
 

 

Отчет на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми за съдържанието им в 

атмосферния въздух на територията на Община Русе за 2016 г. 

 

НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ 10 ОТ КОМУНАЛНО БИТОВИЯ СЕКТОР 

 

Rs_Sh_Dh_t_1 Изпълнение на комплексни мерки за енергийна ефективност на сгради 

общинска собственост. 

Община Русе изпълнява проект “Мерки за повишаване на енергийната 

ефективност в четири сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе" по 

Програма BG 04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия". Периодът на 

изпълнение е до месец март 2017 г. и цели намаляване на емисиите на парникови 

газове чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в четири сгради общинска 

собственост, част от образователната инфраструктура на гр. Русе. Обхващат се 

сградите на ОУ "Любен Каравелов", СОУЕЕ "Св. Константин Кирил Философ", ОУ 

"Никола Обретенов" и ЦДГ "Незабравка 2". През месец март 2016 г. приключи 

проект "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти ДГ "Чучулига" и ДГ 

"Радост" в гр. Русе", финансиран от Национален Доверителен Екофонд.  

Rs_Sh_Dh_t_5  Разработване и приемане на Енергийна стратегия на Община Русе 

Община Русе има изготвени и изпълнява следните секторни стратегии: 

 Стратегия за устойчиво енергийно развитие на Община Русе за периода 2014 – 

2020 г.; 

 План за енергийна ефективност на Община Русе за периода 2014-2020 г.; 

 Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници 

и биогорива на Община Русе за периода 2014-2020 г. 

 

Rs_Sh_Dh_t_6 Изпълнение на Национална програма по саниране на жилищни 

блокове 

Към края на 2016 г. в Община Русе има общо 4 сгради, обновени в рамките на 

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради 

– бл. "Райна Княгиня", ул. "Яна войвода" №1; бл. №4, гр. Мартен; бл. 7А, ул. "Изола 

планина" №28 и бл. "Неофит Рилски", ул. "Св. св. Кирил и Методий" №25. Общата 

стойност на изпълнените мерки възлиза на приблизително 2,5 млн. лв.  

 

НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ 10 ОТ ТРАНСПОРТА 

Rs_Sh_Tr_a_1, 2, 3 Строителните обекти да се предават след щателни измиване на 

площадката и прилежащите площи и недопускане на замърсяване с кал и други 

отпадъци, водещи до увеличаване на пътния нанос или ветрово запрашаване. 

Съгласно чл. 20 на Наредба №15 на Общински съвет – Русе за управление на 

отпадъците на територията на Община Русе „Лицата, извършващи дейности по 

събиране, транспортиране и/или третиране на строителните отпадъци (СО) са длъжни 

след приключване на строителството да възстановят първоначалния вид на тротоара, 

уличното платно, зелените площи и др. терени, които са били включени в 



 

строителната площадка на обекта, което включва и почистване на цялата строителна 

площадка и измиване на улиците, тротоарите, алеите, пешеходните зони и др. 

замърсени елементи на строителната площадка с твърда настилка. 
И на основание чл. 21 от Наредба №15 се забранява: 

 Замърсяването по какъвто и да е начин (при излизане от строителната 

площадка на камиони с мръсни гуми, замърсяване от работниците, работещи 

на строителната площадка и др.) на улиците, тротоарите и др. територии за 

обществено ползване извън границите на строителната площадка и/или извън 

границите на имота, при извършване на строителни, изкопни или ремонтни 

работи. 

 Замърсяване на пространството около строителния обект с прахови частици по 

време на строителството или дейностите по премахване и разрушаване на 

сгради, както и при третирането и транспортирането на СО. 

 

Ежедневен контрол върху изпълнение на наредбите на Общински съвет – Русе 

се осъществява от служители на специализирано звено „Контрол за опазване на 

обществения ред и сигурността” при Община Русе и служители на отдел 

„Екология“. 

 

Rs_Sh_Tr_a_4 Ремонт и възстановяване на повредени тротоарни настилки и на 

паркингите за домуване на МПС 

 

През 2016 г. ОП „Комунални дейности” продължава дейността по ремонтни работи 

по улици, тротоари и др., както следва: 

 

1. Запълване пропаднали участъци: в кв. Здравец, бл. Потсдам -1 и бл. Тича с 

фрезован материал и фракция; ул. Търговска; път Русе – Николово; ул. 

Студентска и  Сарайски мост; ул. Майо- Ат. Узунов; от улица Доростол и 

асфалтиране в района на Механотехникум и ул. м-р Ат. Узунов; ул. 

