Въпреки това са нужни още усилия, за да може средната скорост на движение да 

е конкурентна на придвижването с автомобил. Необходимо е градският транспорт да 

получи необходимото обособено пространство и приоритизация в съответните участъци, 

където се движи с големи закъснения, част от които са идентифицирани от ЦГМ. 

След въвеждане на ограниченията в ЗНЕ е необходимо да бъде извършена 

промяна и в организацията на движение и на превозните средства на масовият градски 

транспорт.  
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С цел да се намали ползването на лични превозни средства и да се увеличи 

търсенето на масовия градски транспорт като услуга, е необходимо той да бъде 

адекватен на очакванията на ползвателите. 

В зона „Малък ринг“ масовият градски транспорт е представен с метро линии, 

трамвайни линии, тролейбусен транспорт и автобусен транспорт. 

 

Фигура 3.2.1. Маршрутна мрежа на масовия градски транспорт в ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗНЕ „МАЛЪК 
РИНГ“ – 

МАРШРУТНА 
МРЕЖА  

 

 

Видимо от представената карта на линиите на масовия градски транспорт в 

централна градска част, която се припокрива със зона „Малък ринг“, градският транспорт 

е достатъчен да покрие нуждите и търсенето в зоната. 

Малката площ на зоната около 3,4 км² позволява придвижване в нея дори и 

пешеходно. 

Освен пешеходното движение в зона „Малък ринг“ Столична община е осигурила 

и възможност за велосипедно движение. 

Създадените велоалеи по бул. „Дондуков“, бул. „Тодор Александров“, ул. „Г. С. 

Раковски“, бул. „Витоша“ осигуряват възможност за движение на велосипедисти в 

централната градска част. Необходимо е те да бъдат разширени така, че да осигурят 

възможност за придвижване в зоната в посока на транзитно преминаване. 
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Фигура 3.2.2. Велоалеи в ЗНЕ „Малък ринг“ 

ЗНЕ „МАЛЪК 
РИНГ“  

 

След преглед на маршрутите и графиците на движение в зоната,  на този етап, 

експертната оценка показва, че те са достатъчни за да осигурят качествено обслужване 

на ползващите градски транспорт. Видно от представената по-долу карта достъп до 

масовият градски транспорт като пешеходно разстояние е задоволително. 

Фигура 3.2.3. Пешеходна достъпност до спирки на масовия градски транспорт36 

 

 

                                                           
36 Източник: Изследване за пешеходната свързаност на територията на град София, изготвено от екипа 
на „Визия за София“ 
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В зона „Голям ринг“ масовият градски транспорт е представен с метро линии, 

трамвайни линии, тролейбусен транспорт и автобусен транспорт. 

 

Фигура 3.2.4. Маршрутна мрежа на масовия градски транспорт в ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗНЕ „ГОЛЯМ 
РИНГ“  

 

 

В зона „Голям ринг“ градският транспорт е достатъчен да покрие нуждите и 

търсенето в зоната. 

Освен пешеходно движение в зона „Голям ринг“ Столична община е осигурила 

и възможност за велосипедно движение. 

Създадените вело алеи осигуряват възможност за движение на велосипедисти 

в зоната. Необходимо е те да бъдат разширени така, че да осигурят възможност за 

придвижване в зоната в посока на транзитно преминаване, както и да осигурят 

възможност за придвижване транзитно в посока южната част на София и в посока 

кварталите в подножието на Витоша.   
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Фигура 3.2.5. Велоалеи в ЗНЕ „Голям ринг“ 

ЗНЕ „ГОЛЯМ 
РИНГ“ 

 

С оглед на желанието на Столична община да стимулира гражданите и гостите 

на София да ползват градският транспорт като алтернатива на придвижването с 

автомобил е необходимо да се предприеме политика в тази посока. 

Повечето хора искат бързо и комфортно придвижване на справедлива цена на 

билетите според пропътуваното разстояние/ време. Над 38% от пътуващите с 

автомобили отговарят, че не биха ползвали никога градски транспорт. Това на практика 

означава, че каквито и мерки да се вземат за поощряването на ползването на градски 

транспорт, то един доста голям процент от хората предпочитат удобството на лекия 

автомобил, което до известна степен се обуславя от липсата на качествена услуга. 

Предложението за осигуряване на качествена услуга с оглед на увеличение на 

ползвателите на масовия градски транспорт, както и с оглед на мярка подпомагаща 

бъдещото въвеждане на зони с ниски емисии е обвързано със следните дефинирани 

проблеми и потенциала, който следва да доведе до положителна промяна. 

Ключови проблеми на обществения транспорт: 

 Незадоволително ниво на комфорт; 

 Липсващи линии с довозващи функции; 

 Лошо състояние на трамвайната инфраструктура; 

 Недостатъчно гъвкава система за таксуване;  

 Ниска честота на някой линии; 

 Ниска скорост. 
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Потенциал и възможности за развитие на обществения транспорт: 

 Събиране на данни – възможност за анализи, оптимизации и адекватно 

планиране на обществения транспорт; 

 Разширяване на мрежата от обособени трасета – трамвайни трасета, бус ленти; 

 Разширяване на метрото – преструктуриране на част от съществуващата 

маршрутна мрежа; 

 Строителството на метрото – бърз и екологичен обществен транспорт; 

 Маршрутна мрежа на обществения транспорт има добра плътност и покритие 

на населението. 

 

Мерките за подобряването на градския транспорт са заложени в приетия през 

2019 г. от Столичния общински съвет „План за устойчива градска мобилност“. Тяхното 

разширяване и надграждане в контекста на ЗНЕ е следното: 

 Въвеждане на приоритетно придвижване на обществения транспорт чрез 

въвеждане на повече бус ленти, както и приоритет на всички светлинно 

регулирани кръстовища. 

 Създаване и поддържане на актуален транспортен модел за нуждите на 

планиране и управление на градския транспорт. 

 Развитие на интермодални центрове и улесняване на прекачването от един вид 

транспорт на друг и в рамките на мрежата на обществения транспорт. 

 Актуализация на разписанията на маршрутите след въвеждане на нови бус ленти 

и автономни трасета за движение. 

 Осигуряване на строг контрол по спазването на ограниченията за движение на 

автомобили в бус ленти и трамвайни трасета. 

 Въвеждане на единна система за тарифиране на целия обществен транспорт на 

база изминато време и/или разстояние. 

 Създаване на нови автобусни линии по така наречените и описани от нас обходи 

на двете зони с предстоящо въвеждане на ограничения, които линии ще осигурят 

възможност и връзка между действащите линии на градският транспорт в 

краищата на зоните.  

 След въвеждане на зоната/зоните да се извърши допълнителен анализ конкретно 

за всяка линия попадаща в обхвата й, като анализа има за цел да осигури 

необходимата информация за предприемане на мерки, свързани с промяна в 

честотата на превозните средства и техният капацитет. 
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Двете предлагани зони с ниски емисии в София са добре обезпечени с 

градски транспорт и на този етап е достатъчен за да покрие нуждите и 

търсенето в зоните. Оптимизирането на разписанието на масовия градски 

транспорт, с цел осигуряване мобилност и по-добро обществено 

транспортно обслужване, след ограничаване пътуванията с личен 

автомобил за определените ЗНЕ следва да бъде предложено в резултат на 

проучване на прогнозния натиск върху пътникопотока. Възможност е 

въвеждане на гъвкаво разписание и/или маршрут, според заявки на 

потребители чрез мобилно приложение – компонент от нов модел на 

градска мобилност, базиран на устойчиви форми на транспорт и отворен 

към технологичните иновации. Това изисква мнозинството от гражданите 

да се обедини зад една обща визия за развитие на нов устойчив модел на 

градска мобилност в Столицата. 
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3.3. МЕХАНИЗМИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ 

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ ЗА 

МПС 

 

С оглед на осигуряването на изпълнение на мерките за въвеждане на ниско 

емисионни зони е необходимо при тяхното въвеждане да се осигури достатъчно 

адекватна и пълна информираност за нейното въвеждане, действие и срок. 

Съобразно с предложения сценарий за поетапно въвеждане на ниско 

емисионните зони ще бъде осигурено и тяхното въвеждане и оповестяване. 

За Етап 1 на въвеждане на ЗНЕ (прогноза за въвеждане - за времето от 01.10 до 

31.03. 2022г. ) е необходимо да бъдат реализирани следните механизми за въвеждане и 

оповестяване: 

 

Осигуряване на технически средства за сигнализиране на зоната на действие  

 

За осигуряването е необходимо да бъдат монтирани пътни информационни 

табели с информация за обхвата на зоната, нейното действие като времеви обхват и 

информация за ограниченията на Екологични групи превозни средства. 

В информационната табела е необходимо да бъдат обособени две зони : 

 Зона с пътен знак В-2 – „Забранено влизането на пътни превозни средства в двете 

посоки“; 

 Зона с информация за времето на действие на информационната табела и групите 

ограничени за влизане в зоната. 

 Съдържанието на табелата ще бъде дефинирано в Наредбата за ЗНЕ. 

Примерни табели за информация на действието в Нидерландия и Италия са 

показани по-долу. 

 

Информационните табели ще бъдат монтирани както следва: 

 Информационни табели преди началото на зоната – монтирането на табелите 

трябва да бъде определено, така че да осигурява възможност на превозните 

средства след информираност за зоната да имат възможност да извършат 

маневри с оглед обход на зоната. Препоръчително е да бъдат монтирани на 

основните пътни артерии, довеждащи до зоната. 
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Фигура 3.3.1. Примерни информационни табели с информация за обхвата на зоната 

ИНФОРМАЦИОН-
НИ ТАБЕЛИ С 

ИНФОРМАЦИЯ 
ЗА ОБХВАТА НА 

ЗОНАТА 

  
 

 

 

Фигура 3.3.2. Информационни табели преди началото на зоната 

ИНФОРМАЦИОН
-НИ ТАБЕЛИ 

ПРЕДИ 
НАЧАЛОТО НА 

ЗОНАТА 

 

 

 Информационни табели на входа на зоната - монтирането на табелите трябва да 

бъде определено, така че да осигурява ясна видимост, че водачите навлизат в 

зона с дефинирани ограничения. Необходимо е информационната табела да 

съдържа и информация за това, че контролът в зоната се извършва чрез 

технически средства. 
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Фигура 3.3.3. Информационни табели на входа на зоната 

ИНФОРМАЦИОН
-НИ ТАБЕЛИ НА 

ВХОД  НА 
ЗОНАТА 

 
 

 Информационни табели в обхвата на зоната – монтирането на табелите трябва да 

бъде определено, така че да осигурява ясна видимост, че водачите се намират в 

зона с дефинирани ограничения. 

 

Информационните табели към началото на етапите на въвеждане на ЗНЕ могат да 

бъдат постоянни с оглед на краткото време за въвеждане на зоните. Информационните 

табели задължително трябва да бъдат на български и на английски език. 

 

Осигуряване на информационна кампания за въведената зона с ограничения 

 

С оглед на оповестяване на въвеждането на ЗНЕ е необходимо да бъде извършена 

ясна и всеобхватна информационна кампания за въвеждането на зоната, срок на 

действие, ограничения в зоната. 

За целта трябва да бъдат използвани различни комуникационни канали: 

 Национални медийни канали – телевизия, радио, преса; 

 Локални медийни канали; 

 Социални мрежи – Facebook, Twitter, Linkedin и др.; 

 Съществуваща мрежа за рекламна дейност – билбордове. 

Въвеждането на ЗНЕ за Етап 1 следва да бъде нормативно осигурено чрез 

приемане на наредба – с примерно заглавие „Наредба за движението на моторни 

превозни средства с определена екологична група на територията на Столична община“. 
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За следващите етапи на въвеждане на ЗНЕ съобразно предложеният сценарий е 

необходимо да бъдат инсталирани технически средства за въвеждане и оповестяване на 

действието на зоната. 

Техническите средства за въвеждане и оповестяване на действието на зоната да 

бъдат в няколко групи: 

 

 Електронни пътни знаци с променливо съдържание  

Тези пътни знаци представляват електронно управляеми пътни знаци, които 

изобразяват необходимата информация за въвеждане на зоната (знак В2 - „Забранено 

влизането на пътни превозни средства в двете посоки“) комбиниран с информационна 

табела тип Т1 с информация за времето на действие на зоната и информация за 

Екологичната група, за която важи ограничението. Тези пътни знаци се управляват от 

централизирана система, като позволяват динамично управление на въвеждане и 

деактивиране на зоната. Ще бъдат монтирани на всички входни точки за зоната 

попадаща под ограничение по примера посочен по-долу. 

Фигура 3.3.4. Информационни табели с променливо съдържание на информацията 

ИНФОРМАЦИОНН
И ТАБЕЛИ С 

ПРОМЕНЛИВО 
СЪДЪРЖАНИЕ НА 
ИНФОРМАЦИЯТА 

 

 

 VMS информационни табла 

Табелите представляват електронни информационни табели, които ще 

предоставят необходимата информация на водачите за действието на зоната, 

ограниченията, срока на действие, както и друга информация необходима за 

сигнализиране на зоната. Табелите ще се управляват дистанционно от информационна 

система. 
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Фигура 3.3.5. VMS информационни табла 

VMS 
ИНФОРМАЦИОН

НИ ТАБЛА 

 
 

 
 

С оглед на достатъчно ясна и навременна информация на водачите относно 

въвеждането и действието на ЗНЕ е необходимо на основните пътни артерии довеждащи 

до зоните да бъдат инсталирани информационни табла тип VMS. Тези VMS табла ще 

бъдат инсталирани над пътните платна и могат да бъдат използвани за различни 

информационни кампании. 
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Чрез тях водачите ще получават навременна информация както за въведените 

ограничения, така и за временни организации на движение, пътно транспортни средства 

(ПТП) и друга необходима информация. 

 

СИСТЕМА ЗА ЦЯЛОСТНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗНЕ ЗА МПС (ИДЕЕН 

ПРОЕКТ) 

 

Идеен проект на механизъм за действие на ЗНЕ 

 

С приемането на „Наредба за движението на моторни превозни средства с 

определена екологична група на територията на Столична община“ възниква и 

необходимостта от осигуряването на технически ресурси за въвеждане, контрол, 

наблюдение и таксуване на ползвателите и нарушителите на зоната. 

С въвеждането на Етап 1 с ограничения за влизане в първата ЗНЕ „Малък ринг“ е 

необходимо да бъде изградена система за мониторинг, контрол и таксуване в зоната. 

Системата ще бъде базирана на технически ресурс, който към настоящият момент 

е изграден частично по други проекти на Столична община. 

 

Фигура 3.3.6. Идеен проект за реализация на системата  

ИДЕЕН 
ПРОЕКТ ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НА 

СИСТЕМАТА 

 

 

Принципът на работа на системата се основава на няколко основни подсистеми: 

 Система за четене на стикери на превозните средства чрез RFID технология 

 Система за разпознаване на регистрационен номер и сверяване на данни с 

информацията от стикера на превозното средство 
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 Система за управление на Електронни пътни знаци, Информационни табели с 

променливо съдържание на информацията, VMS табла с информация 

 Система за измерване на емисиите ( метеорологични станции)  

 Система за комуникационна свързаност на оборудването 

 Система за съхранение на данни  

 Система за осигуряване на непрекъсваемо електро захранване на оборудването 

 Софтуер за анализ на данни, таксуване за влизане в зоната, налагане на санкции 

чрез електронен фиш 

 Контролен център 

Част от тези системи са съществуващи, изградени по други проекти на Столична 

община. 

Останалите системи е необходимо максимално бързо да бъдат изградени с оглед 

осигуряване на функционалността на системата след стартиране на ограниченията в 

зоната. 

 

Work flow на системата 

 

Съгласно „НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за 

проверка на техническата изправност на пътните превозни средства“ всички превозни 

средства при преминаване на периодичен технически преглед получават стикер залепен 

на предното стъкло на превозното средство, в който стикер се съдържа пълна 

информация за превозното средство, част от която информация е и Екологичната група 

на превозното средство. 

Чрез инсталирана система за четене на информацията по RFID технология 

разположена в контролните точки на зоната, системата получава информация за 

Екологичната група на превозното средство.  

Информацията се анализира в системата, като се извършва проверка за 

ограниченията въведени в съответната зона ( за кои Екологични групи са въведени 

ограничения) и дали превозното средство има право на преминаване през зоната. 

Паралелно с прочитане на информацията от стикера на превозното средство се 

извършва разпознаване на регистрационният номер, както и се извършва заснемане на 

превозното средство от системата чрез инсталираните ANPR камери в локацията. 

В случай, че превозното средство няма право да преминава през зоната и след 

провека за изключение ( информация дали превозното средство на попада в групата за 

изключения), както и след проверка за предварително заплащане за преминаване през 

зоната, системата генерира електронен фиш за нарушение, в който се съдържа 

необходимата информация за санкциониране на сосбственика на превозното средство 
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съгласно „НАРЕДБА за движението на моторни превозни средства с определена 

екологична група на територията на Столична община“. 

