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I. ПРИНЦИПНИ ПОСТАНОВКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

1. Обща характеристика.
Оперативният план за действие е основен документ, определящ мерките, които трябва да бъдат предприети на 

различни управленски нива в Област Стара Загора и Община Стара Загора, с цел намаляване риска за здравето на 
населението  и  за  ограничаване  продължителността  му,  при  възникване  на  кризисни  ситуации,  породени  от 
превишаване  на  установените  норми  или  алармени  прагове  на  вредни  вещества  в  атмосферния  въздух  при 
неблагоприятни метеорологични условия и други фактори на средата.

Качеството  на  атмосферния  въздух  във  въздушния  басейн  на  гр.  Стара  Загора  се  контролира  от 
Автоматичната измервателна станция „Зеления клин” ситуирана до ул. „Куйбишевска” (в градинката), а в региона 
на  гр.  Стара  Загора  от  Автоматичните  измервателни  станции  в  с.  Ръжена  и  с.  Остра  Могила,  и  Мобилна 
автоматичната станция в полигон „Змейово”. 

В  динамика  се  проследяват  концентрациите  на:  фини прахови  частици под 10µm,  серен  диоксид,  азотен 
диоксид,  азотен  оксид,  въглероден  оксид,  озон,  амоняк,  въглеводороди  /метанови  и  неметанови/  и  шест 
метеопараметъра – скорост и посока на вятъра, температура, налягане, слънчево греене, влажност. 

Автоматичната измервателна станция е включена към Националната система за мониторинг на качеството на 
атмосферния въздух и работи в непрекъснат, двадесет и четири часов режим, като подава данни за концентрациите 
на  контролираните  атмосферни  замърсители  в  Регионален  диспечерски  пункт  на  РИОСВ  –  Стара  Загора  и 
Централен диспечерски пункт ИАОС – София на всеки един час.

2. Целта на Оперативния план за действие е да се:
• запази живота и здравето на населението от въздействие на вредни вещества в атмосферния въздух;
• набележат  мерки  и  действия  за  намаляване  на  риска  и  потенциалните  опасности,  както  и 

ограничаване продължителността на възникналата кризисна ситуация с обгазяване на въздуха;
• създаде  организация на действията  на РИОСВ - Стара  Загора,  Общинска администрация -  Стара 

Загора, РПУ - Стара Загора, ТС „Гражданска защита” и РИОКОЗ - Стара Загора при превишаване на 
установените алармени прагове за азотен диоксид и серен диоксид на територията на общината.

• набележат своевременни мерки за контрол на емисиите и имисиите;
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• създаде  оптимална  организация  за  своевременно  прогнозиране  характера  и  последствията  от 
критични ситуации, породени от влошаване качеството на атмосферния въздух.

3. Задачите на Оперативния план за действие включват:
• анализ на ситуацията и прогнозата за продължителността й;
• мерките за предотвратяване или намаляване на последиците от превишаване на алармените прагове 

за азотен диоксид и серен диоксид;
• мерки за защита на населението;
• задълженията на длъжностните лица от отговорните институции при изпълнение на предвидените 

мерки;
• информиране на населението;
• средства и ресурси за целите на информирането;
• взаимодействието  между  институциите  –  екипите  на  РИОСВ-Стара  Загора,  Общинска 

администрация - Стара Загора, РПУ- Стара Загора, ТС - „Гражданска защита” и РИОКОЗ - Стара 
Загора.

4. Възможни ситуации на територията на града и общината и прогноза за последствията от тях:
• да  се  развие  сложна  обстановка,  вследствие  превишаване  на  установените  алармени  прагове  за 

азатен диоксид и серен диоксид;
• неблагоприятни  метеорологични  условия,  създаващи  възможност  за  задържане  на  замърсителя  в 

приземния въздушен слой;
• въздухът да  бъде  наситен с  вредни вещества  от  тези емисии,  които се  отделят  от  промишления 

сектор,  автомобилния  трафик,  отоплението  в  битовия  и  обществен  сектор,  други  източници  на 
емисии;

• прозорците на жилищата да бъдат отворени, при което в тях да навлезе замърсен въздух;
• в  случай  на  възникване  на  валежи  в  съчетание  с  отделени  емисии  съществува  реален  риск  от 