Чипровци; ул. П. Хитов; ул. Сърнена гора; 

 

2. Изкърпване асфалтова настилка по: ул. Тулча, бул. Тутракан, ул. Мидия Енос, 

ул. Потсдам, ул. Згориград, ул. Чипровци, бул. 3-ти март, бул. Липник, бул. 

България, ул. Рига, ул. Браила, ул. Петрохан, ул. Ангел Кънчев, ул. Кирил и 

Методий, ул. Шипка, бул. Борисова и Безмитна зона, бул. Скобелев, ул. 

Духовно възраждане, ул. Епископ Босилков и моста на Охлюва, ул. Цар Асен, 

ул. М-р Ат. Узунов, ул. Браила, ул. Филип Станиславов, ул. Котовск, ул. Цар 

Петър, бул. Придунавски, бул. Фердинанд, бул. Тутракан, кв. Чародейка пред 

бл. 306 и 309, ул. Васил Левски, ул. Генерал Котузов и Мальовица ул. Плиска, 

ул. Доростол, ул. Тулча, ул. Митрополит Григорий, ул. Сакар планина, ул. 

Чипровци, ул. Воден, ул. П.Д. Петков, ул. Ангел Кънчев, ул. Солун, ул. Лозен 

планина, ул. Згориград, кв. Долапите, с. Ястребово, ул. Марица, ул. 

Самодивец, ул. Лисец планина, ул. Люлин, ул. Голям Богдан, ул. Професор В. 

Арнаудов, ул. Чипровци, ул. Захари Стоянов, ул. Райна Княгиня. с. Ястребово, 

с. Бъзън, с. Ново село, ул. Иван Ведър и закритият пазар, местността 

Астараджийка, ул. Ст. Стамболов, ул. Троян, в кв. Чародейка, бл. 310, бл. 

Вежен, ул. Петлешков, ул. Страхил  Войвода, ул.Гладстон, ул.Черно море, ул. 

Ал. Хаджирусев, ул. Вапцаров, ул. Еленин връх,  бул. Левски. ул. Аксаков, ул. 

П. Берон; 

 

3. Ремонт на тротоари по: ул. Мария Луиза до пощенски клон, ул. 

Александровска, ул. Цветница, ул. П. Хитов, ул. Поп Богомил, ул. Скобелев 



 

до старата поща, бул. Скобелев до бензиностанция Лукойл, ул. Цар Калоян, 

ул. Флотска, ул. Хр.Г.Данов; 

4.  Направа бордюри и полагане камък за преасфалтиране площада пред 

спортната зала за борба на стадион „Локомотив“, както и направа на бетонова 

площадка; 

5. Нова асфалтова настилка на ул. Цветница и стадион Локомотив; 

6. Ремонт на  кръгово на кръстовището за Монтюпе и Безмитна зона, на ул. 

Янтра, ул. Изола планина, ул. Гео Милев, ул. Генерал Котузов и ул.Мраморен 

камък; 

7. Направа на паркинг в:  кв. Чародейка, ул. Ганчо Карамаждраков, бл. Люлин в 

кв. Родина -1, бл. Люлин, ул. Сърнена гора, ул. П.Д.Петков, ул. Ниш, пред бл. 

Преслав ул.Плиска;  

8. Преасфалтиране паркинги: пред бл. Дочо Михайлов, кв. Чародейка пред 

магазин „Пацони“; 

9. Асфалтиране на: улица между блокове 210, 212, 209, 202 и 201 в кв. 

Чародейка; 

пред входа на Градски стадион, Ялта; ул.Чавдар Войвода; 

10. Направа паркоместа за инвалиди пред бл. № 8 в кв. Дружба – 3; 

11. Направа тротоар на: ул. Драма, ул. П.Д.Петков, ул. Черни връх, ул. Симеон 

Велики, ул.Асен Златаров, ул. Солун пред бл. Воден, ул. Вардар, ул. Тунджа, 

ул. Калоян. 

 

Rs_Sh_Tr_a_7 Периодично почистване (ръчно или машинно) на непрекъснато 

натрупващия се пътен нанос на границата между пътното платно и паркингите 

 

Съгласно договора за предоставяне на дейността по обществена хигиена 

ежедневно се извършва ръчно и машинно метене на улиците от главната и 

второстепенната улична мрежа, площадите, тротоарите и велоалеите. Обработваната 

площ се почиства от наноси, пръст, пясък, отпадъци и саморасли растения, и след 

това камарите се изнасят в рамките на работния ден. 

През 2016 г. освен почистването на пътното платно се почистваха от пътен 

нанос и площадките на които се разполагат съдовете за битови отпадъци. 