Чрез подсистемата  за управление на Електронни пътни знаци, Информационни 

табели с променливо съдържание на информацията, VMS табла с информация се 

осъществява информираността на водачите за въведените ограничения и зоната на 

действие. 

Всички данни се съхраняват в системата за период не по-малък от 60 дни и 

съобразно сроковете дефинирани в „НАРЕДБА за движението на моторни превозни 

средства с определена екологична група на територията на Столична община“. 

Подсистемата за измерване на емисиите ( метеорологични станции) ще осигури 

достатъчно данни и актуална информация с оглед на динамичното въвеждане на 

ограниченията в зоните в следващите етапи от сценарият за ЗНЕ. 

 

Фигура 3.3.7. Work flow на работа на системата  

 

 

Изграждане на системата 

 

Като основа на системата ще бъде използвана системата за видеонаблюдение и 

разпознаване на регистрационни номера на автомобилите чрез ANPR камери. 

За зона „Малък ринг“ 90% от входните точки към зоната са покрити с налични ANPR 

камери, които осигуряват 24 часово наблюдение и разпознаване на регистрационни 

номера. 
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В малка част от зоната е необходимо да бъдат доизградени такива камери с оглед 

покритие от 100% на всички входно – изходни точки. По същият начин е необходимо и 

доизграждане на системата чрез ANPR камери вътре в самата зона, с оглед проследяване 

на превозни средства вътре в зоната. 

В локациите, в които ще се извършва контрол на движението в зоната е 

необходимо да бъдат монтирани технически средства за четене чрез RFID технология на 

стикерите на превозните средства. Тези технически средства ще бъдат монтирани на 

съществуваща инфраструктура, която се ползва от ANPR камерите на Столична община. 

С оглед на осигуряване на непрекъсваемост на работата на системата ще бъде 

осигурено непрекъсваемо електро захранване на цялото оборудване чрез монтиране на 

UPS системи. 

Комуникационната свързаност на локално монтираното оборудване с 

контролният център и софтуера на системата ще бъде осигурена чрез високоскоростна 

оптична мрежа. 

Всички данни, както и софтуера за мониторинг, контрол, таксуване и активиране 

на системата ще бъдат инсталирани и съхранявани в контролен център на Столична 

община. 

С оглед на динамично измерване на параметрите за оценка на качеството на 

атмосферният въздух, както и във връзка с последващите анализи за резултатите от 

въвеждането на ЗНЕ е необходимо инсталирането на допълнителни технически средства 

по така наречените обходни участъци на въведените зони. 

Техническите средства, които трябва да бъдат инсталирани са ANPR камери и 

метеорологични станции. 

 

МЕХАНИЗМИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОНТРОЛ И САНКЦИОНИРАНЕ ПРИ НАРУШАВАНЕ НА 

ПРАВИЛАТА В ЗНЕ ЗА МПС 

 

С оглед на извършване на контрол за допусканите изключения по-голяма част от 

превозните средства, които ще извършват движение в зоната е необходимо да получат 

разрешение за достъп до зоната по реда, определен от наредба, касаеща ниско 

емисионните зони. 

Санкциите за нарушителите ще бъдат издавани чрез специализиран софтуер, 

който ще генерира електронен фиш за нарушение. 

Електронният фиш за нарушение ще съдържа всички необходими атрибути 

съгласно предстоящата наредба за ЗНЕ, като част от тях са: дата, час, година, 

регистрационен номер на превозното средство, място на нарушението, идентификатор 

на техническото средство регистрирало нарушението, информация за активната зона с 
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ограничение по Екологична група, снимков материал от техническо средство 

регистрирало нарушението и други. 

Електронният фиш ще бъде връчван по реда на наредбата за ниско емисионни 

зони. 

След получаване фишът може да бъде платен или обжалван. В случай, че бъде 

платен в рамките на 14 дни след получаване, той ще бъде с 50% отстъпка. В случай, че 

фишът не бъде заплатен в рамките на 28 дни след този период неговата стойност се 

увеличава с 50%. 

Несъбраните глоби от фишове се отработват по реда на наредбата за ЗНЕ. 
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3.4. ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ И АНАЛИЗ ЗА 

ВЪВЕЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЗНЕ 

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ ПОТЕНЦИАЛНИЯ ЕФЕКТ ОТ НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ 

ЕМИСИИТЕ ОТ МПС, ЗА ВСЯКА ЕКОЛОГИЧНА ГРУПА, ПРИ ПРИЕМАНЕ ОТ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ОБОСНОВАНО ДОПУСКАНЕ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА 

МПС ПО ЕКОЛОГИЧНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

Ускореното въвеждане на предложения сценарий на ЗНЕ би довело до по-

непосредствени ползи по отношение на емисиите. Съгласно този график за изпълнение 

до 2034 година се очаква и постоянен темп на естествената подмяна на автомобилния 

парк и намаляването на средните за автомобилния парк емисионни фактори за NOx и 

ФПЧ ще се постигне по-бързо. 

Базирайки се на направените изчисления от математическият анализ на емисиите 

нашата прогноза съвпада с прогнозите направени в документа „Въздействие от 

въвеждането на ниско емисионна зона в София“ с автори Кейлин Лий, Йоан Бернар, Тим 

Далман, Кейлъб Браун, Джош Милър.  

Разглеждайки резултатите в документа и реалните стойности на резултатите от 

нашите измервания сме склонни да подкрепим становището за по плавен преход към 

постигане на търсените резултати. 

В сравнение с базовия сценарий сценарият за ЗНЕ показва по-стръмни низходящи 

траектории на средните емисионни фактори на NOx, както е показано по-долу. По-

специално сценарият, при който неотговарящите на изискванията автомобили се заменят 

с най-чистите съответстващи на изискванията бензинови автомобили, и сценарият, при 

който те преминават към опции или автомобили с нулеви емисии, описват сходни 

траектории до Етап 4. Това се дължи на факта, че при предишния сценарий бензиновите 

автомобили, които отделят много по-малко NOх от техните съответстващи на 

изискванията дизелови еквиваленти, заемат все по-голям дял в общия автомобилен 

парк. Освен това автомобилите с високи емисии по стандарти Eвро 4 и 5 се заменят с 

бензинови автомобили по стандарт Eвро 6d, които изпускат 95% по-малко емисии NOx от 

дизеловите автомобили по стандарт Eвро 5. Това подчертава факта, че ако засегнатите 

водачи заменят своите несъответстващи на изискванията автомобили с най-чистия 

наличен вариант на бензин, потенциалната ефективност на ЗНЕ за справяне с емисиите 

на NOx е значителна дори и без да се разглеждат вариантите с нулеви емисии. 
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Фигура 3.4.1. ФПЧ – среден емисионен фактор (мг/кг) 

 

 

Фигура 3.4.2. NOx– среден емисионен фактор (мг/кг) 

 

 

 

Настоящият анализ на въздействието върху емисиите от въвеждането на зона с 

ниски емисии в София показва, че проектираната за настоящото изследване ЗНЕ може да 

постигне значително намаляване на свързаните с трафика емисии на NOx и ФПЧ 

независимо от това как собствениците на автомобили могат да реагират на водената 

политика по отношение на  ЗНЕ. В градове като София, където средният автомобил е 

относително стар и следователно по-замърсяващ, ЗНЕ могат да ускорят прехода към по-

чист транспорт. По-долу е представено резюме на нашите констатации и как те могат да 
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предоставят информация за изготвяне на ефективна политика за въвеждане на ЗНЕ в 

София. 

Една добре проектирана ЗНЕ би могла значително да ускори намаляването на 

емисиите на NOx и ФПЧ в София. Постепенното въвеждане на ограниченията на ЗНЕ не 

само постепенно увеличава ползите по отношение на емисиите, но също така осигурява 

на засегнатите водачи достатъчно време да планират бъдещите си покупки на 

автомобили.  

Стъпките за въвеждане на схемата, които постепенно ще премахнат дизеловите 

автомобили по стандарти преди Eвро 6 за емисии на NOx и дизеловите автомобили по 

стандарти преди Eвро 5 за емисии на ФПЧ, са особено важни за намаляването на 

емисиите. Освен това, по-големи ползи по отношение на емисиите могат да бъдат 

постигнати по-бързо чрез ускорено затягане на ограниченията за автомобилите.  

Графикът за въвеждане на ЗНЕ, при който ограниченията се затягат всяка година, 

би довел до намаляване със 75% на емисиите на NOx приблизително три години по-рано, 

а на емисиите на фини прахови частици – две години по-рано отколкото при графика на 

двугодишни интервали. 

Стимулите за преминаване към чисти превозни средства или превозни средства с 

нулеви емисии ще увеличат ползите от намаляването на емисиите при въвеждане на ЗНЕ. 

Когато несъответстващите на изискванията автомобили се заменят с чисти автомобили 

или с транспорт с нулеви емисии, ЗНЕ води до по-голямо намаляване на емисиите. Ако 

засегнатите водачи купуват автомобили, отговарящи на минималния стандарт, като 

например съвсем малко по-чисти употребявани автомобили, ползите от намаляването на 

емисиите на NOx с ЗНЕ се забавят значително докато не бъдат ограничени всички 

дизелови автомобили по стандарти преди Eвро 6d.  

Тази констатация предполага, че е необходимо да се създадат стимули за 

засегнатите водачи да купуват автомобили по най-добрите налични стандарти или да 

изберат опции за транспорт с нулеви емисии, за да се увеличи  ефекта от ЗНЕ. Важно е 

също така тези мерки да имат за цел да помогнат водачите с по-ниски доходи да си купят 

чисти автомобили и да имат по-лесен достъп до транспорт с нулеви емисии, като 

например обществен транспорт, колоездене и ходене пеша.  

Такива стимули биха могли да бъдат субсидии за покупка на автомобили, 

изграждане на инфраструктурна мрежа за таксуване и кампания за повишаване на 

осведомеността на потребителите както на национално, така и на местно равнище. 

Осведомеността на редовните водачи на автомобили в ЗНЕ относно прогресивните 

ограничения, които се затягат всяка година или през година, също би могла да помогне 

на водачите да вземат добре информирани решения за покупка, а не да купуват 

употребявани автомобили, които ще трябва да бъдат заменени следващата година. 

Въвеждането на ЗНЕ следва да бъде подкрепено с други политики за насърчаване 

на справедливия преход. Една ниско емисионна зона (ЗНЕ) може да играе важна роля за 
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справяне с проблема, а именно, че хората с ниски доходи, които е по-малко вероятно да 

притежават автомобил, са непропорционално засегнати от замърсяването на въздуха.  

Една ЗНЕ може да облекчи неравномерното разпределение на вредите за здравето като 

се справи с един от основните източници на замърсяване на въздуха в София. Освен това 

водачите с по-ниски доходи обикновено са тези с най-малко възможности да закупят нов 

автомобил, тъй като по-новите, по-чисти автомобили са по-скъпи. Следователно за 

водене на справедлива политика по отношение на ЗНЕ трябва да се обмисли увеличаване 

на достъпа до обществения транспорт чрез подобряване на инфраструктурата за 

обществен транспорт и колоездене, и да се гарантира, че общественият транспорт е по-

достъпен от личните автомобили. В допълнение на това може да се предложи финансова 

помощ на групите с по-ниски доходи за закупуване на чисти автомобили или автомобили 

с нулеви емисии. Успешен пример за такава програма е френската схема за бракуване на 

старите автомобили и замяната им с електромобили, която помогна на Франция да 

стабилизира емисиите от нови пътнически автомобили и да увеличи продажбите на 

електромобили. Следва също така да се обмисли установяването на различни правила за 

физическите лица и собствениците на малки предприятия и да се определят изключения 

за автомобили на аварийните служби, както и за водачите и пътниците с увреждания. 

Мониторингът и прилагането са от ключово значение за гарантиране 

ефективността на ЗНЕ. Ефективността на ЗНЕ за намаляване на емисиите зависи от 

множество фактори, свързани с проектирането на ЗНЕ, като например механизми за 

прилагане, териториален обхват и строгост. Специфичните за градовете фактори също 

могат да окажат влияние върху нейната ефективност, като например приноса на 

автомобилния транспорт за замърсяването на въздуха, преобладаването на някои 

стандарти и видове автомобили, както и поведението на водачите. Прогнозите могат да 

помогнат за първоначалното проектиране на ЗНЕ, но за да се оцени ефективността на ЗНЕ 

след въвеждането ѝ е необходим мониторинг. Мониторингът на качеството на 

атмосферния въздух в ЗНЕ, степента на съответствие и реакциите на засегнатите водачи 

дават възможност да се оцени ефективността на водената политика и да се съгласуват 

областите, в които може да се постигне подобрение. Непрекъснатото изследване на 

реалните емисии също би спомогнало за справяне с несигурността по отношение на 

дългосрочните емисионните показатели на новите автомобили, като например 

дизеловите автомобили по стандарт Евро 6d, и да се предостави информация за нанасяне 

на корекции във времето. Освен това предоставянето на прозрачна информация за този 

процес ще бъде важно за изграждането на обществена подкрепа за следващите етапи 

или за разширяването на териториалния обхват на ЗНЕ.   

Следва да се обмислят по-амбициозни варианти за ЗНЕ. Оценената в настоящото 

изследване ЗНЕ е един пример за ЗНЕ, която ние моделирахме на базата на 

разглежданата в момента територия. Освен ускореното въвеждане, една по-амбициозна 

политика за ЗНЕ може да включва разширяване на мащаба, така че да се обхване целия 

град или по-голяма географска област с течение на времето, за да се извлекат по-големи 
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ползи по отношение на емисиите за по-голяма част от жителите. Парижката ЗНЕ дава 

добър пример за ЗНЕ, приложена първоначално за самия град Париж, а след това 

включила постепенно и „Големия Париж“ с течение на времето, като в крайна сметка е 

обхванала цялата метрополна област. Освен това ограниченията на ЗНЕ могат в крайна 

сметка да обхванат всички автомобили със сертификати под Eвро 7 – неутралният по 

отношение на горивото стандарт, който се очаква да доведе до значително намаляване 

на замърсяването.   

Настоящото изследване е базирано на моделиране, което се основава на редица 

предположения, които оказват въздействие върху резултатите. Основните 

предположения включваха пълно съответствие на всички засегнати водачи, три модела 

на закупуване на автомобили в отговор на ЗНЕ и постоянно общо използване на 

автомобили. Степента на съответствие и поведението на засегнатите водачи могат да 

варират в зависимост, например, от степента на осведоменост на водачите, наличието на 

схема за стимулиране на бракуването на стари автомобили или достъпността на 

обществения транспорт. Не е сигурно дали общият брой на автомобилите в движение 

може да намалее в резултат от въвеждането на ЗНЕ или дали би имало масово 

увеличение на броя на новите автомобили, явление, което беше наблюдавано в София 

през последните няколко години поради нейния растеж. Допълнителни проучвания, 

които проследяват промените в нивата на трафика, включително цялостния състав на 

автомобилния парк, и изследване на спазването на ЗНЕ ще могат да предоставят 

информация на политиците относно ЗНЕ. 

 

ЕФЕКТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ 

 

Положителни ефекти 

 

 възпиращ фактор за много несъществени пътувания, което би могло да намали 

задръстванията в градските центрове и да ги остави за по-ефективно движение на 

обществения транспорт 

 явни ползи за здравето - значително намаляване на праховите частици (PM), които 

са малки частици във въздуха и могат да попаднат в белите дробове, както и да 

причинят здравословни проблеми 

 ясен стимул е потребителите да си сменят превозното средство с по - щадящо 

околната среда 

 насърчава потребителите да обмислят обществен транспорт, колоездене/ходене 

 подобрена социална ефективност и намаляване на външните разходи при 

транспорта 
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 стимул за производителите да развиват по-ефективни превозни средства - 

електрически и щадящи околната следа 

 

Предизвикателства 

 

 финансови последици за логистичната индустрия – налагането на допълнителни 

такси оказва влияние върху много предприятия и логистичната индустрия, което 

може да доведе до забавяне на доставките на стоки и услуги 

 за да се избегне плащането на новите тарифи, много пътуващи/ превозвачи ще 

избират алтернативни маршрути, произвеждайки повече емисии на свой ред 

извън зоната, създавайки допълнителен трафик извън града и увеличавайки 

разхода си на гориво с изминатото допълнително разстояние 

 увеличен обем на превозните средства - поради ограничението на големите 

тежкотоварни превозни средства – доставката от един голям товарен камион ще 

трябва да се замени от десетки по-малки, което ще увеличи  обема на движението 

(ще предизвика например движение на 10 по-малки товарни автомобили в 

сравнение с един по-голям) и респективно на задръстванията и на емисиите 

 потребителите с ниски доходи не могат лесно да си позволят да сменят 

превозното средство 

 за малкия бизнес въвеждането на ЗНЕ може да увеличи значително разходите 

 има ограничен обхват и не обхваща напълно въздействието върху околната среда 

 

АНАЛИЗ РАЗХОДИ - ПОЛЗИ 

 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

 

АРП е аналитичен инструмент, който се използва за оценка на социално-

икономическото въздействие (с оглед на ползите и разходите), свързано с изпълнението 

на някои политически дейности и/или проекти. Въздействието следва да се оцени по 

отношение на предварително определени цели и при анализа обикновено се взема 

предвид сборът от всички лица, пряко или косвено засегнати от действието.  