образуване на т. нар. „киселинен дъжд”.
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5. Органи и групи за действие, отговорности:

5.1. Оперативна група при общинска администрация Стара Загора

• планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение;
• организира защитата на населението;
• поддържа органите и групите в готовност и привежда в изпълнение дейностите при регистриране на 

превишение на праговите стойности по показатели азотен диоксид и серен диоксид;
• организира  наблюдение  в  района  на  града  за  наличие  на  локални  източници  на  емисии  – 

нерегламентирани запалвания и др.;
• осъществява  координация  с  РИОСВ  -  Стара  Загора  и  останалите  оперативни  групи  от  другите 

институции;
• подпомага РИОСВ - Стара Загора при възникване на необходимост от контролни измервания на 

атмосферния  въздух  –  избор  на  точки,  осигуряване  на  захранване  и  охрана  на  Мобилната 
автоматична станция;

• набелязва дейностите за незабавно изпълнение;
• променя незабавно транспортната схема в града, включително и редуциране на автомобилния трафик 

– след създаване на Системата за прогнозиране на инверсионни процеси и при потенциална опасност 
от превишаване на нормите на замърсителя азотен диоксид, превантивно да се предприемат действия 
(напр.  редуциране  на  автомобилния  трафик  като  на  четни  дати  се  движат  автомобили  с  четни 
номера, на нечетни дати автомобили с нечетни номера);

• съдейства  на  останалите  оперативни  групи  при  провеждане  на  дейностите  по  информиране  на 
населението.

• редът за обмен на информация и взаимодействието между групите
Съставът на оперативната група и координати за връзка – телефон на всеки член на групата и факс са дадени в 

приложение.
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5.2. Оперативна група при РИОСВ - Стара Загора 

• следи за нивата на замърсителите азотен диоксид и серен диоксид от Автоматичната измервателна 
станция „Зеления клин”;

• прецизира и задълбочено анализира всички обстоятелства и факти, към момента на възникване на 
риска;

• определя тенденцията за нивата на замърсителите, продължителността на експозицията;
• дава предложения за действия;
• взема  решения  и  дава  предложения,  включително  и  чрез  непрекъснато  отчитане  на  моментните 

стойности на замърсителите азотен диоксид и серен диоксид;
• предоставя информация за оповестяване на населението при превишаване на алармените прагове за 

азотен диоксид и серен диоксид, по реда и начина определен в  Инструкцията за информиране на  
населението  при  превишаване  на  установените  алармени  прагове  за  нивата  на  серен  диоксид,  
азотен диоксид и озон.  

Съставът на оперативната група и координати за връзка – телефон на всеки член на групата и факс са дадени в 
приложение.

5.3. Оперативна група при Гражданска защита - Стара Загора

• организира  и  ръководи  мероприятията  по  цялостната  координация  на  дейностите  по  защита  на 
населението;

• използва наличните ресурси за изпълнение на дейностите по информиране на населението;
• участва, съвместно с техниката на РПУ при информиране на населението;
• поддържа връзка с останалите оперативни групи и решава допълнително възникнали задачи.
• Състава  на оперативната група и координати за връзка – телефон на всеки член на групата и факс са 

дадени в приложение.
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5.4. Оперативна група при РПУ - Стара Загора 

• предоставя сили и ресурси за изпълнение на дейностите,  включващи преди всичко необходимата 
техника за информиране на населението;

• съдейства  за  регулиране  на  автомобилния  трафик,  когато  са  предприети  действия  по  неговото 
редуциране;

• отцепва при необходимост, засегнати райони;
• осигурява обществения ред и безопасност;
• поддържа връзка с останалите оперативни групи и решава допълнително възникнали задачи.
• Състава на оперативната група и координати за връзка – телефон на всеки член на групата и факс са 

дадени в приложение.

5.5. Оперативна група при РИОКОЗ - Стара Загора

• организира и провежда необходимите мероприятия и разяснителни кампания, свързани с влиянието 
на замърсителите върху здравето на хората;

• осигурява  надзор  за  изпълнение  на  режимните  мероприятия,  свързани  с  обстановката  в  града  – 
временно затваряне на училища, детски заведения и др. подобни;

• поддържа връзка с останалите оперативни групи за съвместно решаване на възникнали проблеми и 
задачи.