 

Rs_Sh_Tr_a_8 Системно машинно миене на основната пътна мрежа на града и 

особено улиците, по които се движи обществения транспорт  

Съгласно договора за предоставяне на дейността по обществена хигиена в 

началото на пролетта стартира ежедневно миене на улиците от главната и 

второстепенната улична мрежа. Основните пътни артерии – улици от първостепенна 

улична мрежа на гр. Русе, се мият през нощта с цел избягване на натоварения трафик 

през деня. 

През 2016 г. освен измиването на пътното платно, в дейността по дезинфекция 

на съдовете за битови отпадъци се измиват щателно и площадките, на които се 

разполагат. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rs_Sh_Tr_a_9 Проверки и контрол по спазване на изискванията за задължително 

покриване на тежкотоварните автомобили при транспортиране на строителни 

отпадъци и насипни товари – с цел намаляване на запрашаването на въздуха и 

предотвратяване замърсяване на уличните платна. 

Съгласно чл. 16, буква „е” от Наредба №3 на Общински съвет – Русе за 

организация и развитие на комунално-битовата дейност в Община Русе е забранено 

превозването на отпадъци и шума от МПС без покривала. Същата забрана е 

регламентирана и с чл.21, т.7 на Наредба №15 на Общински съвет – Русе за 

управление на отпадъците на територията на Община Русе. 

Ежедневен контрол върху изпълнение на наредбите на Общински съвет – Русе 

се осъществява от служители на специализирано звено „Контрол за опазване на 

обществения ред и сигурността” при Община Русе. 

През 2016 г. са издадени 17 бр. маршрутни листи за транспортиране на 

отпадъци до инсталации за третирането им, като в тях задължително фигурира 

изискването за покриване на товарите. 

 

НАМАЛЯВАНЕ ЕМИСИИТЕ НА ФПЧ 10 ОТ ПРОМИШЛЕНОСТТА 

 

Rs_Sh_Pr_t_1  Контрол на емисиите на ФПЧ 10 от производствените инсталации 

на „Монтюпе“ ООД, „Керос“ ООД и „Топлофикация Русе“ АД с цел да не се допуска 

нарушение на нормите, заложени в действащите им комплексни разрешителни 

Rs_Sh_Pr_t_2 Стриктен контрол на емисиите на ФПЧ 10 от производствените 

предприятия 

 

Във връзка с издадена Заповед №РД-01-2796 от 26.09.2016г. на Кмета на 

Община Русе се сформира междуведомствена работна група за извършване на 

проверки на предприятия, които биха оказали въздействие върху качеството на 

атмосферния въздух на гр. Русе. 

  Работната група с представители на РИОСВ, Регионална лаборатория Русе, 

Община Русе, Регионална здравна инспекция, Дирекция „Инспекция на труда“ и 

РСПБЗН изготвиха списък на предприятия за проверка, както и график за дейността.         

До 30.11.2016 г. бяха проверени следните предприятия: „Монтюпе“ ЕООД, 

„Мегахим“ АД, „Билбобул“ ООД, „Пиролиза“ ЕООД, „Лубрика“ ООД, 

„Топлофикация-Русе“ ЕАД, „Адванс Техник Композит“ ЕАД, „СЕТ“, 

„Оберьостерайхише Биодизел България“ ЕООД- Русе, „Оргахим Резинс“ АД, 

„Полисан“ АД и „Русе Кемикълс“ АД. 

 По време на проверките са извършени контролни измервания на 

организираните източници на емисии от изпускащите устройства. Извършеният 

анализ на резултатите, не е показал превишаване на НДЕ на измерените показатели. 

 По време на дейността на комисията се извършваха ежеседмични работни 

срещи, на които се обсъждаха резултатите до момента и се изготвяха графици за 

проверки на фирмите. 

 На 10.11.2016 г. представители на институциите връчиха Заповед №471 от 

10.11.2016 г. на директора на РИОСВ-Русе за спиране на част от Инсталация за 

каруселно леене на алуминий в завод за производство на алуминиеви детайли и части 

на „Монтюпе“ ЕООД, гр. Русе. 

Към момента, в гр. Русе са позиционирани мобилни автоматични станции за 

контрол на качеството на атмосферния въздух, които са в денонощен режим на 

работа. Разположени са в ж.к. „Здравец- изток“ и в двора на Русенски университет.  



 

Функционира и автоматична измервателна станция, разположена в ж.к. 

„Възраждане“- до руското консулство, която е част от Националната система за 

контрол на качеството на атмосферния въздух в реално време. 

 Община Русе има достъп до данните за качеството на атмосферния въздух от 

автоматичната измервателна станция „Възраждане“ в реално време. Данните от двете 

мобилни автоматични станции, ежедневно се публикуват на интернет страницата на 

ИАОС, РИОСВ-Русе и Община Русе. 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 