Като цяло, АРП позволява да се изясни дали при анализа е подходено от местна, 

регионална, национална или европейска гледна точка. Трябва да се определи 

подходящото ниво на анализа с оглед на размера и обхвата на проекта, т.е. на частта от 

обществото, в рамките на която проектът ще окаже въздействие.  
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Целта на АРП е да се установят и да се придаде парично изражение на всички 

възможни въздействия от действието или проекта, който се разглежда, за да се 

определят свързаните с него разходи и ползи. По принцип, трябва да се оценяват всички 

въздействия: финансови, икономически, социални, свързани с околната среда, т.н. 

Традиционно разходите и ползите се оценяват като се разглежда разликата между 

сценария при изпълнение на проект и алтернативен сценарий без проект (т.нар. „подход 

с нарастваща стойност“). 

След това резултатите се сумират, за да се установят нетните ползи и да се извадят 

заключения за това дали проектът е приемлив и си струва да бъде изпълнен. В този 

смисъл, АРП може да се използва като инструмент при вземането на решения за оценка 

на дадена инвестиция, която да се финансира с публични средства37. 

Изготвянето на Анализ разходи - ползи зависи от редица фактори и наличие на 

входящи данни, с които нито Възложителят, нито Консултантът разполага на този етап. 

На първо място, Възложителят трябва да избере модела на ЗНЕ, която смята да въведе и 

конкретните мерки и ограничения, които възнамерява да прилага. На следващо място, за 

да определи разходите, трябва да определи методите за контрол, които ще обезпечат 

следенето на ограниченията – така например дали ще има видеонаблюдение или ще се 

упражнява физически контрол. Консултантът е предложил индикативен бюджет за 

въвеждане на ЗНЕ, въз основа на препоръките, които е дал. В същото време, обаче, 

Възложителят може да избере например да не ползва стикери, а регистрацията да се 

осъществява чрез достъп до национална база данни на МВР. Важно е също да се прецени 

дали управлението на дейността ще бъде възложено на търговско дружество, чийто 

принципал е Столична община или ще се извършва директно от общинските органи. 

Идентификацията на лицето, което пряко развива проекта е от особено значение, 

включително по отношение на неговия капацитет за реализацията му. Също така 

значение има правно-организационната му форма – търговско дружество или орган на 

местната власт, което по дефиниция не реализира печалба от дейността си.  

За разработването на АРП за големи проекти, ЕК е публикувала Указание за АРП 

за инвестиционни проекти38, в което са очертани основните принципи и съдържанието 

на подобни анализи. Въпреки, че въвеждането на ЗНЕ в Столична община може да не 

попадне в дефиницията на голям проект, Указанието очертава препоръки за правилно 

определяне на бюджета и стойността на проекта и оценяване на неговите ефекти.  

Съдържанието на финансовия анализ и неговите цели – да се определят 

разходите, да се установи недостига, да се оцени финансовата рентабилност и да се 

дефинира достатъчност на паричните потоци, изискват избор на конкретно решение от 

страна на Столична община.  

                                                           
37 Национални указания за изготвяне на АНАЛИЗ „РАЗХОДИ-ПОЛЗИ“ 
38 cba_guide.pdf (europa.eu) 
 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/cba_guide.pdf
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Цел 

 

Обект на настоящата разработка е изготвянето на финансов анализ и анализ 

разходи - ползи при въвеждането на зони с ниски емисии за моторни превозни средства 

на територията на Столична община. 

Целта е на база на резултатите от изготвения финансов анализ и анализ разходи-

ползи да се обоснове инвестиционния проект и да се докаже неговата допустимост за 

финансиране от различни финансови институции. 

 

 АЛТЕРНАТИВИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

Проектни алтернативи 

 

Проектът трябва да е ясно индивидуализиран като самодостатъчна 

анализационна единица и всички дейности да отвеждат до обща задача, както и до 

последователно и координирано единство от действия и роли. В съответствие с 

изискванията на ЕС са възможни поне три проектни алтернативи: 

 алтернативата да не се прави нищо, т.е. без инвестиции; 

 алтернативата да се направи минимумът; 

 алтернативата да се направи нещо (или разумна алтернатива – проект, основан на 

алтернативна технология или концепция). 

Алтернативата да не се прави нищо е основният подход при анализа на проекти, 

който има за цел най-малко да съпостави положението при осъществяването на проекта 

и при неосъществяването му. Алтернативата да не се прави нищо се нарича още 

инерционен сценарий. 

Останалите алтернативи консултантът разглежда като комбинация от отделни 

компоненти, не всички от които се характеризират с технически и инженерни аспекти, а 

като се имат предвид общите цели на проекта, които засягат също маркетинга, 

управлението, анализа на изпълнение и т.н.  

Различните варианти на проекта се разглеждат като изпълнение на една обща 

обществено-икономическа задача, включваща набор от отделни компоненти подчинени 

на нея. С оглед на вариантността при проектните алтернативи е предложена вариантност 

и при отделните компоненти, доколкото и където е възможно това да бъде направено. 
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Използването на понятието „инвестиции“ в наименованието на отделните 

алтернативи не изключва техническите и инженерни аспекти, а по-скоро дава 

възможност за обединяването под един монетарен знаменател на множество 

хетерогенни от технически, инженерен и друг характер компоненти, и формирането на 

цялостна проектна алтернатива. Размерът на инвестициите отразява пропорционално 

предвидения обем от дейности в съответната алтернативата, която така или иначе след 

монетаризиране и на ползите в последствие се оценява посредством анализа „Разходи-

Ползи“ и финансовите и икономически показатели NPV и IRR. Индикативното определяне 

на инвестициите по алтернативи подпомага ориентацията на общината, особено като се 

имат предвид бюджетните ограничения и необходимостта от устойчиво финансиране на 

проекта, разгледано през призмата на необходимите средства за съфинансиране, които 

общината в качеството си на бенефициент трябва да предвиди от собствения си бюджет. 

 

Проектно предложение 

 

Индикативните инвестиционни разходи за реализиране на избраното проектно 

предложение са показани в следващата таблица. 

 

Таблица 3.4.1.. Индикативни инвестиционни разходи 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вид Общо разходи [мил. BGN] 
допустими 

разходи 

  без 

ДДС 
ДДС 

[милиони 

BGN без 

ДДС] 

   невъзстанови

м 

възстанови

м 
компонент 

   допустим 
недопусти

м 
1 

Разходи за проучване и 

проектиране и авторски надзор 
услуги (II)     

Отчуждаване на земя ДМА     

Строително-монтажни работи СМР (II) 0,500 0,100 0,000  

3.1. Допустими  0,500 0,100  0,500 

3.2. Недопустими  0,000  0,000  

Машини и оборудване доставка (II) 6,280 1,256  6,280 

Непредвидени разходи СМР (II)     

Ценова корекция (ако е 

приложима) 
     

Техническа помощ услуги (I, III) 0,055 0,001   

7.1. Финансов одит услуги (III) 0,004 0,001  0,004 

7.2. Управление на проекта услуги (I) 0,052   0,052 
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ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Вид Общо разходи [мил. BGN] 
допустими 

разходи 

Публичност услуги (III) 0,420 0,084  0,420 

Надзор по време на строителството услуги (II)     

Въвеждане на обекта в 

експлоатация 
услуги (II)     

Междинна сума без ДДС  7,255 1,441 0,000 7,255 

ОБЩО с ДДС  8,696    

 

 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ 

 

Общи допускания 

 

При извършването на анализите са направени следните основни приемания и 

предпоставки: 

 Времевият хоризонт на проекта е съобразен с периода на икономическия полезен 

живот на активите, които ще се придобият в резултат на изпълнението на проекта 

и е определен на 25 години; 

 За начална година на стартиране на проекта и респективно дисконтиране е приета 

2023 г.; 

 Инвестициите ще се реализират в рамките на 12 месеца. 

 

За разпределението на строително-монтажните работи са ползвани следните 

коефициенти: 

 Работна ръка - 18% 

 Материали - 64% 

 Оборудване - 8% 

 Други - 10% 

 

В съответствие с изкисванията са добавени допустими разходи в следния размер: 

 техническа помощ – до 3,5% (1% от общата стойност за независим финансов одит, 

2% от общата стойност за организация и управление; 0,5% от общата стойност за 

външна експертиза за подготовка и изпълнение на тръжни процедури); 

 публичност – 0,5% от стойността на преките допустими разходи, финансирани от 

безвъзмездната финансова помощ по проекта; 
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 авторски и строителен надзор – до 3% от стойността на строителните и 

монтажните работи, финансирани от безвъзмездната финансова помощ по 

проекта. 

 

Таблица 3.4.2. Индикативни инвестиционни разходи 

Част ед.ц. 
количе

ство 

ед.

м. 
Стойност [без ДДС] 

 [лв без 

ДДС] 
  [лв] [EUR] 

1. Система за четене на стикери на превозните 

средства чрез RFID технология 

500 

000,00 
1 

гл.

с. 
500 000 255 646 

2. Система за разпознаване на рег.№ и сверяване на 

данни с информацията от стикера 

350 

000,00 
1 

гл.

с. 
350 000 178 952 

3. Система за управление на Електронни пътни 

знаци, VMS 

4 500 

000,00 
1 

гл.

с. 
4 500 000 2 300 813 

4. Система за измерване на емисиите ( 

метеорологични станции) 

350 

000,00 
1 

гл.

с. 
350 000 178 952 

5. Система за комуникационна свързаност на 

оборудването 

450 

000,00 
1 

гл.

с. 
450 000 230 081 

6. Система за осигуряване на непрекъсваемо 

електро захранване на оборудването 

80 

000,00 
1 

гл.

с. 
80 000 40 903 

7. Софтуер  за анализ на данни, таксуване, налагане 

на санкции чрез електронен фиш 

500 

000,00 
1 

гл.

с. 
500 000 255 646 

8. Контролен център 
50 

000,00 
1 

гл.

с. 
50 000 25 565 

9. Информационна кампания 
420 

000,00 
1 

гл.

с. 
420 000 214 743 

Общо    BGN 7 

200 000 

€ 3 681 

302 

 

Финансов анализ 

 

Финансовият анализ осигурява основната информация относно входящите и 

изходящите финансови ресурси, тяхната стойност и цялостната времева структура на 

приходите и разходите. Като краен резултат от финансовия анализ се получават две 

таблици, обобщаващи: 

 възвръщаемостта на вложените инвестиции; 

 възвръщаемостта на собствения капитал. 

 

Използва се подходът на осъвременения финансов паричен поток (ОФПП), 

отчитащ жизнения цикъл на инвестицията. Основа за изчисление е финансовият паричен 
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поток за целия период. Нетните парични потоци се осъвременяват за всяка година, чрез 

приетата от ЕС норма на осъвременяване – 4,0%. По този начин паричните потоци стават 

сравними по отношение на тяхната времева стойност. 

За избягване на въздействието на инфлацията или по-скоро общото покачване на 

ценовия индекс или колебанията в относителните цени върху изчисляването на 

финансовата възвращаемост на инвестицията при анализа се използват текущи цени – 

т.е. номиналните цени, които реално се наблюдават през годините. 

Изпълнява се последователността, показана на следващата фигура: 

 

Фигура 3.4.3. Финансов анализ 

 
 

Разходите по проекта се получават от сумата на разходите за инвестицията и 

оперативните разходи за поддържане и експлоатация и други странични разходи. 

 

Инвестиционни разходи 

Инвестиционните разходи включват следните основни компоненти: 

 отчуждения на земи; 

 строителство и надзор: оборудване, материали, труд; 

 други разходи – риск, печалба, режийни; 

 остатъчна стойност. 

Строителните разходи са диференцирани в няколко компонента – оборудване, 

материали и труд, с оглед на последващото им преобразуване в икономически. 

Остатъчната стойност, която отразява потенциалната цена на обекта, след 

изтичане на времевия хоризонт е отнесена към последната година и отчетена със знак 

„минус" – т.е. разход. 

 

Оперативни разходи 
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Оперативните разходи включват ежегодни разходи за текущо поддържане и 

експлоатация и периодични разходи за  възстановяване и ремонт.  

 

Подобно на инвестиционните разходи, оперативните разходите се диференцират 

в същите групи – оборудване, материали и труд, с оглед на последващото им 

преобразуване в икономически. 

 

Странични разходи 

Като странични разходи се отчитат увеличените емисии на вредни вещества и 

шум, след реализация на проектната алтернатива. 

При определянето на инвестиционните разходи е спазено изискването те да бъдат 

диференцирани по видове, както следва: 

 

С финансовия анализ се определят следните показатели заизпълнение: 

 инвестиционни – финансова нетна осъвременена стойност (ФНОС/И) и 

финансова вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ/И) на инвестицията; 

 капиталови – финансова нетна осъвременена стойност (ФНОС/К) и финансова 

вътрешна норма на възвръщаемост (ФВНВ/К) на собствения капитал. 

 

Финансова нетна осъвременена стойност 

Финансовата нетна осъвременена стойност се определя като: 
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където: 

 

Sn е салдото на средствата по паричните потоци към момента n (нетен паричен поток); 

at е финансовият сконтов индекс, избран за нуждите на осъвременяването. 

 

Финансова вътрешна норма на възвръщаемост 

Финансовата вътрешна норма на възвръщаемост се определя като лихвения 

процент, който нулира нетната осъвременена стойност на инвестицията 
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Това означава, че кумулативната нетна осъвременена стойност на всички 

предвидени разходи ще е точно толкова, колкото тази на всички предвидени печалби, 

когато и двете са осъвременени по вътрешната норма на възвръщаемост. 

Анализ на вложените инвестиции 
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Възвръщаемостта на инвестицията се оценява, като способност на 

експлоатационните нетни постъпления да покрият по устойчив начин инвестиционните 

разходи, независимо от начина на финансиране. 

 

Анализ на вложения собствен капитал 

 

Възвръщаемостта върху собствения капитал, се изчислява, като в изходящите 

потоци се включват собственият капитал на частния инвеститор (ако капиталът е изцяло 

внесен), националното финансиране на три равнища (местно, областно и централно), 

финансовите заемни средства към момента на издължаването им в допълнение на 

оперативните разходи и свързаните с тях лихви, а във входящите потоци са 

постъпленията. 

 

Резултати от финансовия анализ 

 

От изготвения финансов анализ са получени следните обобщени резултати: 

 

Таблица 3.4.3. Резултати от финансовия анализ 

Вариант FRR/C FNPV/C FRR/K FNPV/K 
 (%) (ME) (%) (ME) 

проектно предложение 59,6% € 19,2 #NUM! (€ 11,5) 
 

 

Получените резултати показват, че има значителен финансов недостиг и проекта 

няма как да бъде реализиран без допълнителна финансова помощ или съфинансиране. 

Подробни резултати са показани в следващите таблици: 

 

 

1. Общо инвестиции

Позиция ОБЩОнедопустимидопустими 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Разходи за проучване и проектиране

2 Отчуждаване на земя

3 Строително-монтажни работи 0,256 0,256 0,256

4 Машини и оборудване 3,211 3,211 3,211

5 Непредвидени разходи

6 Ценова корекция (ако е приложима)

7 Техническа помощ 0,028 0,028 0,028

8 Публичност 0,215 0,215 0,215

9 Надзор по време на строителството

# Въвеждане на обекта в експлоатация

# Невъзстановим (допустим) ДДС 0,737 0,737 0,737

# Възстановим (недопустим) ДДС

# Инвестиционни разходи (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)4,446 4,446

# Общо недопустими разходи, без възстановим ДДС

# Общо допустими разходи 4,446 4,446

# Други инвестиционни разходи - остатъчна стойност-0,128 -0,128

# Общо инвестиционни разходи (13+17) 4,318 4,446 -0,128

# Инвестиционни разходи (осъвременени), без непредвидените4,157 4,446 -0,128

-0,123

Годиниинвестиции
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 АНАЛИЗ РАЗХОДИ-ПОЛЗИ 

 

Социално-икономическият анализ или така наречения Анализ Разходи-Ползи 

(АРП) оценява приноса на проекта за стопанското благосъстояние. Той се прави от гледна 

точка на цялото общество (регион или държава). 