• Състава на оперативната група и координати за връзка – телефон на всеки член на групата и факс са 
дадени в приложение.
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6. Средства за масово осведомяване

Регионалните медии:
• приемат и разпространяват информацията за своевременно осведомяване на населението;
• подпомагат за своевременното и вярното информиране на населението от засегнатия район;
• по  искане  на  оперативната  група  при  община  Стара  Загора  излъчват  извънредни  съобщения  и 

указания за правилно поведение и действие на населението;
• осигуряват програмно време за излъчване на информационно образователни предавания.

7. Управление и координация между оперативните групи

Управлението и координация се осъществява от кмета на община Стара Загора, а при отсъствие от секретаря 
на Общинския съвет по сигурност и управление при кризи. 

Необходимите действия при различни кризисни ситуации са следните:

При първо превишаване на праговата стойност на алармения праг за азотен диоксид:

• РИОСВ  -  Стара  Загора  уведомява  оперативната  група  при  Община  Стара  Загора  –  за  целта  се 
определя  оперативен  дежурен (работно място с  24  –  часово  присъствие  на  служител)  и  факс  за 
писмено предоставяне на информацията;

• РИОСВ  -  Стара  Загора  периодично  изготвя  прогноза  относно  изменение  на  концентрациите  на 
замърсителя азотен диоксид: подобряване, стабилизиране или влошаване;

• оперативния дежурен информира координатора на оперативната група в общината;
• координатора информира оперативните групи от останалите институции;
• организира  наблюдение  в  района  на  града  за  наличие  на  локални  източници  на  емисии  – 

нерегламентирани запалвания и др.;
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• след анализ и оценка на риска, се преценява и предприемат действия по промяна на транспортната 
схема в града;

• преценява се и се предприемат действия по редуциране на работещите мощности от четирите най – 
значими точкови източници на емисии на азотен диоксид в района на гр. Стара Загора, определени 
от работната група;

• изисква подготовка на техниката и екипите от съответните оперативни групи, ангажирани с прякото 
информиране на населението .

Когато първото превишение е отчетено в края на работния ден, задължително се организира сформиране на 
екипи за продължаване на работата.

При първо превишаване на праговата стойност на алармения праг за серен диоксид:

• РИОСВ -  Стара  Загора  уведомява оперативната  група при Община -  Стара  Загора  – за  целта  се 
определя  оперативен  дежурен (работно място с  24  –  часово  присъствие  на  служител)  и  факс  за 
писмено предоставяне на информацията;

• РИОСВ  -  Стара  Загора  периодично  изготвя  прогноза  относно  изменение  на  концентрациите  на 
замърсителя серен диоксид: подобряване, стабилизиране или влошаване;

• оперативния дежурен информира координатора на оперативната група в общината;
• координатора информира оперативните групи от останалите институции;
• организира  наблюдение  в  района  на  града  за  наличие  на  локални  източници  на  емисии  – 

нерегламентирани запалвания и др.;
• след  анализ  и  оценка  на  риска,  се  преценява  и  се  предприемат  действия  по  редуциране  на 

работещите  мощности  в  комплекса  „Марица  изток”  (като  най  –  значими  точкови  източници  на 
емисии на серен диоксид);

• изисква подготовка на техниката и екипите от съответните оперативни групи, ангажирани с прякото 
информиране на населението.
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Когато първото превишение е отчетено в края на работния ден, задължително се организира сформиране на 
екипи за продължаване на работата.

При второ превишаване на праговата стойност на алармения праг за азотен диоксид:

• РИОСВ  -  Стара  Загора  уведомява  оперативната  група  при  Община  -  Стара  Загора  -   писмено 
предоставяне на информацията по факс;

• РИОСВ - Стара Загора периодично информира за моментните стойности на замърсителя,  прецизира 
и задълбочено анализира всички обстоятелства и факти, към момента на възникване на риска, следи 
за тенденцията за нивата на замърсителя и продължителността на експозицията;

• координатора своевременно организира и непосредствено ръководи наблюдението и набирането на 
информация  за  обстановката  на  територията  –  набелязват  се  мерките,  които  следва  да  се 
предприемат, засегнатите територии, прибиране на децата в затворени помещения;

• координатора изисква привеждане в готовност на техниката и екипите от съответните оперативни 
групи,  ангажирани  с  прякото  информиране  на  населението  –  разпределяне  на  техниката  за 
информиране,  маршрутите  за  обход,  предпазните  мерки,  които  следва  да  се  предприемат  от 
евентуално засегнатите чувствителни групи от населението;

• координатора подготвя екип за информационно осигуряване, който непрекъснато следи състоянието 
на обстановката и предоставя достоверна информация, включително и на местните медии.

При второ превишаване на праговата стойност на алармения праг за серен диоксид:

• РИОСВ  -  Стара  Загора  уведомява  оперативната  група  при  Община  -  Стара  Загора  -   писмено 
предоставяне на информацията по факс;

• РИОСВ - Стара Загора периодично информира за моментните стойности на замърсителя,  прецизира 
и задълбочено анализира всички обстоятелства и факти, към момента на възникване на риска, следи 
за тенденцията за нивата на замърсителя и продължителността на експозицията;
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• координатора своевременно организира и непосредствено ръководи наблюдението и набирането на 
информация  за  обстановката  на  територията  –  набелязват  се  мерките,  които  следва  да  се 
предприемат, засегнатите територии, прибиране на децата в затворени помещения;

• координатора изисква привеждане в готовност на техниката и екипите от съответните оперативни 
групи,  ангажирани  с  прякото  информиране  на  населението  –  разпределяне  на  техниката  за 
информиране,  маршрутите  за  обход,  предпазните  мерки,  които  следва  да  се  предприемат  от 
евентуално засегнатите чувствителни групи от населението;

• координатора подготвя екип за информационно осигуряване, който непрекъснато следи състоянието 
на обстановката и предоставя достоверна информация, включително и на местните медии

При трето превишаване на праговата стойност на алармения праг за азотен диоксид:

• РИОСВ - Стара Загора предоставя информация за оповестяване на населението при превишаване на 
алармения праг за азотен диоксид, по реда и начина определен в Инструкцията за информиране на 
населението  при  превишаване  на  установените  алармени  прагове  за  нивата  на  серен  диоксид,  
азотен  диоксид  и  озон  до  координатора  на  оперативната  група  при  община  Стара  Загора, 
Гражданска защита - Стара Загора, РИОКОЗ - Стара Загора, местни медии;

• Оперативния план се привежда в действие – екипите на Гражданска защита и РПУ със съответната 
техника  информират населението  за  наличие на  превишаване  на  алармения праг  на  замърсителя 
азотен диоксид;

• същото се осъществява и чрез местните медии;
• задължително  се  посочват   препоръчителни  предпазни  мерки,  които  следва  да  се  вземат  от 

засегнатото население и телефон където може да се получи по-нататъшна информация;
• координатора организира и непосредствено ръководи наблюдението,  набирането,  обобщаването и 

предоставянето на информация за обстановката на засегнатата територия;
• поддържа се постоянна връзка между оперативните групи за хода на развитието на обстановката;
• при необходимост се осигуряват допълнителни сили и ресурси.
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При трето превишаване на праговата стойност на алармения праг за серен диоксид:

• РИОСВ - Стара Загора предоставя информация за оповестяване на населението при превишаване на 
алармения праг за серен диоксид, по реда и начина определен в Инструкцията за информиране на 
населението  при  превишаване  на  установените  алармени  прагове  за  нивата  на  серен  диоксид,  
азотен  диоксид  и  озон  до  координатора  на  оперативната  група  при  община  Стара  Загора, 
Гражданска защита - Стара Загора, РИОКОЗ - Стара Загора, местни медии;

• Оперативния план се привежда в действие – екипите на Гражданска защита и РПУ със съответната 
техника  информират населението  за  наличие на  превишаване  на  алармения праг  на  замърсителя 
серен диоксид;

• същото се осъществява и чрез местните медии;
• задължително  се  посочват   препоръчителни  предпазни  мерки,  които  следва  да  се  вземат  от 

засегнатото население и телефон където може да се получи по-нататъшна информация;
• координатора организира и непосредствено ръководи наблюдението,  набирането,  обобщаването и 

предоставянето на информация за обстановката на засегнатата територия;
• поддържа се постоянна връзка между оперативните групи за хода на развитието на обстановката;
• при необходимост се осигуряват допълнителни сили и ресурси.
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II. МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 
В СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА

Мерки Ефект Необхо-
дими

средства

Срок Отговорен
за изпълне-

нието
1. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА 
АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ В СТАРА ЗАГОРА И РЕГИОНА
1.1. Извеждане на проблема за качеството 
атмосферния въздух в гр. Стара Загора и региона на 
приоритетна позиция в политиката на Областното и 
Общинското ръководства.