Предназначението на анализа на разходите и ползите е да идентифицира и даде 

финансово изражение на всички възможни въздействия (финансово, икономическо, 

социално, екологично и др.) от проекта. Разходите и ползите се оценяват по метода „с 

нарастваща стойност” (incremental approach), като се разглежда разликата между 

2. Оперативни разходи и приходи

Позиция ОБЩО коеф. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Приходи (БП) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Приходи (СП) 50,44 2,25 2,23 2,21 2,19 2,17 2,15 2,13 2,11 2,09 2,07 2,06 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,88 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79

3 Общо приходи (2 - 1) 50,44 2,247 2,228 2,209 2,190 2,171 2,151 2,132 2,113 2,094 2,075 2,056 2,037 2,017 1,998 1,979 1,960 1,941 1,922 1,903 1,884 1,864 1,845 1,826 1,807 1,788

4 Общо приходи (осъвременени) 32,12

5 Оперативни разходи (БП) 3,47 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139 0,139

6 Оперативни разходи (СП) 17,33 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693 0,693

7 Общо оперативни разходи (6 - 5) 13,87 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555 0,555

Работна ръка 2,50 18% 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100

Материали 8,87 64% 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355 0,355

Оборудване 1,11 8% 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044 0,044

Други 1,39 10% 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055

8 Общо оперативни разходи (осъвременени) 8,66

Години

3. Източници на финансиране

Позиция ОБЩО коеф. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Частно дялово участие (при ППП)

2 Местна власт 2,73 2,73

3 Областна власт

4 Национална власт 0,24 15% 0,24

5 Общо национално съфинансиране  (1+2+3+4) 2,96 2,96

6 Безвъзмездна помощ от ЕС 1,35 85% 1,35

7 Заеми

8 Общо от всички финансови източници (5+6+7) 4,32 4,32

Години

4. Финансова устойчивост

Позиция ОБЩО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Безвъзмездна помощ от ЕС 1,35 1,35

2 Национално съфинансиране 2,96 2,96

3 Заеми

4 Друго финансиране 0,00

5 Общо от всички финансови източници (1+2+3+4)4,32 4,32

6 Приходи 0,00

7 Общ входящ паричен поток (5+6) 4,32 4,32

8 Общо инвестиционни разходи 4,45 4,45 0,00 0,00

9 Общо оперативни разходи 17,33 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

# Плащания по заеми

# Такси

# Общ изходящ паричен поток (8+9+10+11) 21,78 5,14 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

# Паричен поток (7-12) без осъвременяване -17,46 -0,82 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69 -0,69

# Натрупан паричен поток без осъвременяване -0,82 -1,51 -2,21 -2,90 -3,59 -4,29 -4,98 -5,67 -6,37 -7,06 -7,75 -8,45 -9,14 -9,83 -10,53 -11,22 -11,91 -12,61 -13,30 -13,99 -14,69 -15,38 -16,07 -16,77 -17,46

# ННС - осъвременена -10,95

Години

5. Финансова рентабилност на инвестициите

Позиция ОБЩО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Приходи (СП-БП) 50,44 2,25 2,23 2,21 2,19 2,17 2,15 2,13 2,11 2,09 2,07 2,06 2,04 2,02 2,00 1,98 1,96 1,94 1,92 1,90 1,88 1,86 1,85 1,83 1,81 1,79

2 Общо оперативни разходи (СП-БП) 13,87 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

3 Общо инвестиционни разходи (СП-БП) 4,45 4,45

4 Остатъчна стойност -0,13 -0,13

5 Общо разходи (2+3+4) (инвестиции) 18,18 5,00 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,43

6 Нетен паричен поток(1-5) без осъвременяване 32,25 -2,75 1,67 1,65 1,64 1,62 1,60 1,58 1,56 1,54 1,52 1,50 1,48 1,46 1,44 1,42 1,41 1,39 1,37 1,35 1,33 1,31 1,29 1,27 1,25 1,36

7 ННС - осъвременена 19,22

8 Финансова вътрешна норма на възвращаемост (FRR/C) на инвестициите

9 Фенансова нетна настояща стойност(FNPV/C) на инвестициите

59,6%

Години

€ 19,2

6. Финансова рентабилност на капитала

Позиция ОБЩО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Приходи (СП-БП) 0,00

Остатъчна стойност 0,13 0,13

Общ входящ паричен поток (1+ 2) 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13

Общо оперативни разходи (СП-БП) 13,87 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Лихви

Обслужване на заеми

Частно дялово участие (при ППП)

Общо национално съфинансиране 2,96 2,96

Общ изходящ паричен поток (4+5+6+7+8)  (капитал)16,83 3,52 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55

Нетен паричен поток (3-9) без осъвременяване-16,70 -3,52 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,55 -0,43

ННС - осъвременена -11,47

Финансова вътрешна нормана възвращаемост (FRR/K) на капитала

Финансовя нетна настояща стойност(FNPV/K) на капитала

#NUM!

(€ 11,5)
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сценария „с проект” и сценария „без проект”, когато проектът не се изпълнява. Сценария 

„с проект” разглежда обособената преди това алтернатива, която включва различни 

проектни компоненти и е наречена условно „С”. 

Основната цел на анализа е да докаже, че в рамките на целите на регионалната 

политика на ЕС, проектът едновременно е целесъобразен от икономическа гледна точка 

(нетна икономическа настояща стойност > 0) и е финансово изпълним. 

За да се направи икономическият анализ, чрез финансовия анализ е набавена 

основната информация, относно входящите и изходящите финансови ресурси, тяхната 

стойност и цялостната времева структура на приходите и разходите. При финансовия 

анализ е използван подходът на осъвременения финансов паричен поток (ОФПП), 

отчитащ жизнения цикъл на инвестицията. Основа за изчисление е финансовият паричен 

поток за целия период. Нетните парични потоци се осъвременяват за всяка година,чрез 

приетата от ЕС норма на осъвременяване – 5,0%. По този начин паричните потоци стават 

сравними по отношение на тяхната времева стойност. 

 

Анализът „Разходи-Ползи“ е изпълнен в съответствие с изискванията на: 

 Насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи -Ръководство за анализ на 

инвестиционни проекти по разходи-ползи и Указания към методиката за 

изготвяне на анализ разходи-ползи; 

 „Работен документ 4:  Указания за методологията на извършване на анализ 

разходи-ползи”  на ГД Регионална политика на ЕК, от 08/2006; 

 „Насоки за анализ разходи-ползи на инвестиционните проекти: икономически 

инструмент за оценка на кохезионната политика 2014-2020, декември 2014” 

(Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Economic appraisal tool for 

Cohesion Policy 2014-2020,  December 2014); 

 Указания за изготвянето на предпроектно проучване за модернизация на градски 

транспорт, УО на ОПРР, 2013 г. 

 „България - Общи указания за анализа на разходите и ползите за проекти, 

подкрепяни от Кохезионния фонд и ЕФРР в периода 2007-2013 г.” приети с 

Решение на МС от 17.06.2009 г.; 

 „Изисквания към анализите за обосновка на проекти по ОП „Транспорт” 

(разработени през 2008 г. от МФ, МТ, НКЖИ, „Метрополитен” ЕАД и НАПИ); 

 

При получаването на икономически разходи от финансови, се прилага принципа 

на сенчестото ценообразуване, т.е. изчистване на цените от трансферни плащания 

(данъци, мита, акцизи и др.), оценка на труда под нивото на заплатата и т.н. 
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Разходите при социално-икономическия анализ се преобразуват от финансови в 

икономически посредством стандартни коефициенти на преобразуване (СКП) за 

отделните компоненти, а именно: 

 отчуждения на земи - СКП = 1,00; 

 оборудване - СКП = 0,95; 

 материали - СКП = 0,83; 

 труд - СКП = 0,56; 

 други разходи (риск, режийни и пр.) - СКП = 0,83. 

 

За монетаризиране на ефекта от спестяването на времето са ползвани 

актуализираните, в съответствие с прогнозите на изменението на БВП, часови ставки, 

вече използвани в проекта за модернизация на МГОТ в гр. София. 

Годишния брой пътувания е определен в резултат на ползвания математически 

транспортен модел. 

Осредненото време за пътуване, е определено въз основа на резултатите, 

получени от извършените анкети и проучвания. 

 

Външни въздействия 

 

Външните въздействия са оценени, посредством монетаризирането на 

замърсяването на въздуха, нивата на шум и подобряването на здравето. 

 

Изчисляване на икономическите показатели 

 

За оценка на отделните алтернативи се ползват следните стандартни показатели: 

 Икономическа нетна осъвременена стойност; 

 Икономическа вътрешна норма на възвращаемост; 

 Отношение ползи разходи. 

 

Икономическата нетна осъвременена стойност се определя по формулата: 
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където: 

 

Sn е салдото на средствата по паричните потоци към момента n (нетен паричен поток); 

аt е финансовият сконтов индекс, избран за нуждите на осъвременяването. 
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Икономическата вътрешна норма на възвращаемост се определя като лихвения 

процент, който нулира нетната осъвременена стойност на инвестицията. 
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Което означава, че кумулативната нетна осъвременена стойност на всички 

предвидени разходи ще е точно толкова, колкото тази на всички предвидени приходи, 

когато и двете са осъвременени по вътрешната норма на възвращаемост. 

 

Резултати от анализа 

 

Получените обобщени резултати за отделните алтернативи са представени в 

следващата таблица. 

 

Таблица 3.4.5. Резултати от АРП 

Вариант EIRR ENPV П/Р 
 (%) (ME) (осъвр.) 

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 16,19% 44,11 2,45 

 

Получените положителни резултати показват, че проектът е социално-

икономически значим и осъществим. Подробни таблични са представени по-долу: 

 

 

 

Всички стойности са без ДДС
"Не се прави нищо" без проект Общо СКП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

(БП) (ME) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Стойност на времето (БП) 4072.99 151.12 152.70 154.32 155.97 157.65 159.37 161.20 163.06 164.97 166.91 168.89 170.22 171.55 172.89 174.24 175.60 176.98 178.36 179.75 181.15 182.54 183.94 185.34 184.26
2 Външни(допълнителни) разходи (БП) 188.69 9.570 9.422 9.274 9.126 8.978 8.830 8.682 8.534 8.386 8.238 8.090 7.942 7.794 7.646 7.498 7.350 7.202 7.054 6.906 6.758 6.610 6.462 6.314 6.024

Вредни емисии 178.79 9.086 8.944 8.803 8.661 8.519 8.377 8.236 8.094 7.952 7.810 7.668 7.527 7.385 7.243 7.101 6.959 6.818 6.676 6.534 6.392 6.250 6.109 5.967 5.683
GHGs 3.30 0.163 0.161 0.159 0.157 0.154 0.152 0.150 0.148 0.145 0.143 0.141 0.139 0.136 0.134 0.132 0.129 0.127 0.125 0.123 0.120 0.118 0.116 0.114 0.111
Шум 6.60 0.321 0.317 0.313 0.309 0.305 0.301 0.297 0.293 0.289 0.285 0.281 0.277 0.273 0.269 0.265 0.261 0.257 0.253 0.249 0.245 0.241 0.237 0.233 0.229

3 Общи потребителски и външни разходи (БП) (1+2) 4261.68 160.69 162.13 163.60 165.10 166.63 168.20 169.88 171.60 173.35 175.15 176.98 178.16 179.35 180.54 181.74 182.95 184.18 185.42 186.66 187.90 189.15 190.40 191.65 190.28
4 Общо оперативни разходи (БП) 10.99 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396 0.4396

Работна ръка 1.94 0.56 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078 0.078
Материали 2.88 0.83 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115
Оборудване 3.29 0.95 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132 0.132
Други разходи 2.88 0.83 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115 0.115

"Прави се нещо" с проект 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

(СП)
5 Стойност на времето (СП) 3886.78 149.68 150.83 152.00 153.19 154.41 155.73 157.08 158.45 159.85 161.27 162.06 162.85 163.64 164.44 165.22 166.03 166.84 167.64 168.44 169.23 170.02 170.80 169.30 167.80
6 Външни (допълнителни) разходи (СП) 201.95 9.802 9.682 9.562 9.442 9.322 9.201 9.081 8.961 8.840 8.720 8.600 8.480 8.359 8.239 8.119 7.998 7.878 7.758 7.637 7.517 7.397 7.276 7.156 6.921

Вредни емисии 191.62 9.311 9.196 9.081 8.966 8.851 8.736 8.621 8.506 8.391 8.276 8.161 8.046 7.932 7.817 7.702 7.587 7.472 7.357 7.242 7.127 7.012 6.897 6.782 6.552
GHGs 3.27 0.163 0.161 0.159 0.157 0.155 0.152 0.150 0.147 0.145 0.142 0.140 0.137 0.135 0.133 0.130 0.128 0.125 0.123 0.120 0.118 0.115 0.113 0.110 0.108
Шум 7.06 0.328 0.325 0.322 0.319 0.316 0.313 0.310 0.307 0.304 0.301 0.299 0.296 0.293 0.290 0.287 0.284 0.281 0.278 0.275 0.272 0.269 0.266 0.263 0.260

7 Общо потребителски и външни разходи (СП) (5+6) 4088.73 159.48 160.51 161.56 162.64 163.73 164.93 166.16 167.41 168.69 169.99 170.66 171.33 172.00 172.67 173.34 174.03 174.72 175.40 176.07 176.75 177.41 178.07 176.45 174.72
8 Общо оперативни разходи (СП) 54.94 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198 2.198

Работна ръка 9.71 0.56 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388 0.388
Материали 14.39 0.83 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575
Оборудване 16.47 0.95 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659 0.659
Други разходи 14.39 0.83 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575 0.575

9 Общо инвестиционни разходи (СП) 10.99 10.99
Отчуждения 0.00 1.00
Работна ръка 1.94 0.56 1.941
Материали 2.88 0.83 2.877
Оборудване 3.29 0.95 3.293
Други разходи 2.88 0.83 2.877

10 Остатъчна стойност -5.49 -5.49
11 Общо ползи (3-7) 172.95 1.21 1.62 2.04 2.46 2.90 3.27 3.72 4.19 4.67 5.16 6.32 6.83 7.34 7.87 8.40 8.91 9.46 10.02 10.58 11.16 11.74 12.33 15.20 15.56
12 Общо разходи (8+9+10-4) 49.45 12.75 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 -3.74 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76
13 Нетен паричен поток (11-12) без осъвременяване 123.50 -12.75 -0.55 -0.14 0.28 0.70 1.14 1.51 1.96 2.43 2.91 3.40 4.56 5.07 5.58 6.11 6.64 7.16 7.70 8.26 14.32 9.40 9.98 10.57 13.44 13.80
14 ННС - осъвременена 44.11
15 Икономическа вътрешна норма на възвращаемост (EIRR) 16.2%
16 Икономическа нетна настояща стойност (ENPV) 44.11
17 П/Р отношение без осъвременяване 3.50

18 Общо ползи (осъвременени) 81.14
19 Общо разходи (осъвременени) 33.18
20 П/Р отношение с осъвременяване 2.45

Години
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ПОДХОД ЗА ОЦЕНКА, ПРЕДВАРИТЕЛНО БЮДЖЕТИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ НА 

НЕОБХОДИМИЯ ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ВЪВЕЖДАНЕТО И 

ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЗНЕ 

 

Столична община има стабилно финансово положение, предвид на това, че има 

възможност да набира собствени приходи на местно ниво и има минимална зависимост 

от фискалните трансфери (30% от бюджета) от централното правителство. Освен това 

общината има и висок кредитен рейтинг и вече получава средства от международни 

донори, което ѝ дава финансовата автономия да търси множество източници на 

финансиране за проекти. 

Столична община вече е със значителен опит и капацитет в привличането и 

усвояването на финансиране (безвъзмездно и кредитиране) за изпълнение на 

разнообразни по характер проекти от различен мащаб. 

Процесът на програмиране на националните оперативни програми за новия 

програмен период 2021-2027г. дава увереност, че могат да бъдат основен източник на 

финансиране на настоящият проект.  

Оценката на необходимият финансов ресурс е направена на база на 

предложеният сценарий за поетапното въвеждане на ограниченията. 

Необходимият финансов ресурс е приблизителен и е възможно да бъде 

променен в зависимост от реализацията на сценария, както и в зависимост от 

постигнатите резултати. 
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3.5. НАСОКИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБСЪЖДАНЕ И 

КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО 

 

Тези насоки очертава общата рамка на комуникацията с обществото относно 

въвеждане на ЗНЕ в София. На тази база ще се провежда целият процес в краткосрочен и 

средносрочен план по гарантиране на гражданското участие в процесите на планиране, 

изпълнение и наблюдение. 

Насоките съдържат дефиниране на основни принципи и цели, избор на 

инструменти и най-ефективни информационни канали, предложения за специфични 

дейности и публични активности, чрез които да бъде привлечен максимален брой 

представители на заинтересованите страни. За постигане на обществен консенсус е 

необходимо да бъде осигурено широко участие в обсъжданията и вземането на 

решенията относно бъдещото развитие на Столична община. 

Основната цел в комуникационния процес е осигуряване на активното участие на 

гражданското общество за въвеждане на ЗНЕ чрез които ще се постигне намаляване на 

отделянето на вредни емисии, които замърсяват въздуха, в съответствие с изискванията 

и стандартите на ЕС. На гражданите трябва ще се предоставят възможности да 

идентифицират проблемите в средата около тях, да предлагат решения и да работят за 

реалната промяна на ситуацията. 

Комуникационната стратегия е изградена от четири основни взаимосвързани 

компонента: 

Съдържателен: определя какво се предлага за комуникиране - основни теми и 

послания, които излизат от името на общинската администрация като пакет от експертни 

мнения, оценки и предложения, свързани с отделните етапи от въвеждане на ЗНЕ; 

Адресати: определя към кого е насочен комуникационният процес – целевите 

групи и техните характеристики, чиито особености предопределят както формулирането 

на посланията, така и инструментите, които се прилагат в хода на комуникационния 

процес; 

Функционален: отговаря на въпроса как се комуникира определена тема, след 

като е дефиниран конкретният адресат по териториален, демографски, професионален 

или друг признак, главно с оглед на идентифицираните потребности и нагласи – 

определяне на начините, техниките и специфичните дейности, върху които се гради 

комуникацията, както и приложимите канали за получаване на информация; 

Система за обратна връзка: в процеса на комуникация тя изпълнява „контролни“ 

функции - в краткосрочен и средносрочен план се проверява както ефективността на 

посланията, така и в каква степен са задоволени информационните и познавателни 

потребности на идентифицираните целеви групи. 
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КС е отворен документ, който може да бъде допълван и актуализиран. 

КС стъпва върху определенията, дадени в Насоките за гражданско участие в 

процеса на вземане на политически решения, Съвет на Европа, приети от Комитета на 

министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите). 

 

Определения 

 

 „Гражданско участие“ 

Ангажирането на лица, неправителствени организации и 

гражданското общество като цяло в процесите на вземане на 

решения от публичните органи. Гражданското участие в 

процеса на вземане на политически решения се отличава от 

политическите дейности по отношение на прякото ангажиране 

с политическите партии и лобирането във връзка с бизнес 

интересите. 

  

„Процес на вземане на 

решения“ 

Разработването, приемането, прилагането, оценката и 

преформулирането на политически документ, стратегия, закон 

или регламент на национално, регионално или местно 

равнище или всеки процес, при който се взема решение, което 

засяга обществото или негов сегмент, от публичен орган, на 

който са предоставени такива правомощия; 

  

„Неправителствени 

организации“ (НПО) 

Доброволни самоуправляващи се органи или организации, 

създадени да осъществяват главно нестопанските цели на 

своите учредители или членове, както е посочено в Препоръка 

CM / Rec (2007) 14 на Комитета на министрите към държавите-

членки относно правния статут на неправителствените 

организации в Европа. Те могат да включват например 

доброволчески групи, организации с нестопанска цел, 

сдружения, фондации, благотворителни организации или 

групи, основани на географски принцип, за защита на 

общностни интереси или застъпничество; 
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„Гражданско общество като 

цяло“ 

Ансамбълът от индивиди и организирани, по-малко 

организирани и неформални групи, чрез които те допринасят 

за обществото или изразяват своите възгледи и мнения, 

включително когато повдигат въпроси, свързани с нарушения 

на човешките права и други неправомерни действия или 

изразяват критични коментари. Такива организирани или по-

малко организирани групи могат да включват професионални 

и обществени организации, университети и изследователски 

центрове, религиозни и други организации и защитници на 

правата на човека; 

  

„Публичен орган“ 

Всеки изпълнителен, законодателен или административен 

орган на национално, регионално или местно равнище, 

включително лица, упражняващи изпълнителна власт или 

административни функции. 

 

Основен принцип за провеждане на държавната политика за регионално развитие 

е принципът за партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при 

осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и 

оценката.39 

За постигане на качествен и пълноценен процес на устойчиво интегрирано 

регионално и местно развитие изключително важно е гражданското общество да бъде 

привлечено за участие на всички нива и етапи – и в отделните етапи на планирането, и в 

етапите на изпълнение, наблюдение и оценка на резултатите. 

 

       
       
       
       
       
       
       

 

Главна цел е да се осигури прилагането на принципа за партньорство и 

сътрудничество. Трябва да се осигури прозрачност и информация относно 

очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, както и да 

се мотивира обществеността за активно участие в процеса на вземане на 

решенията и реализиране на политиката за никоемисионните зони. 

 

 

 

                                                           
39 Източник: Закон за регионалното развитие, чл.2 ал.3 т.6, изм. и доп. ДВ №21/13.03.2020 
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Форми на гражданско участие 

 

В тази връзка действията по предварително обсъждане и комуникация с 

обществото за ЗНЕ могат да бъдат насочени към: 

 Представяне в подходяща форма (публични дискусии, фокус групи, 

форуми/семинари, печатни материали, видеоматериали и др.) на информация за 

предвижданията на ЗНЕ, за ползите и очакваните резултати за качествено 

подобряване на градската среда и екологичните параметри с фокус – качество на 

атмосферния въздух. 

 Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, общинския съвет, 

общинската администрация, социалните и икономическите партньори, 

неправителствените организации и гражданското общество; 

 Разясняване на необходимостта и значението на въвеждането на ЗНЕ за 

развитието на общината и за подобряване на стандарта на живот на населението;  

 Привличане вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за 

формиране на позитивно обществено мнение и активна гражданска позиция по 

отношение участието и подкрепата на ръководството на общината за 

осъществяване на ефективна комуникация. 

 

В процеса на предварително обсъждане и комуникация с обществото са 

приложими четири основни форми на гражданско участие в процеса на вземане на 

политически решения: предоставяне на информация, консултиране, диалог и активно 

участие.  

 

Фигура 3.5.1. Основни форми на гражданско участие в процеса на вземане на 

политически решения40 

 

 

                                                           
40 Източник: Насоките за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на Европа, приети от Комитета на 
министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите). 
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Предоставяне на 

информация  

На всички етапи от вземането на решения, цялата подходяща 

информация трябва да бъде представена на ясен и разбираем 

език и в подходящ и достъпен формат, без неоправдани 

административни пречки и, като правило, безплатно, в 

съответствие с принципите на отворените данни. 

Консултиране  

Консултирането позволява на публичните органи да събират 

гледните точки на отделни лица, неправителствени 

организации и гражданското общество като цяло относно 

конкретна политика или тема като част от официална 

процедура. Консултирането може да се извършва чрез 

различни средства и инструменти като срещи, публични 

изслушвания, фокус групи, проучвания, въпросници и цифрови 

инструменти. 

Публичните органи трябва да предоставят публично достъпна 

обратна информация относно резултата от консултациите, по-

специално информация, в която се посочват причините за 

окончателно взетите решения. 

Диалог  

Диалогът е структуриран, дълготраен и ориентиран към 

резултати процес, който се основава на взаимен интерес в 

обмена на мнения между публични органи, физически лица, 

НПО и гражданското общество като цяло. 

Публичните органи, неправителствените организации и 

гражданското общество като цяло могат да обмислят 

създаването на различни платформи като постоянно 

пространство за диалог и участие.  

Тези платформи могат да включват редовни публични 

изслушвания, обществени форуми, консултативни съвети или 

подобни структури. 

Активно участие 

Активното участие се отнася до възможности за участие на 

гражданите в процесите на вземане на решения, предоставени 

от публичните органи на граждани, неправителствени 

организации и гражданското общество като цяло, които се 

простират извън предоставянето на информация, консултации 

или диалог.  

Различни видове партньорства, включващи държавни органи, 

неправителствени организации и представители на 

гражданското общество, могат да бъдат подходящи на 
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различни етапи от процеса на вземане на решения и могат да 

включват партньорства, свързани с изпълнението на 

решенията. 

 

Принципи за участие на гражданите 

 

Гражданското участие следва да се насърчава и подпомага чрез следните 

принципи, които се прилагат към всички участници, въвлечени в процеса на вземане на 

политически решения: 41 

 взаимно уважение между всички участници като основа за честно взаимодействие 

и взаимно доверие; 

 зачитане на независимостта на НПО, независимо от това дали техните мнения 

съответстват с тези на публичните органи или не; 

 зачитане на позицията на публичните органи, които носят отговорността и 

отчетността при вземането на решения; 

 откритост, прозрачност и отчетност; 

 отзивчивост, като всички участници предоставят съответна обратна връзка; 

 недискриминация и приобщаване, така че всички гласове, включително тези на 

по-малко привилегированите и най-уязвимите, да могат да бъдат изслушани и 

взети под внимание; 

 равенството между половете и равнопоставено участие на всички групи, 

включително тези с особени интереси и нужди, като младите хора, възрастните 

хора, хората с увреждания или малцинствата; 

 достъпност чрез използване на ясен език и подходящи средства за участие, 

офлайн или онлайн и на всяко устройство. 

 

Предпоставки за успешно включване на гражданите 

 

 Достъпен и приобщаващ процес, адекватен на целта; 

 Актуална и разбираема информация; 

 Равен достъп и привличане на всички заинтересовани страни; 

 Включване на идеи и предложения на гражданите в решенията и политиките; 

 Сътрудничество на принципа на равнопоставеност и зачитане на гражданските и 

човешки права. 

                                                           
41 Източник: Насоки за гражданско участие в процеса на вземане на политически решения, Съвет на Европа, приети от Комитета на 
министрите на 27 септември 2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите) 
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Нива на гражданско участие 

 

Информиране 

Основополагащ етап, целта му е да информира гражданите и 

да ги насърчи да участват (публикации, плакати, 

презентационни материали и др.); 

Консултиране 

Етап, на който гражданите са поканени да коментират 

предоставената им информация и да споделят мнения 

(анкети, проучвания, изследвания, консултации, становища, 

предложения). 

Вземане на решения  

Вземането на съвместни решения е един от най-важните 

етапи, при който гражданите работят съвместно с 

управляващите за формулиране на общи решения, изисква се 

включване на заинтересованите страни (дискусионни форуми 

и др.); 

Изпълнение на решенията 

Гражданите и управляващите предприемат действия за 

реализиране на решенията (конкретни дейности или 

инициативи); 

Наблюдение и оценка 
Наблюдението и оценката на изпълнението е заключителен 

етап.  

 

Комуникационни дейности 

 

 Определяне на заинтересованите страни 

Заинтересовани страни трябва да бъдат официално поканени, но участието им е 

доброволно. На всеки етап е необходимо да се дава обратна връзка на всички участници 

и заинтересовани страни относно развитието на процеса и постигнатите резултати. 

Заинтересованите страни са лица или групи, които могат да се възползват от 

изпълнението и/или успеха на ЗНЕ или които са ограничени от него. 

 

Широкият набор от мерки, вкл. ограничения, санкции и стимули, оказват влияние 

върху различни групи с различни интереси.  

 Разработване на Комуникационен план 
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Комуникационния план е необходим за осъществяване на синергия между работата 

на администрацията и публичното позициониране на информацията, която следва да 

бъде предварително обсъдена с различните заинтересовани страни. 

В Комуникационния план следва да бъдат описани комуникационните дейности: 

 Предоставяне на регулярна информация с посочен комуникационен канал и 

график на публикуване/ излъчване; 

  Организиране на събития – срещи, форуми,  

 Провеждане на проучвания и изследвания  

 и др. 
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IV. МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ОТ ПИЛОТНОТО 

ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗОНИ С НИСКИ ЕМИСИИ ЗА 

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА 

 

4.1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ЛОКАЦИИ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ ЗАМЪРСЯВАНЕТО 

НА ВЪЗДУХА И ЗА ИЗМЕРВАНЕ ТРАФИКА ОТ МПС 

 

С оглед на изпълнение на заложения сценарий, както и на необходимостта от 

анализ на резултатите вследствие на въведените мерки е необходимо да бъдат 

инсталирани допълнителни технически средства за събиране на данни за трафика и за 

измерване на качеството на атмосферният въздух и обследваните емисиони фактори. В 

тази връзка и в продължение на заложените прогнозни разходи за изграждане на 

системата, на всеки етап е необходимо да бъдат инсталирани планираните технически 

средства. 

Техническите средства са основно две групи: за събиране на информация за 

трафика и за измерване качеството на атмосферния въздух. 

 

 Технически средства за събиране на информация за трафика 

В тази група попада техническо оборудване, което ще позволи да се събира 

информация за трафичното натоварване, чрез две основни технологии.  

RFID четци – чрез тези детектори ще бъде изчитана информацията от стикерите на 

превозните средства. 

ANPR камери – чрез камерите ще се осигуряват необходимите данни както за 

трафика, така и за формиране на електроните фишове за нарушения. 

Към тези средства ще се осигури и необходимото оборудване за пренос на 

данните към контролен център, електрозахранване на системите. 
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 Технически средства за измерване на качеството на атмосферният въздух и 

обследваните емисионни фактори 

В тази група попада необходимото оборудване за измерване на всички 

емисионни фактори предмет на разработения математическия модел.  

 

       
       
       
       
       
       

 

Техническото оборудване представлява метеорологични станции, които 

позволяват  събиране на данни за измерване на качеството на атмосферния 

въздух в реално време, посредством сензори на най-разпространените 

замърсители на въздуха (PM, CO, NO₂, SO₂), температура, влажност и 

налягане.  

 

Подобна система вече е изградена и позволява събиране на данни от 22 станции. 

Предвиденото ново оборудване разширява обхвата на системата и осигурява по-голямо 

покритие и по-голям обем данни за извършване на качествен анализ. 

 

Фигура 4.1.1. Местоположение на съществуващи станции в София 

СЪЩЕСТВУВА-

ЩИ ЛОКАЦИИ 

ЗА ИЗЕРВАНЕ 

НА КАВ В 

СОФИЯ 

 

 

 В зоните „Малък ринг“, „Голям Ринг“ и „Ринг - център“ се предлага да бъдат 

монтирани допълнителни  технически средства, които да надградят съществуващата 

система от вече изградени станции. 
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Фигура 4.1.2. Локации за монтиране на нови станции в зона „Малък ринг“ 

СЪЩЕСТВУВА

Щ ЗОНА 

„МАЛЪК РИНГ“ 

– ЛОКАЦИИ ЗА 

МОНТИРАНЕ 

НОВИ 

СТАНЦИИ 

 

 

Фигура 4.1.3. Локации за монтиране на нови станции в зона „Голям ринг“ 

СЪЩЕСТВУВА

Щ ЗОНА 

„ГОЛЯМ РИНГ“ 

– ЛОКАЦИИ ЗА 

МОНТИРАНЕ 

НОВИ 

СТАНЦИИ 
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Фигура 4.1.4. Локации за монтиране на нови станции в зона „Ринг - център“ 

СЪЩЕСТВУВАЩ 

ЗОНА „РИНГ - 

ЦЕНТЪР“ – 

ЛОКАЦИИ ЗА 

МОНТИРАНЕ 

НОВИ 

СТАНЦИИ 

 

 

При изпълнение на сценария за етапно въвеждане на ЗНЕ, възниква необходимост 

както от измерване на трафика и емисиите, така и от осигуряване на техническа 

възможност за управление на трафика на светлинно регулираните кръстовища в 

съответствие с увеличеното трафично натоварване. 

 

       
       
       
       
       
       
       

 

Осигуряването на техническа възможност за управление на трафика на 

светлинно регулираните кръстовища в съответствие с увеличеното 

трафично натоварване означава, че е необходимо да бъде изготвена 

проектна документация за работа на светофарните уредби при различни 

сценарии, които проекти да бъдат реализирани при въвеждането на 

съответните етапи на ЗНЕ. 

 

Необходимо е и изготвянето на симулационни модели за трафика по време на 

работа на отделните етапи. 
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4.2. РАЗРАБОТВАНЕ, ПРЕДСТАВЯНЕ И АРГУМЕНТАЦИЯ ЗА 

МЕТОДОЛОГИЯ И ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНИЯ, ВКЛЮЧВАЩИ 

ИЗМЕРВАНИЯ ВЪВ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДЪЛЪГ ПЕРИОД ПРЕДИ 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ ЗА МПС, ПО ВРЕМЕ И СЛЕД 

ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ, КАКТО ЗА ЗОНИТЕ ЗНЕ, ТАКА И ЗА 

СЪСЕДНИ ЗОНИ НА ТЯХ 

 

Оценката на ефективността от изпълнението се извършва спрямо задължителни 

компоненти, съставляващи комплексна методология, която може да бъде използвана 

самостоятелно от Столична община за последваща оценка на ефекта от пилотното 

въвеждане на ЗНЕ за МПС върху нивата на замърсяване на въздуха в столицата, в т.ч.: 

 Ефективност на инвестициите, разглеждана като съотношение между поставените 

цели, вложения ресурс и постигнатите резултати (в количествено/бройно 

измерими стойности); 

 Степен на постигане на целевите стойности (измеримо в %-тна величини 

съотношение между очакваните/ планираните и постигнатите/ реалните 

резултати);  

 Причини за неизпълнение на целите, ако такова се идентифицира, вкл. има ли 

външни фактори, които влияят върху изпълнението, кои са те и как влияят 

(положително/негативно), и какви допълнителни мерки са необходими за 

ограничаване на негативното влияние на външните фактори (прилагане на 

механизма за мониторинг и контрол); 

 Реалистичност на заложените цели (измерими към отделните етапи от 

въвеждането на ЗНЕ) и в случай, че не са били реалистични, какви е трябвало да 

бъдат заложените стойности (по-ниски или по-високи); 

 Конкретни препоръки от извършената експертна оценка за последващо прилагане 

след пилотното въвеждане на ЗНЕ. 