Социален – засяга 
население над 
180 000 жители.

Не м. април
2010 г.

Областен 
управител,
Кмет на Община 
Стара Загора

1.2. Създаване към Областния управител на Област 
Стара Загора на постоянна работна група от експерти 
от институции (РИОСВ, РИОКОЗ, Община Стара 
Загора, Тракийски университет, ОУ „Гражданска 
защита”, военни погигони в региона, представители 
на медиите и др.) и неправителствени организации, за 
обсъждане на кризисни ситуации при обгазявания на 
гр. Стара Загора и региона.

Своевременно
решаване на 
проблеми, 
породени от 
кризисни ситуации 
с обгазяване на гр. 
Стара Загора и 
региона.

Да м. април
2010 г.

Областен 
управител

1.3. Оптимизиране на взаимодействието между 
държавните институции в гр. Стара Загора и региона, 
с оглед своевременно и по подходящ начин 
запознаване на обществеността с актуална, точна и 

Повишаване на 
информираността 
на населението за 
адекватни реакции 

Не Постоя-
нен

Областен 
управител,
Кмет на Община 
Стара Загора,
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лесна за възприемане информация при евнтуални 
обгазявания.   

при кризисни 
ситуации, 
породени от 
обгазявания в 
региона.

Директор 
РИОСВ

2. ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НЕДОПУСКАНЕ ВЛОШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ 
ВЪЗДУХ ПОД НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ 
2.1. Разработване и внедряване на прогностичен 
модел за предвиждане на инверсионни и други 
неблагоприятни за разсейване на атмосферните 
замърсители метеорологични процеси за територията 
на гр. Стара Загора.

Осигуряване на 
време за 
предприемане на 
действия за 
редуциране на 
емисии от 
замърсители на 
атмосферния 
въздух.

Да м. май
2010 г.

Директор 
РИОСВ

2.2. Възобновяване на сателитния мониторинг за 
атмосферния въздух в гр. Стара Загора и региона, 
включително на военните полигонни „Змейово” и 
„Люляк”, и на енергиен комплекс „Марица Изток.

Допълнителна 
информация за 
замърсяването на 
въздуха, което ще 
позволи 
предприемането на 
адекватни и 
ефективни 
действия. 

Да м. май
2010 г.

Областен 
управител,
Кмет на Община 
Стара Загора

2.3. Идентифициране и контролиране на всички 
обекти и дейности, източници на вредни емисии, 

Вамаляване на 
емисиите от 

Не Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора, 
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които не подлежат на задължителен контрол от 
РИОСВ.

нерегламентирани 
обекти и дейности.

Директор 
РИОСВ

2.4. Осъществяване на превантивен, текущ и 
последващ контрол при планирането, изграждането и 
експлоатацията на обекти, източници на емисии в 
атмосферния въздух.

Намаляване на 
емисиите от 
промишлеността.

Да Постоя-
нен

Директор 
РИОСВ,
Отдел „Екология 
и чистота” към 
Община Стара 
Загора

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

Намаляване на 
емисиите от 
траспорта.

Не Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

2.6. Разработване и реализиране на цялостна 
концепция за оптимизиране на транспортната схема 
на гр. Стара Загора.

Намаляване на 
емисиите от 
траспорта.

Да м. юни
2010 г.

Кмет на Община 
Стара Загора

2.7. Оптимизиране на организацията на движението в 
гр. Стара Загора („зелена вълна”, пропускливост по 
различни маршрути и пр.)

Намаляване на 
емисиите от 
траспорта.

Да м. юни
2010 г.

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор МВР – 
Стара Загора

2.8. Разработване и изпитване на сценарии за 
редуциране на автомобилния трафик в централната 
градска част при възникване на кризисни ситуации с 
обгазяване на на гр. Стара Загора.

Временно 
ограничаване на 
емисиите от 
траспорта при 
неблагоприятни 
метеорологични 
условия.

Не м. април
2010 г.

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор МВР – 
Стара Загора
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2.9. Разширяване на тролейбусната мрежа на градския 
транспорт, в т.ч. до Студентски град.

Намаляване на 
емисиите от 
обществения 
траспорт.

Да М.  Юни
2011 г.

Кмет на Община 
Стара Загора

2.10. Създаване на пешеходни зони и зони за 
придвижвне без автомобил в градски и крайградски 
условия. 

Намаляване на 
емисиите от 
траспорта.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

2.11. Разработване и реализиране на 
лесоустройствени планове за нови площадки и терени 
в града, и за възстановяване на увредени (унищожени) 
такива. 

Намаляване 
замърсяването на 
въздуха, поради 
поглъщане на 
замърсителите от 
растителността.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

2.12. Редовно измиване на улиците и тротоарите през 
топлите месеци на годината. 

Намаляване 
замърсяването на 
въздуха с прах.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

2.13. Да се обявяват предварително и по подходящ 
начин графиците за провежданите изпитания на 
полигони „Змейово” и „Люляк”, в т.ч. и от частни 
фирми, използващи тези полигони.

Контрол и 
намаляване на 
емисиите от 
дейностите в 
полигоните.

Не Постоя-
нен

Началници 
полигони

2.14. Въвеждане на постоянен мониторинг на 
качеството на атмосферния въздух на полигоните в 
„Змейово” и „Люляк”, с възможност за предаване на 
информацията в реално време на РИОСВ – Стара 
Загора.

Контрол и 
намаляване на 
емисиите от 
дейностите в 
полигоните.

Да Постоя-
нен

Началници 
полигони

2.15. Ускоряване и разширяване на газификацията на Намаляване на Да Постоя- Кмет на Община 
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обществени обекти, производствени предприятия, 
частни домове и др. 

емисиите от 
изгарянето на 
твърди и течни 
горива. 

нен Стара Загора,
Фирми 
доставчици на 
газ за града и 
региона

2.16. Разработване и реализиране на общинска 
програма за използване на алтернативни източници на 
енергия (слънчева енергия, енергия от вятъра, 
биогорива и др.) в обществени сгради, 
производствени дейности, бита.

Намаляване на 
емисиите от 
изгарянето на 
твърди и течни 
горива, природен 
газ.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ С ОБГАЗЯВАНЕ НА СТАРА ЗАГОРА И 
РЕГИОНА НАД ДОПУСТИМИТЕ АЛАРМЕНИ ПРАГОВЕ 
3.1. Своевременно идентифициране на източника на 
замърсяване, оценка на замърсяването и налагане на 
ограничения (спиране) на мощностите на горивните 
инсталации. 

Временно 
ограничаване на 
емисиите 
замърсяващи 
въздуха.

Не Постоя-
нен

Директор 
РИОСВ,
ОУ „Гражданска 
защита”

3.2. Незабавно информиране на населението за вида и 
степента на замърсяването на въздуха, прогнозата на 
замърсявянето, риска за здравето и за неотложните 
мерки за защита.  

Ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
замърсителите 
върху здравето на 
населението.

Не Постоя-
нен

Директор 
РИОСВ,
Директор 
РИОКОЗ

3.3. Прилагане на сценарии за  редуциране на 
автомобилния трафик в града през дните с рисково за 
здравето замърсяване на въздуха (спиране на 

Ограничаване на 
вредното 
въздействие на 

Не Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор МВР – 
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движението с лични автомобили, въвеждане на 
движение на автомобили през отделни дни само с 
четни или само с нечетни номера и др.).

замърсителите 
върху здравето на 
населението.

Стара Загора

3.4. Използване на научноизследователския център по 
околна среда в Тракийски университет – Стара 
Загора, за подпомагане дейностите на оторизираните 
държавни институции при решаване на проблеми с 
обгазяването на града.