 

Прилагането на описаната по-горе методология следва логиката на интервенция 

при съблюдаване на следните последователни стъпки: 

 При оценката на ефективността се изследва какво е постигнато по отношение на 

планираните цели (постигнатото по отношение на заложените целеви стойности 

на индикаторите за резултат към отделните етапи от въвеждането на ЗНЕ); 

 В допълнение се изследват и анализират причините за неизпълнение на целите, 

външните фактори, които оказват негативно влияние върху постигане на целите, 

както и възможностите за ограничаване на тяхното въздействие чрез въвеждане 
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на допълнителни мерки/санкции към действащия механизъм за мониторинг и 

контрол . 

 Изследва се реалистичността на заложените целеви параметри за отделните 

етапи от въвеждането на ЗНЕ, от гледна точка на по-високите или по-ниските нива 

на измерените стойности; 

 Използва се набор  от средства за извършване на статистически анализи, въз 

основа на моделиране на смесени ефекти или методи за динамични редове, или 

други, с които да може да се установи, статистически значими ли са очакваните 

ефекти от функционирането на ЗНЕ и каква е ефективността на ЗНЕ за МПС . 

 

ИНСТРУМЕНТАРИУМ И ПОДХОД ЗА ОБРАБОТКА, ОБОБЩЕНИЕ, 

ИНТЕРПРЕТИРАНЕ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА КОЛИЧЕСТВЕНИ И КАЧЕСТВЕНИ 

ДАННИ В ПРОЦЕСА НА ПОСЛЕДВАЩО ПРИЛАГАНЕ НА РАЗРАБОТЕНАТА 

МЕТОДОЛОГИЯ, ВКЛ. МЕТОДИ, ТЕХНИКИ И ИНСТРУМЕНТИ, ПРИЛОЖИМИ 

КЪМ  ОЦЕНКАТА НА ЕФЕКТИВНОСТТА 

 

Подходите за събиране на данни са разделени в две основни категории - 

качествени и количествени, чрез които набраната необходима информация да осигури 

добро качество на анализите и надеждност на резултатите при оценката. Ще бъдат 

използвани качествени и количествени методи, техники и инструменти за събиране на 

първични и вторични данни за извършване на сравнителен анализ, който е в основата на 

последващата експертна оценка. Събирането на първичните данни включва 

систематично наблюдение на конкретни количествени данни, докато вторичните данни 

представляват аналитични извлечения от първични данни.  

Количествени методи ще бъдат използвани за събиране на преки данни с цифрово 

изражение, като средни стойности, числа или съотношения, които са статистически 

достоверни. Качествените методи ще се използват за събиране на косвени данни и 

оценка на косвените резултати като например идентифициране на нужди, проблеми, 

рискове, така както и за набиране на предложения за оптимизиране на процеси, 

процедури, предложения за решаване на съществуващи проблеми и др. Докато 

качествените методи не са предназначени да предоставят достоверни статистически 

данни (дават по-задълбочено разбиране за това защо се поддържат определени 

виждания и политики, изследват начина, по който се правят преценки и могат да бъдат 

силно показателни за оценката като цяло), то количествените методи поставят 

въпросите: кой, какво, кога, къде, колко и как, в отговор на които се събира и обработва 

необходимата обективна статистическа информация на отделните етапи от въвеждането 

на ЗНЕ. 
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Анализите на набраните първични и вторични данни за целите на последващата 

оценка на ефикасността (в съотношението между вложени ресурси/разходи и постигнати 

цели/измерими резултати), ще бъдат осъществени посредством комбинация от следните 

методи: дескриптивна статистика, анализ на индикатори, анализ на финансовото 

изпълнение, анализ на административната тежест и анализ на устойчивостта. 

Въздействията ще бъдат оценени чрез комбинация от количествени методи 

(контрафактологичен анализ) и теоретични методи (теория на промяната).  

Обект на изследване, анализ и оценка ще бъдат следните показатели с 

възможност за извеждане на модели на причинно-следствени връзки на базата на 

логиката на интервенция и постигнатия ефект чрез предложените индикатори за 

резултат, измерими на всеки отделен етап от въвеждане на ЗНЕ за МПС на територията 

на Столична община: 

 Съотношение между базова и постигната стойност на индикаторите за резултат, 

относими към пилотното въвеждане на ЗНЕ, в съответствие с мерките за 

реализация на действащия ПУГМ на Столична община за периода 2020-2035г. и 

мерките, съгласно Комплексната програма за подобряване на КАВ на територията 

на Столична община за периода 2021-2026г.; 

 Съотношение между стойността на вложените човешки, информационни и 

технически ресурси за обезпечаване на изпълнението и стойността на 

инвестицията, вкл. необходимост от подобряване на административния 

капацитет за прилагане на механизма за мониторинг и контрол, вследствие 

установено намаляване или увеличаване на административната тежест; 

 Съотношение между базова и постигната стойност на индикаторите чрез  

сравнение на текущото състояние с друго, хипотетично състояние, което може да 

се очаква, че е щяло да настъпи при отсъствие на интервенцията. За целта, при 

оценката се сравняват наблюдаваните ефекти в експерименталната група (при 

третираните ЗНЕ на територията на СО) и в контролна група (извън ЗНЕ); 

 Съотношение между базова и постигната стойност на индикаторите в контекста на 

количествено и качествено измерение на приноса на имплементираните 

политики за постигане на целевите резултати (чрез намаляване или увеличаване 

на стойността на съответния индикатор).  

 

Разработената Методология съдържа насоки за извършване на последваща 

оценка на ефекта от ЗНЕ за МПС върху нивата на замърсяване на въздуха в града чрез 

прилагане на план за измервания с конкретни мерки и включва следните елементи: 

 

 Локации за поставяне на технически средства за измерване замърсяването на 

въздуха и за измерване трафика от МПС, които ще помогнат да се направят 

подходящите измервания на замърсяването на въздуха и трафика в зоните. Като 

база са използвани и местоположенията на съществуващите CCTV камери с 
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функция за разпознаване на регистрационните номера на превозните средства и 

сензори за замърсяването на въздуха.  

 Мерки за измервания във възможно най-дълъг период преди въвеждането на ЗНЕ 

за МПС. 

 Мерки за измервания по време и след въвеждането на ЗНЕ, както за зоните ЗНЕ, 

така и за съседни зони на тях. 

 Мерки за измерване на нивата на замърсяване на въздуха в непосредствена 

близост извън ЗНЕ, които да помогнат да се установи има ли преразпределяне на 

трафика извън ЗНЕ. Предложение за поставяне на технически средства за 

измерване на нивата на замърсяване и трафичното натоварване в контролната 

зона. 

 Сравнение на нивата на замърсяване на въздуха в ЗНЕ и в контролната зона. 

 Оценка на обществената реакция от въвеждането на ЗНЕ. 

 

Ефектът от въвеждането на ЗНЕ ще бъде оценяван посредством математично 

моделиране на КАВ при различни сценарии. При това ще бъдат оценявани разликите в 

резултатите по отношение на КАВ преди и след въвеждане на ЗНЕ, както и резултатите, 

постигани при различни сценарии на действие на ЗНЕ. Такъв подход би трябвало да 

осигури възможност за избор на оптимален вариант относно постигане на приемливо 

качество на въздуха от една страна и трудностите, проблемите и финансирането на 

дейностите по въвеждане на ЗНЕ от друга. В допълнение, изследването и анализа на 

постигнатото съответствие при прилагането на политиката за ЗНЕ и реакциите на 

засегнатите, ще предоставят възможност да се оцени ефективността на водената 

политика и да се съгласуват областите, в които може да се постигне подобрение.  

 

Анализът на качеството на въздуха може да се основава както на данни от преки 

измервания на показателите (концентрации на замърсителите на въздуха), така и на 

данни от дисперсионно моделиране на разпространението на емитираните от МПС 

замърсители. Комбинацията от двата подхода ще даде най-подробна и ясна картина 

относно изменението на концентрациите на замърсителите след въвеждане на зоната, а 

така също и тяхното пространствено разпределение. 

 

Насоки за оценка на ефективността на ЗНЕ чрез измерване на концентрациите на 

замърсителите: 

 

a. Техническите средства за измерване (Пункт за мониторинг, ПМ) трябва да са 

оборудвани с автоматизирана апаратура по стандартите за измерване на нивата на 
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ключовите замърсители на въздуха (най-малко: NO₂, NO, NOx, ФПЧ10, ФПЧ2,5, НМЛОС) или 

такава, работеща по референтни методи.  

b. В плана за мониторинг да се предвиди регулярна техническа поддръжка, 

изграждане и поддържане на база данни или включването на данните докладвани от 

тези средства в базата на ИАОС.  

c. Броят на такъв тип ПМ зависи от множество фактори, по-важните от които са 

финансовата и теренната обезпеченост, като минимумът е два – по един в зоната и извън 

нея, в непосредствена близост. 

d. Местоположението на автоматичните измервателни станции ще определи и 

техния вид (транспортно ориентирана или градски фонов) и обхват. За да са релевантни 

по отношение на ЗНЕ, би трябвало да се разполага с данни от най-малко два транспортно-

ориентирани пункта (в и извън зоната). Те трябва да бъдат стационарни и постоянно 

действащи.  

e. Сравнителните анализи трябва да се извършват по данни, събирани от еднакви 

по тип ПМ. 

f. За да се изчисляват различните оценки на показателите за качество на въздуха, 

каквито са средногодишните концентрации и перцентилни стойности е необходимо 

всеки такъв пункт да има период на измерване на едно място поне една година преди 

въвеждане на зоната, съобразно изискванията за пълнота на данните определени в 

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 

g. Като допълващи, могат да се използват данните от сензорни станции, но само 

като индикативни отношения или лингвистични сравнения, тъй като грешките и 

отклоненията в техните данни не позволяват да се правят адекватни изводи относно 

качеството на въздуха като абсолютни стойности на концентрацията на замърсител 

сравнявани с конкретна норма. 

h. Местоположението на пунктовете за мониторинг, според наредбата, цитирана 

по-горе се определя на базата на математично моделиране на разпространението на 

замърсителите, като се избират локациите с високи концентрации. 

 

Насоки за оценка на ефективността на ЗНЕ чрез математично моделиране на 

разпространението на замърсителите 

 

Тъй като чрез математично моделиране могат да се извършват оценки на КАВ – 

както за минали периоди, така и прогнозни, то може да бъде използвано за оценки на 

ефективността на ЗНЕ с различни сценарии на въвеждане по обхват и продължителност. 

За тази цел е необходимо: 
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a. Да се събират подробни данни за трафика по големите пътни артерии, 

пресичащи зоната – брой МПС преминаващи по даден линеен източник по категории 

(разпределени по вид  гориво, EURO стандарт и товароносимост – леки, лекотоварни, 

тежкотоварни, автобуси мотоциклети) 

b. Да се инвентаризират емисиите на замърсителите по методиката на 

Европейската агенция по околна среда – „EMEP/EEA air pollutant emission inventory 

guidebook“, която се актуализира периодично. 

c. Данните от инвентаризацията на емисиите на замърсителите да се подготвят в 

подходящ формат в зависимост от използвания дисперсионен модел; 

d. Да се осигурят метеорологични и теренни данни, подготвени за работа с 

конкретния модел. 

 

Фигура 4.2.1. План за постепенно намаляване на емисиите от автотранспорта за периода 

на действие на Програмата42 

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Източник: „Комплексна програма за подобряване качеството на атмосферния въздух на територията на 
Столична община за периода 2021-2026“ 

1
0

%

2
0

%

3
0

%

2 0 2 2 Г . 2 0 2 4 Г . 2 0 2 6 Г .
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ 

 

Таблица 4.2.1. Индикатори за резултат 

№ ИНДИКАТОР Цел 
Целева 

промяна 

 МОБИЛНОСТ   

1 Средна продължителност на пътуванията намаляване  

 Придвижване с автомобили   

2 Брой коли на 1 000 жители намаляване -10% 

3 Влизащи в ЗНЕ (дневно) намаляване -30% 

4 Електромобили – бр. на 1000 жители увеличаване  

 ОКОЛНА СРЕДА   

5 Общо вредни емисии намаляване -25% 

6 Прахово замърсяване намаляване -25% 

7 Парникови газове намаляване -25% 

8 Шумово замърсяване намаляване -10% 

9 
Намаляване емисиите на територията на ЗНЕ „Малък 

ринг“ 
намаляване -70% 

 УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ГРАЖДАНИТЕ   

10 Обществен транспорт увеличаване 75% 

11 Велосипедна инфраструктура и съоръжения увеличаване 75% 

12 Обществени пространства увеличаване 80% 

13 Качество на въздуха увеличаване 60% 
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ИНДИКАТИВЕН ПЛАН  

 

Таблица 4.2.2. Индикативен план 

 

№ мярка 

Мерна 

единиц

а 

Базова 

стойнос

т 

Целева 

стойност 

Необходим 

ресурс 

Период/ 

Източник 

на 

информаци

я 

ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНИЯ ПРЕДИ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ ЗА МПС 

1. 

Разработване на 

система за 

мониторинг, 

контрол и 

таксуване в 

зоната 

брой 1 0% 
Технически/ 

финансов 

Столична 

община 

1.1

. 

Закупуване на 

технически 

средства за 

събиране на 

информация за 

трафика 

брой - 
Съгл. идеен 

проект 

Технически/ 

финансов 

Столична 

община, 

МВР 

1.2

. 

Закупуване на 

технически 

средства за 

измерване на 

КАВ и 

обследваните 

емисионни 

фактори 

брой 22 
Съгл. идеен 

проект 

Технически/ 

финансов 

Столична 

община, 

МОСВ 

2. 
Изготвяне и 

тестване на 

симулационни 

брой 1 
Съгл. идеен 

проект 

Технически/ 

финансов 

Столична 

община 
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модели за 

трафика 

3 

Измерване на 

КАВ и 

обследваните 

емисионни 

фактори 

месец  4 Технически 

Столична 

община, 

МОСВ 

ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНИЯ СЛЕД ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ 

1 

Изготвяне и 

тестване на 

симулационни 

модели за 

трафика (по 

евро стандарт) 

месец 0 3 
Технически/ 

човешки 

Столична 

община 

2 

Измерване на 

брой на 

нарушителите 

чрез 

специализиран 

софтуер 

месец 0 3 
Технически/ 

човешки 

Столична 

община 

3 

Измерване на 

КАВ и 

обследваните 

емисионни 

фактори 

месец 4 4 Технически 

Столична 

община, 

МОСВ 

4 

Измерване и 

анализиране на 

пътникопотока и 

отчитане на 

спецификата на 

настъпилите 

промени 

годишн

о 
1 2 

Технически/ 

човешки 

Столична 

община, 

МОСВ 

ПЛАН ЗА ИЗМЕРВАНИЯ НА НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В 

НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ИЗВЪН ЗНЕ 
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1. 

Измерване на 

КАВ и 

обследваните 

емисионни 

фактори 

месец 0 4 Технически 

Ежегодно 

от 1-ва 

година 

след 

въвеждане 

на ЗНЕ/ 

Столична 

община 

2. 

Сравнителен 

анализ на 

положителния 

ефект от 

намаляване на 

емисиите на 

територията на 

малката ЗНЕ и 

очакваното 

повишение на 

концентрациите 

на обхванатите 

замърсители в 

близост с 

трасетата на 

обходните 

участъци. 

брой 0 1 

Технически – 

математическ

и модел 

2-ра 

година от 

въвеждане 

на ЗНЕ 

ПЛАН ЗА СРАВНЕНИЕ НА НИВАТА НА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА В ЗНЕ И В 

КОНТРОЛНАТА ЗОНА 

1. 

Изготвяне на 

сравнителен 

анализ на КАВ и 

обследваните 

емисионни 

фактори 

месец 1 4 Технически  

2. 

Реализиране на 

интегрирано 

изследване за 

КАВ и 

анализиране на 

брой 0 1 Технически 2 години 
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данни с 

партньорски, 

вкл. 

неправителстве

ни организации 

за 

ПЛАН ЗА ОЦЕНКА НА ОБЩЕСТВЕНАТА РЕАКЦИЯ ОТ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ЗНЕ 

1. 

Изследване на 

нагласите за 

въвеждане на 

ЗНЕ – фокус 

санкции и 

стимули 

брой 0 

1 с 

минимум 

1000 

респондент

а 

Технически/ 

човешки 

преди 

въвеждане 

на ЗНЕ/ 

Столична 

община 

2. 

Разработване на 

платформа за 

информиране на 

гражданите 

брой 0 1 
Технически/ 

човешки 

преди 

въвеждане 

на ЗНЕ/ 

Столична 

община 

3. 

Изследване и 

анализ на 

постигнатото 

съответствие 

при прилагането 

на политиката за 

ЗНЕ и реакциите 

на засегнатите 

водачи на МПС 

брой 0 

1 

(с минимум 

1000 

участника) 

Човешки 

1-ва година 

след 

въвеждане 

на ЗНЕ/ 

Столична 

община 

4. 

Анализ на 

обществената 

реакция от 

въвеждане на 

ЗНЕ (проучване, 

събития и др. 

инструменти – с 

фокус – ползи) 

брой 0 

1 

(с минимум 

1000 

участника) 

Човешки 

1-ва година 

след 

въвеждане 

на ЗНЕ/ 

Столична 

община 
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VIII. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/2284 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТ  от 14 

декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни 

замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 

2001/81/ЕО; 

  

 ДИРЕКТИВА 98/69/ЕО за мерките, които следва да се предприемат срещу 

замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства и за 

изменение на Директива 70/220/ЕИО. 

 ДИРЕКТИВА 98/70/ЕО относно качеството на бензиновите и дизеловите горива и 

за изменение на Директива 93/12/ЕИО. 

 ДИРЕКТИВА 2007/46/ЕО за създаване на рамка за одобрение на моторни 

превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и 

отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства. 

 ДИРЕКТИВА 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. 

относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа; 

 ДИРЕКТИВА 2001/81/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно 

националните тавани за емисии на някои атмосферни замърсители; 

 ДИРЕКТИВА 96/62/EО на Съвета от 27 септември 1996 г. относно оценката и 

управлението на качеството на околния въздух. 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 715/2007 за типовото одобрение на моторни превозни 

средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на 

пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и 

техническо обслужване на превозните средства. 

 РЕГЛАМЕНТ ЕО) № 595/2009 за одобрение на типа на моторни превозни средства 

и двигатели по отношение на емисиите от тежки превозни средства (Евро VI) и за 

достъпа до информация за ремонта и техническото обслужване на превозните 

средства и за изменение на Регламент (ЕО) № 715/2007 и Директива 2007/46/ЕО 

и за отмяна на Директиви 80/1269 / ЕИО, 2005/55/ЕО и 2005/78/ЕО 

 РЕГЛАМЕНТ за изпълнение (ЕС) 2021/392 на Комисията от 4 март 2021 година за 

мониторинг и докладване на данни, свързани с емисиите на CO2 от леки 

пътнически автомобили и от леки търговски превозни средства съгласно 

Регламент (ЕС) 2019/631 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 

регламенти за изпълнение (ЕС) № 1014/2010, (ЕС) № 293/2012, (ЕС) 2017/1152 и 

(ЕС) 2017/1153 на Комисията (OВ L 77, 5.3.2021 г., стр. 8—25) 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година за задължителните годишни намаления на емисиите на парникови газове 
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за държавите членки през периода 2021—2030 г., допринасящи за действията в 

областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото 

споразумение, и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 (ОВ L 156, 19.6.2018 

г., стр. 26—42) 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2018/858 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 

година относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства 

и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, 

предназначени за такива превозни средства, за изменение на регламенти (ЕО) № 

715/2007 и (ЕО) № 595/2009 и за отмяна на Директива 2007/46/ЕО (ОВ L 151, 

14.6.2018 г., стр. 1—218) 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 година за допълване на 

Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово 

одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки 

превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа 

до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за 

изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент 

(ЕО) № 692/2008 на Комисията (ОВ L 175, 7.7.2017 г., стр. 1—643)  

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/631 — за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от 

нови леки пътнически автомобили и от нови леки търговски превозни средства 

 СТРАТЕГИЯ за устойчива и интелигентна мобилност — подготвяне на европейския 

транспорт за бъдещето, Европейска комисия, 2020г.  

 ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ, Европейска комисия, 2019г. 

 ПРОГРАМА ЗА ЧИСТ ВЪЗДУХ ЗА ЕВРОПА“ (COM(2013) 918 FINAL, 18.12.2013 Г.)   

 ПАКЕТ ЗА ЧИСТОТАТА НА ВЪЗДУХА: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ВЪЗДУХА В 

ЕВРОПА 

 ЗАКОН за регионалното развитие, Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.47 

от 23 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г., изм. ДВ. бр.93 от 24 

Ноември 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.66 от 26 

Юли 2013г., доп. ДВ. бр.22 от 11 Март 2014г., изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г., 

изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г., изм. и 

доп. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., доп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., изм. ДВ. 

бр.58 от 18 Юли 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 29 Март 2018г., изм. и доп. ДВ. 

бр.21 от 13 Март 2020г. 

 ЗАКОН за чистотата на атмосферния въздух, Обн., ДВ, бр. 45 от 28.05.1996 г., в сила 

от 29.06.1996 г., попр., бр. 49 от 7.06.1996 г., изм., бр. 85 от 26.09.1997 г., изм. и 

доп., бр. 27 от 31.03.2000 г., бр. 102 от 27.11.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., 

бр. 91 от 25.09.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила от 

1.01.2004 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 99 от 

8.12.2006 г., в сила от 9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 86 

от 26.10.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 6.06.2008 г., бр. 
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6 от 23.01.2009 г., в сила от 24.02.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 

16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 

1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 87 от 5.11.2010 г., в сила от 6.12.2010 г., изм., бр. 88 от 

9.11.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 

г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., изм., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 

24.04.2012 г., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 53 от 13.07.2012 г., 

в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 77 от 

9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила от 

21.12.2012 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 14 от 

20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., изм., бр. 

58 от 26.07.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., 

в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., 

в сила от 27.11.2018 г., изм., бр. 103 от 13.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и 

доп., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 

15.10.2019 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., в сила от 1.01.2022 г., изм., бр. 20 от 11.03.2022 

г. 

 ЗАКОН за ограничаване изменението на климата, Обн., ДВ, бр. 22 от 11.03.2014 г., 

в сила от 11.03.2014 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., доп., бр. 17 от 6.03.2015 г., в 

сила от 6.03.2015 г., изм. и доп., бр. 41 от 5.06.2015 г., изм., бр. 56 от 24.07.2015 г., 

в сила от 24.07.2015 г., бр. 47 от 21.06.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., 

изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., бр. 85 от 24.10.2017 г., бр. 7 от 

19.01.2018 г., бр. 15 от 16.02.2018 г., в сила от 16.02.2018 г., бр. 25 от 20.03.2020 г., 

бр. 19 от 5.03.2021 г., в сила от 5.03.2021 г. 

 ЗАКОН за опазване на околната среда, Обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., попр., бр. 

98 от 18.10.2002 г., изм., бр. 86 от 30.09.2003 г., доп., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила 

от 1.01.2005 г., бр. 74 от 13.09.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 77 от 

27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 

г., изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 

11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 

11.08.2006 г., изм., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 99 от 8.12.2006 г., в сила от 

9.01.2007 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., 

изм. и доп., бр. 89 от 6.11.2007 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., изм. и доп., бр. 52 от 

6.06.2008 г., бр. 105 от 9.12.2008 г., изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 1.01.2010 

г. (*) - изм., бр. 32 от 28.04.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., 

бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г., изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., 

в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 

от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г., бр. 46 

от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г., изм., бр. 61 от 6.08.2010 г., бр. 35 от 

3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 42 от 3.06.2011 г., бр. 32 от 

24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 
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1.07.2012 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 82 

от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 

г., бр. 27 от 15.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., бр. 22 от 

11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., 

изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 

г., в сила от 1.01.2016 г., бр. 96 от 9.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., 

бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила 

от 14.10.2016 г., изм. и доп., бр. 12 от 3.02.2017 г., изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в 

сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г., изм., бр. 96 от 1.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г., доп., бр. 77 

от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 

27.11.2018 г., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 3.01.2019 г., изм., бр. 17 от 26.02.2019 

г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. (*); Решение № 5 на 

Конституционния съд на РБ от 19.04.2019 г. - бр. 36 от 3.05.2019 г.; изм., бр. 79 от 

8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г., бр. 81 от 15.10.2019 г., в сила от 15.10.2019 г., 

бр. 101 от 27.12.2019 г., бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., 

бр. 54 от 16.06.2020 г., бр. 102 от 1.12.2020 г., в сила от 27.11.2020 г., изм., бр. 21 

от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 42 от 7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г. 

 ЗАКОН за движение по пътищата, Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., в сила от 

1.09.1999 г., изм., бр. 1 от 4.01.2000 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.04.2002 г., в сила от 

26.04.2002 г., бр. 76 от 6.08.2002 г., доп., бр. 16 от 18.02.2003 г., бр. 22 от 11.03.2003 

г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2004 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 

г., изм. и доп., бр. 85 от 28.09.2004 г., изм., бр. 115 от 30.12.2004 г., в сила от 

1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 79 от 4.10.2005 г., бр. 92 от 18.11.2005 г., в сила от 

18.11.2005 г., изм., бр. 99 от 9.12.2005 г., в сила от 10.06.2006 г., доп., бр. 102 от 

20.12.2005 г., изм. и доп., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 

29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 

12.07.2006 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г., в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 61 от 

28.07.2006 г., изм., бр. 64 от 8.08.2006 г., (*) бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 

20.10.2006 г., изм., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 22 от 13.03.2007 г., бр. 

51 от 26.06.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., бр. 97 

от 23.11.2007 г., изм. и доп., бр. 109 от 20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., 

бр. 36 от 4.04.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм. и доп., бр. 69 от 5.08.2008 

г., бр. 88 от 10.10.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 74 от 15.09.2009 г., в 

сила от 15.09.2009 г., изм. и доп., бр. 75 от 18.09.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 

г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., 

бр. 54 от 16.07.2010 г., изм., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 14.12.2010 г., бр. 100 

от 21.12.2010 г., в сила от 1.07.2011 г., изм. и доп., бр. 10 от 1.02.2011 г., изм., бр. 

19 от 8.03.2011 г., в сила от 9.04.2011 г., изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г., изм., 

бр. 48 от 24.06.2011 г., в сила от 24.06.2011 г.; Решение № 1 на Конституционния 
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съд на РБ от 1.03.2012 г. - бр. 20 от 9.03.2012 г.; изм. и доп., бр. 47 от 22.06.2012 г., 

изм., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., бр. 54 от 17.07.2012 г., изм. и 

доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 г., бр. 75 от 2.10.2012 г., доп., бр. 15 

от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 г., в сила от 

2.08.2013 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила 

от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 19 от 13.03.2015 г., бр. 37 от 

22.05.2015 г., изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., доп., бр. 92 от 

27.11.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 

г., изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г., бр. 102 от 29.12.2015 

г., в сила от 1.01.2016 г., изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г., бр. 50 

от 1.07.2016 г., в сила от 1.07.2016 г., изм. и доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., доп., бр. 86 от 1.11.2016 г., изм. и доп., бр. 98 от 9.12.2016 г., в сила от 

1.01.2017 г., бр. 101 от 20.12.2016 г., в сила от 21.01.2017 г., бр. 9 от 26.01.2017 г., 

в сила от 26.01.2017 г., бр. 11 от 31.01.2017 г., в сила от 31.01.2017 г., изм., бр. 54 

от 5.07.2017 г., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 77 от 

26.09.2017 г., в сила от 26.09.2017 г., бр. 97 от 5.12.2017 г., бр. 2 от 3.01.2018 г., в 

сила от 3.01.2018 г., доп., бр. 7 от 19.01.2018 г., изм., бр. 17 от 23.02.2018 г., доп., 

бр. 55 от 3.07.2018 г., изм., бр. 59 от 17.07.2018 г., доп., бр. 62 от 27.07.2018 г., в 

сила от 28.01.2019 г., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 86 от 

18.10.2018 г., в сила от 1.03.2019 г., изм. и доп., бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 

1.01.2019 г., изм., бр. 13 от 12.02.2019 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 17 от 

26.02.2019 г., изм. и доп., бр. 60 от 30.07.2019 г., в сила от 30.07.2019 г., доп., бр. 

51 от 5.06.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 7.07.2020 г., изм., бр. 

69 от 4.08.2020 г., изм. и доп., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., изм., 

бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., доп., бр. 109 от 22.12.2020 г., в сила 

от 23.12.2021 г., бр. 18 от 2.03.2021 г., изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г., в сила от 

19.03.2021 г.; изм. с Решение № 3 на Конституционния съд на РБ от 23.03.2021 г. - 

бр. 26 от 30.03.2021 г.; изм., бр. 80 от 24.09.2021 г.; Решение № 11 на 

Конституционния съд на РБ от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г. 

 ЗАКОН за автомобилните превози, Обн., ДВ, бр. 82 от 17.09.1999 г., в сила от 

17.09.1999 г., изм. и доп., бр. 11 от 31.01.2002 г., изм., бр. 45 от 30.04.2002 г., изм. 

и доп., бр. 99 от 11.11.2003 г., в сила от 12.12.2003 г., изм., бр. 70 от 10.08.2004 г., 

в сила от 1.01.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., изм. и доп., бр. 92 от 18.11.2005 г., в 

сила от 18.11.2005 г., изм., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., 

бр. 102 от 20.12.2005 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 105 

от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 

г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., в сила от 20.10.2006 г., изм., бр. 92 от 

14.11.2006 г., в сила от 14.11.2006 г., бр. 102 от 19.12.2006 г., изм. и доп., бр. 42 от 

29.05.2007 г., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г., доп., бр. 109 от 

20.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., бр. 93 от 

24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 17 
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от 25.02.2011 г., изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., бр. 50 от 

3.07.2012 г., в сила от 3.07.2012 г., доп., бр. 60 от 7.08.2012 г., в сила от 7.08.2012 

г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., изм., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 

1.01.2013 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 23 от 8.03.2013 г., в 

сила от 8.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. и доп., бр. 

109 от 20.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., изм., бр. 11 от 7.02.2014 г., в сила от 

30.12.2013 г., изм. и доп., бр. 60 от 22.07.2014 г., изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила 

от 28.11.2014 г., бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г., бр. 14 от 20.02.2015 

г., доп., бр. 60 от 7.08.2015 г., изм., бр. 81 от 20.10.2015 г., в сила от 1.04.2016 г. - 

бр. 100 от 18.12.2015 г., в сила от 20.11.2015 г., изм. и доп., бр. 32 от 22.04.2016 г., 

в сила от 1.04.2016 г., изм., бр. 58 от 26.07.2016 г., бр. 59 от 29.07.2016 г., в сила от 

1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 9 от 26.01.2017 г., бр. 93 от 21.11.2017 г., бр. 62 от 

27.07.2018 г., в сила от 28.01.2019 г., бр. 80 от 28.09.2018 г., в сила от 28.06.2019 г., 

бр. 105 от 18.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., бр. 60 от 7.07.2020 г., в сила от 

7.07.2020 г., бр. 71 от 11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 108 от 22.12.2020 г., 

изм., бр. 21 от 12.03.2021 г., изм. и доп., бр. 22 от 16.03.2021 г., изм., бр. 23 от 

19.03.2021 г., в сила от 19.03.2021 г.; Решение № 11 на Конституционния съд на РБ 

от 30.09.2021 г. - бр. 84 от 8.10.2021 г. 

 ЗАКОН за устройство на територията, Обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., в сила от 

31.03.2001 г., изм., бр. 41 от 24.04.2001 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., бр. 43 от 

26.04.2002 г., изм. и доп., бр. 20 от 4.03.2003 г., бр. 65 от 22.07.2003 г., бр. 107 от 

9.12.2003 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., изм. и доп., бр. 65 от 27.07.2004 г., изм., 

бр. 28 от 1.04.2005 г., в сила от 1.04.2005 г., изм. и доп., бр. 76 от 20.09.2005 г., бр. 

77 от 27.09.2005 г., изм., бр. 88 от 4.11.2005 г., бр. 94 от 25.11.2005 г., в сила от 

25.11.2005 г., бр. 95 от 29.11.2005 г., в сила от 1.03.2006 г., изм. и доп., бр. 103 от 

23.12.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 29 от 

7.04.2006 г., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., бр. 34 от 25.04.2006 г., 

в сила от 1.01.2008 г. (*), бр. 37 от 5.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., изм. и доп., 

бр. 65 от 11.08.2006 г., в сила от 11.08.2006 г., бр. 76 от 15.09.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., бр. 79 от 29.09.2006 г., (*) изм., бр. 80 от 3.10.2006 г., в сила от 

3.10.2006 г., бр. 82 от 10.10.2006 г., изм. и доп., бр. 106 от 27.12.2006 г., в сила от 

28.01.2007 г., бр. 108 от 29.12.2006 г., бр. 41 от 22.05.2007 г., (*) изм., бр. 53 от 

30.06.2007 г., в сила от 30.06.2007 г., изм. и доп., бр. 61 от 27.07.2007 г., в сила от 

27.07.2007 г., бр. 33 от 28.03.2008 г., доп., бр. 43 от 29.04.2008 г., изм., бр. 54 от 

13.06.2008 г., бр. 69 от 5.08.2008 г., доп., бр. 98 от 14.11.2008 г., в сила от 

14.11.2008 г., изм., бр. 102 от 28.11.2008 г., изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г., бр. 