Подпомагане на 
диагностицирането 
и решаването на 
проблеми с 
обгазяване на 
града.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора,
Ректор на 
Тракийски 
университет

3.4. Преустановяване на учебни занятия на ученици и 
студенти и затваряне на детски градини, в дни с 
наднормени алармени прагове на замърсители на 
въздуха в града. 

Ограничаване на 
вредното 
въздействие на 
замърсителите 
върху здравето на 
населението.

Не Постоя-
нен

Областен 
управител,
Кмет на Община 
Стара Загора

3.5. Призоваване на населението да ограничи 
(преустанови) използването на твърдо гориво за 
отопление през дните с критични нива на обгазаване 
на въздуха в града.

Временно 
ограничаване на 
емисиите от 
битовото горене.

Не Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора

4. ПОВИШАВАНЕ ЕКОЛОГИЧНАТА КУЛТУРА И ИНФОРМИРАНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО
4.1. Създаване и поддържане на видно място в 
централната част на града електронно 
информационно табло, за представяне в реално време 
на информация за качеството на атмосферния въздух 
за града и региона.

Запознаване на 
населението с 
актуална 
информация за 
качеството на 
атмосферния 

Да м. 
октомври
2010 г.

Кмет на Община 
Стара Загора
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въздух.
4.2. Разработване и разпространяване на информация 
чрез медии (вестници, телевизии, радиа, сайтове) и 
други печатни материали (постери, диплянки, 
брошури), за спецификата и характера на 
замърсителите на въздуха, отделяни от МПС, 
битовите горивни устройства, ТЕЦ и др., за ролята и 
значението на метеорологичните фактори за тяхното 
разсейване или натрупване във въздуха, за малките 
индивидуални стъпки, с които всеки може да 
допринесе за опазване чистотата на атмосферния 
въздух, други актуални екологични въпроси. 

Запознаване на 
населението с 
основна 
информация за 
причините за 
замърсяване на 
въздуха от 
човешнката 
дейност и за ролята 
на 
метеорологичните 
фактори в този 
процес. 

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор 
РИОСВ,
Ректор на 
Тракийски 
университет,
Неправителстве-
ни организации

4.3. Организиране и провеждане на екологични 
инициативи с населението на града и региона, 
особено с подрастващи (ученици, студенти) за 
подобряване качеството на атмосферния въздух 
(залесявания, публични дискусии, семинари и др.) и 
за решаване на други екологични проблеми.  

Подобряване на 
екологичната 
обстановка в града 
и придобиване на 
полезни знания и 
умения.

Да Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор 
РИОСВ,
Ректор на 
Тракийски 
университет,
Директори на 
училища,
Неправителстве-
ни организации

4.4. Ден на екологията, ден на чистия въздух в град 
Стара Загора.

Повишаване на 
екологичната 
култура на 

Да Ежегодно Областен 
управител,
Кмет на Община 
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населението. Стара Загора,
Ректор на 
Тракийски 
университет,
Директори на 
училища,
Неправителстве-
ни организации

4.5. Повишаване вниманието на обществеността към 
проблема с обгазяванията на въздуха, в т.ч. чрез 
участието й за своевременно сигнализиране на тел. 
112 при забелязани признаци за обгазяване на 
атмосферния въздух в града и региона.

Участие на 
населението за 
своевременно 
подаване на 
сигнали до 
оторизираните 
държавни органи 
при обгазяване на 
въздуха.

Не Постоя-
нен

Кмет на Община 
Стара Загора,
Директор 
РИОСВ,
ОУ „Гражданска 
защита”
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Приложения:

Приложение 1. Оперативна група при РИОСВ Стара Загора
№ име, фамилия длъжност телефони за връзка

стационарен мобилен
1. инж. Пенка Начева Директор 692 200 0884 488544 
2. Красимир Костадинов Н – к отдел „КОС” 692 200 0889 002777
3. инж. Динка Тодорова гл. експерт 

„ОЧВКШВФФ”
692 221 О884 542025

4. инж. Станчо Загоров гл. експерт 
„ОЧВКШВФФ”

692 221 О884542026

5. инж. Галина Петрова гл. експерт 
„ОЧВКШВФФ”

692 221 О884542027

6. Димка Петкова гл. експерт „ИО” 692 224 0884 319722
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