17 от 6.03.2009 г., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., изм., бр. 80 от 

9.10.2009 г., бр. 92 от 20.11.2009 г., в сила от 20.11.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., 

в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 15 от 23.02.2010 г., в сила от 23.02.2010 г., 

доп., бр. 41 от 1.06.2010 г., изм. и доп., бр. 50 от 2.07.2010 г., бр. 54 от 16.07.2010 

г., в сила от 16.07.2010 г., бр. 87 от 5.11.2010 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 г., в сила 



 

459 
 

от 9.04.2011 г., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., изм. и доп., бр. 54 от 

15.07.2011 г., бр. 80 от 14.10.2011 г., в сила от 14.10.2011 г., доп., бр. 29 от 

10.04.2012 г., в сила от 10.04.2012 г., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г., 

изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 1.07.2012 г., доп., бр. 45 от 15.06.2012 г., в 

сила от 1.09.2012 г., бр. 47 от 22.06.2012 г., изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в 

сила от 13.07.2012 г., изм., бр. 77 от 9.10.2012 г., в сила от 9.10.2012 г., изм. и доп., 

бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм., бр. 99 от 14.12.2012 г., в сила 

от 14.12.2012 г., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 24 от 12.03.2013 

г., в сила от 12.03.2013 г., доп., бр. 27 от 15.03.2013 г., изм. и доп., бр. 28 от 

19.03.2013 г., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм., бр. 109 от 

20.12.2013 г., доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., изм. и доп., бр. 53 от 27.06.2014 г., изм., 

бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 г., бр. 35 от 

15.05.2015 г., в сила от 15.05.2015 г., бр. 61 от 11.08.2015 г., доп., бр. 62 от 

14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г., изм. и доп., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.11.2015 г., бр. 101 от 22.12.2015 г., изм., бр. 15 от 23.02.2016 г., изм. и доп., бр. 

51 от 5.07.2016 г., в сила от 5.07.2016 г., бр. 13 от 7.02.2017 г., бр. 63 от 4.08.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и 

доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 

1.01.2018 г., бр. 21 от 9.03.2018 г., в сила от 9.03.2018 г., бр. 28 от 29.03.2018 г., 

изм., бр. 55 от 3.07.2018 г., доп., бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. 

и доп., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 24 от 22.03.2019 г., в 

сила от 1.07.2020 г. (*), изм. и доп., бр. 25 от 26.03.2019 г., бр. 41 от 21.05.2019 г., 

в сила от 21.05.2019 г., доп., бр. 44 от 4.06.2019 г., бр. 62 от 6.08.2019 г., в сила от 

6.08.2019 г., изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., изм. и доп., бр. 17 от 25.02.2020 г., изм., 

бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г., 

бр. 62 от 14.07.2020 г.; изм. с Решение № 14 от 15.10.2020 г. на Конституционния 

съд на РБ - бр. 92 от 27.10.2020 г.; изм. и доп., бр. 104 от 8.12.2020 г., изм., бр. 107 

от 18.12.2020 г., изм. и доп., бр. 16 от 23.02.2021 г., доп., бр. 20 от 9.03.2021 г., изм. 

и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г., в сила от 12.03.2021 г.; изм. с Решение № 17 от 

4.11.2021 г. на Конституционния съд на РБ - бр. 94 от 12.11.2021 г.; доп., бр. 42 от 

7.06.2022 г., в сила от 7.06.2022 г. 

 ЗАКОН за местните данъци и такси, Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 

1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 71 от 23.06.1998 г., в сила от 24.08.1998 г., изм., бр. 83 

от 21.07.1998 г., изм. и доп., бр. 105 от 8.09.1998 г., в сила от 8.09.1998 г., бр. 153 

от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., изм., бр. 103 от 30.11.1999 г., в сила от 

1.01.2000 г., изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 102 от 

15.12.2000 г., в сила от 1.01.2001 г., бр. 109 от 18.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., 

изм., бр. 28 от 19.03.2002 г., изм. и доп., бр. 45 от 30.04.2002 г., в сила от 1.01.2002 

г., бр. 56 от 7.06.2002 г., в сила от 1.01.2003 г., бр. 119 от 27.12.2002 г., в сила от 

1.01.2003 г., изм., бр. 84 от 23.09.2003 г., изм. и доп., бр. 112 от 23.12.2003 г., в сила 

от 1.01.2004 г., бр. 6 от 23.01.2004 г., в сила от 1.04.2004 г., доп., бр. 18 от 5.03.2004 
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г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 36 от 30.04.2004 г., в сила от 31.07.2004 г., доп., 

бр. 70 от 10.08.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 106 от 3.12.2004 г., в 

сила от 1.01.2005 г., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 94 от 

25.11.2005 г., в сила от 25.11.2005 г., изм. и доп., бр. 100 от 13.12.2005 г., в сила от 

1.01.2006 г., бр. 103 от 23.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., бр. 105 от 29.12.2005 г., 

в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 30 от 11.04.2006 г., в сила от 12.07.2006 г., изм. и 

доп., бр. 36 от 2.05.2006 г., в сила от 1.07.2006 г., бр. 105 от 22.12.2006 г., в сила от 

1.01.2007 г., изм., бр. 55 от 6.07.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм. и доп., бр. 110 

от 21.12.2007 г., в сила от 1.01.2008 г., изм., бр. 70 от 8.08.2008 г., изм. и доп., бр. 

105 от 9.12.2008 г., в сила от 1.01.2009 г., доп., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 

13.02.2009 г., изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г., доп., бр. 41 от 

2.06.2009 г., в сила от 1.07.2009 г., изм. и доп., бр. 95 от 1.12.2009 г., в сила от 

1.01.2010 г., бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., доп., бр. 19 от 8.03.2011 

г., в сила от 8.03.2011 г., изм., бр. 28 от 5.04.2011 г., доп., бр. 31 от 15.04.2011 г., в 

сила от 1.01.2011 г., изм., бр. 35 от 3.05.2011 г., в сила от 3.05.2011 г., доп., бр. 39 

от 20.05.2011 г.; изм. с Решение № 5 на Конституционния съд на РБ от 5.04.2012 г. 

- бр. 30 от 17.04.2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г., 

доп., бр. 54 от 17.07.2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 102 от 21.12.2012 г., в сила 

от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., в сила от 12.03.2013 г., бр. 30 от 

26.03.2013 г., в сила от 26.03.2013 г., доп., бр. 61 от 9.07.2013 г., в сила от 1.01.2014 

г., изм. и доп., бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 1.01.2014 г., бр. 105 от 19.12.2014 

г., в сила от 1.01.2015 г., изм., бр. 14 от 20.02.2015 г., бр. 35 от 15.05.2015 г., в сила 

от 15.05.2015 г., доп., бр. 37 от 22.05.2015 г., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 

1.08.2016 г., изм. и доп., бр. 95 от 8.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., доп., бр. 32 от 

22.04.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 43 от 7.06.2016 г., изм., бр. 74 от 20.09.2016 

г., в сила от 1.01.2018 г., попр., бр. 80 от 11.10.2016 г., изм. и доп., бр. 97 от 

6.12.2016 г., в сила от 1.01.2017 г., бр. 88 от 3.11.2017 г., в сила от 1 януари на 

втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г. (*), бр. 92 от 

17.11.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., доп., бр. 96 от 1.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 

г., изм. и доп., бр. 97 от 5.12.2017 г., в сила от 1.01.2018 г., изм., бр. 99 от 12.12.2017 

г., в сила от 1.01.2018 г., изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., 

бр. 108 от 29.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм., бр. 1 от 3.01.2019 г., в сила от 

1.01.2019 г., бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г. (*); Решение № 4 на 

Конституционния съд на РБ от 9.04.2019 г. - бр. 32 от 16.04.2019 г.; доп., бр. 38 от 

10.05.2019 г., в сила от 20.04.2019 г., изм. и доп., бр. 96 от 6.12.2019 г., в сила от 

1.01.2020 г., изм., бр. 101 от 27.12.2019 г., бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 

1.01.2020 г., доп., бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г., изм., бр. 71 от 

11.08.2020 г., в сила от 11.08.2020 г., бр. 104 от 8.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., 

доп., бр. 107 от 18.12.2020 г., изм., бр. 110 от 29.12.2020 г., в сила от 31.12.2020 г., 
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бр. 14 от 17.02.2021 г., в сила от 17.02.2021 г., бр. 16 от 23.02.2021 г., бр. 8 от 

28.01.2022 г., в сила от 1.01.2022 г., бр. 17 от 1.03.2022 г., в сила от 1.04.2022 г. 

 

 НАРЕДБА за намаляване на националните емисии на определени атмосферни 

замърсители, приета с ПМС №146 от12.06.2019 г. обн., ДВ, бр. 47 от 14.06.2019 г., 

в сила от 14.06.2019 г. 

 Наредба за норми за допустими емисии на серен диоксид, азотни оксиди и прах, 

изпускани в атмосферата от големи горивни инсталации, приета с ПМС №354 от 

28.12.2012 г. Приета с ПМС № 354 от 28.12.2012 г., обн., ДВ, бр. 2 от 8.01.2013 г., 

редакция ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г., в сила от 31.07.2018 г. 

 НАРЕДБА №12 от 15.07.2010 г. за норми за нивата (концентрациите) на серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици (ФПЧ), олово, бензен, въглероден 

оксид и озон в атмосферния въздух, обн., ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г., последна 

редакция ДВ бр. 79 от 8.10.2019 г., в сила от 8.10.2019 г. 

 НАРЕДБА за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и за 

предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на 

въглероден диоксид, приета с ПМС № 237 от 5.09.2006 г., обн., ДВ, бр. 76 от 

15.09.2006 г., последна редакция ДВ бр. 31 от 23.04.2010 г., в сила от 1.07.2010 г. 

 НАРЕДБА №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, 

изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 31 от 6.04.1999 г., последна 

редакция ДВ бр. 61 от 28.07.2017 г., в сила от 28.07.2017 г. 

 НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и 

начина за техния контрол, приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 

25.07.2003 г., последна редакция ДВ бр. 75 от 25.08.2020 г., в сила от 25.08.2020 г. 

 НАРЕДБА № 7 от 21.10.2003 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, издадена от 

министъра на околната среда и водите, министъра на икономиката, министъра на 

регионалното развитие и благоустройството и министъра на здравеопазването, 

обн., ДВ, бр. 96 от 31.10.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., последна редакция ДВ бр. 

95 от 6.11.2020 г., в сила от 6.11.2020 г. 

 НАРЕДБА за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при 

употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и 

авторепаратурни продукти, приета с ПМС № 40 от 23.02.2007 г., обн., ДВ, бр. 20 от 

6.03.2007 г., в сила от 6.03.2007 г. последна редакция ДВ бр. 7 от 25.01.2022 г., в 

сила от 25.01.2022 г. 

 НАРЕДБА № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и 

експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на 
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отпадъци, издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 36 от 

16.04.2013 г., последна редакция ДВ бр. 101 от 27.11.2020 г., в сила от 27.11.2020 

г.;  

 НАРЕДБА за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на 

емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с ПМС № 

261 от 28.08.2014 г., обн., ДВ, бр. 74 от 5.09.2014 г., в последна редакция ДВ бр.  

47 от 14.06.2019 г., в сила от 14.06.2019 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за контрол на замърсяването на въздуха, България 

2020-2030 г., приета с Решение № 541 на Министерския съвет от 13.09.2019 г. 

 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА за подобряване качеството на атмосферния въздух 

(2018 – 2024 Г.), приета с Решение № 334 на Министерския съвет от 07.06.2019 г. 

 НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (проект) 

 ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ за развитие на област София - град 2014-2020 г., приет с 

Протокол на Областния съвет за развитие от 28.06.2013 г. 

 МЕХАНИЗЪМ с оперативни мерки за обособяване на зони с ниски емисии на 

вредни вещества чрез ограничаване на движението на МПС на територията на 

Столична община, в случай на прогноза за висока степен на замърсяване на 

атмосферния въздух, Столичен Общински Съвет (приет с Решение № 21 по 

Протокол № 46 от 25.01.2018 г., допълнен с Решение № 855 по Протокол № 66 от 

6.12.2018 г.) 

 6. Наредба за организация на движението на територията на Столична община 

(Приета с решение № 332 по Протокол № 48 от 19.05.2005 г.; изм. с Решение № 3 

по Протокол № 67 от 12.01.2006 г.; доп. с Решение № 515 по Протокол № 83 от 

13.07.2006 г; доп. и изм. с Решение № 709 по Протокол № 88 от 28.09.2006 г.; доп. 

и изм. с Решение № 250 по Протокол № 105 от 12.04.2007 г.; доп. и изм. с Решение 

№ 364 по Протокол № 107 от 26.04.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 502 по 

Протокол № 110 от 31.05.2007 г.; доп. и изм. с Решение № 645 по Протокол № 113 

от 12.07.2007 г.; доп. с Решение № 82 по Протокол № 7 от 28.02.2008; доп. и изм. 

с Решение № 301 по Протокол № 14 от 12.06.2008; доп. с Решение № 378 по 

Протокол 16 от 10.07.2008; изм. и доп. С Решение № 460 по Протокол № 17 от 

24.07.2008; изм. и доп. с Решение № 630 по Протокол № 23 от 23.10.2008, чието 

прилагане е спряно с Решение № 153 по Протокол № 35 от 12.03.2009; доп. с 

Решение № 152 по Протокол № 35 от 12.03.2009; изм. и доп. с Решение № 494 по 

Протокол № 45 от 29.07.2009; изм. с Решение № 419 по Протокол № 70 от 

22.07.2010; изм. и доп. с Решение № 108 по Протокол № 84 от 24.02.2011; изм. и 

доп. с Решение № 148 по Протокол № 12 от 22.03.2012 - изм. и доп. влизат в сила 

от 01.09.2012; изм. и доп. с Решение № 320 по Протокол № 19 от 28.06.2012; изм. 

и доп. с Решение № 457 по Протокол № 22 от 13.09.2012; изм. и доп. с Решение 

№ 480 по Протокол № 24 от 20.09.2012; изм. и доп. с Решение № 634 по Протокол 

№ 32 от 20.12.2012) 
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 НАРЕДБА № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства Издадена от министъра на 

транспорта, информационните технологии и съобщенията, обн., ДВ, бр. 104 от 

27.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., изм. и доп., бр. 99 от 14.12.2012 г., 

 бр. 73 от 2.09.2014 г., в сила от 1.09.2014 г., бр. 40 от 27.05.2016 г., в сила от 

27.05.2016 г., бр. 38 от 8.05.2018 г., в сила от 20.05.2018 г., бр. 80 от 11.09.2020 г., 

в сила от 12.11.2020 г., попр., бр. 84 от 29.09.2020 г. 

 ПЛАН за устойчива градска мобилност на град София, приет с Решение №379 на 

Столичния общински съвет от 27.06.2019 година 

 ДОКЛАД в резултат от изпълнението на Дейност № 1: „Анализ и оптимизиране на 

транспортни схеми за масов градски транспорт в до три зони, определени от 

Възложителя и възможност за мултиплициране на този модел в други зони“ – 

Теоремус 

 ОБОБЩЕН ДОКЛАД от провеждане на специализирано анкетно изследване за 

разпределението на пътуванията и нагласите на пътуващите на територията на 

Столична община - Аналитично-консултативна група Ей Си Джи ООД 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 МЯРКА „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2.5 

и NОx от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление“ в 

Столична община 

 КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА за подобряване качеството на атмосферния въздух на 

територията на Столична община за периода 2021-2026  

 ПРОЕКТ на общинска програма за опазване на околната среда, 2018 – 2027 г. на 

Столична община, 2018 – 2027 г. 

 

 РЪКОВОДСТВО: Програми за качеството на атмосферния въздух, 

https://www.moew.government.bg 

 ВЪЗДЕЙСТВИЕ от въвеждането на ниско емисионна зона в София - автори: Кейлин 

Лий, Йоан Бернар, Тим Далман, Кейлъб Браун, Джош Милър 

 НАСОКИ ЗА ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ в процеса на вземане на политически 

решения, Съвет на Европа, приети от Комитета на министрите на 27 септември 

2017 г. на 1295-то заседание на заместник-министрите). 

 

При изготвяне на документа са използвани данни от интернет портали/ страници на 

Европейската комисия, Европейската агенция по околна среда, Специализирани 

страници на Зони с ниски емисии на страни - членки на ЕС и други публично достъпни 

източнци, като с индекс е обозначен съответния текст и линк към страницата. 

 

https://www.moew.government.bg/

