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Въведение 
Общата тенденция към намаляване на нивата на вредните атмосферни емисии в страната 
се отнася и за Община Айтос. Основните причини за това са преструктурирането на 
промишленото производство и предприетите конкретни екологични мерки, като смяна на 
горивните бази и подмяна на технологичното оборудване в енергийни предприятия, 
инсталиране на нови или повишаване на ефективността на съществуващи пречиствателни 

съоръжения и др. Тези дейности доведоха до подобряване качеството на въздуха, но все 
още концентрациите на някои от замърсителите на атмосферния въздух периодично 

превишават възприетите като “безопасни” за човешкото здраве нива. Проблем все още е 
замърсяването с фини прахови частици, нивата на които са около или над установените 
норми.  

 

Рамковите директиви  за управление качеството на въздуха се явяват ключов елемент от 
стратегията на Европейския съюз за подобряване качеството на въздуха като цяло. 
Съответстващите им в българското законодателство Закон за чистотата на атмосферния 
въздух, Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух и Наредба 
№12 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, 

въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, установяват норми за нивата на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в приземния слой и 

определят условията, реда и начините за подобряване на качеството на атмосферния 
въздух в районите, в които е установено превишаване на допустимите норми. 
 

Усилията на общинската администрация в областта за опазване на околната среда са 
насочени Община Айтос да отговаря на критериите на Европейския съюз за чистота на 
атмосферния въздух, да се защити здравето на хората и се предотврати настъпването на 
опасности и щети за обществото при изменение в качеството на атмосферния въздух в 
резултат на различни дейности. 

 

В съответствие с чл.27 от ЗЧАВ и чл.30 на Наредба №7/03.05.1999г. за оценка и 

управление на КАВ и съгласно Заповед №РД-969/21.12.2013г. на МОСВ, територията на 
Община Айтос е включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ, на 
територията на Република България като зона/териториална единица, в която се 
констатира замърсяване на атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10).  В тази 

връзка  общината е разработила „Комплексна програма за намаляване на емисиите и 

достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух в района 

на  Община Айтос за периода 2004-2015г”. 
 

Във връзка със Заповед №РД-1046/03.12.2010г на министъра на околната среда и водите, с 
която Община Айтос е включена в списъка на районите за оценка и управление на КАВ, 

на територията на Република България като зона, в която се констатира замърсяване на 
атмосферния въздух с фини прахови частици (ФПЧ10), през 2011г. е направена 
„Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане 
на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на 
Община Айтос за периода 2011-2015г.”, изготвена по пoкaзателя ФПЧ10.   

 

Настоящата Актуализация на Програма за намаляване на нивата на фини прахови 

частици в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни 

вещества на територията на Община Айтос за периода 2016-2020г. се извършва на 
основание постъпили указания от МОСВ с Изх.№ 91-00-69/08.10.2015г., във връзка със 
Заповед №РД-969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите с оглед 

преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в програмата мерки за 
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намаляване нивата на ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, поради които не е 
постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух 

(КАВ).  

 

Обхват и цели на програмата 
Актуализираната общинска програма има за цел да се определят адекватни и изпълними 

към настоящата ситуация мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух 

(КАВ) на територията на Община Айтос и достигане на съответствие с нормите. 
 

При изготвяне на Програмата са изпълнени следните задачи: 

1. Анализ на данните от имисионен контрол за периода 2011-2015г.; 
2. Анализ на заложените в действащата програма мерки за намаляване на 

замърсяването на атмосферния въздух, по отношение етапа на изпълнение и 

ефективността на всяка една от тях.; 
3. Анализ на съществуващите източници на замърсяване – отразяване на настъпилите 

промени и установяване на нови източници, които биха могли да бъдат причина за 
нарушено КАВ.; 

4. Дисперсионно моделиране, оценка и анализ по показател ФПЧ10 за референтната 
2015 година – т.е. годината, към която съгласно действащата програма нормите би 

следвало да бъдат постигнати. 

5. Анализ на ситуацията с описание на факторите и причините за нарушение на КАВ. 

6. Формулиране на възможни мерки за подобряване на КАВ, които да послужат за 
актуализация на Плана за действие към Програмата; 

7. Оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на 
актуализираните мерки чрез прогнозно моделиране за 2020г.; 

8. Изготвяне на нов План за действие за периода 2016 - 2020г. със списък на мерките, 
към който е представен размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите 
по години в резултат от изпълнение на приложената мярка, както и очакваното 

въздействие върху нивото на концентрациите през новия програмен период; 

 

Изпълнението на Програмата е предвидено за следните периоди: 

- краткосрочен – 2017 г. 
- дългосрочен – 2020 г. 

 

Актуализацията на програмата е изготвена в съответствие с изискванията, поставени в чл. 
27, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и Наредба №12/15.07.2010г на 
МОСВ и МЗ. Разработена е по критериите, заложени в “Инструкция за разработване на 
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в 
които е налице превишаване на установените норми“, утвърдена със Заповед №РД-

996/20.12.2001г. на МОСВ, както и всички нормативни актове, имащи отношение към 

разработката. Съдържанието й съответства на това, посочено в: 
� Приложение №5 към чл. 32, ал. 2 на Наредба №7/1999 г.; 
� Приложение №15 (раздел I) към чл. 40, ал. 2 на Наредба №12/2010 г. 

 

Съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗЧАВ, Програмата и Планът за действие за намаляване нивата на 
емисиите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух 

на територията на Община Айтос следва да бъдат неразделна част от разработена 
общинска програма за опазване на околната среда. 
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I. Описание на района за оценка на КАВ 

1. Локализация на наднорменото замърсяване. 
1.1. Район за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух 

(РОУКАВ) 
Съгласно изискванията на националното и европейско законодателство територията на 
страната е разделена на шест района и агломерации (с население над 250 000 души) за 
оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (РОУКАВ) и тяхната 
категоризация в зависимост от степента на замърсяване, Фиг. I-01. Както бе споменато по-

горе, със Заповед №РД-969/21.12.2013г. на министъра на околната среда и водите за 
определяне на районите за оценка и управление на КАВ и на зоните, в които са 
превишени нормите с допустимите отклонения, Община Айтос е включена в район за 
оценка и управление на КАВ “Югоизточен” с код BG0006, и е посочена като зона с 
превишаване на средноденонощната норма по показател фини прахови частици (ФПЧ10). 

 
При изготвяне на списък с РОУКАВ от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), 

съгласувано с РИОСВ - Бургас, Община Айтос попада в обхвата на чл.30, ал.1, т.1: 

Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените ГОП/ 

норми и/или нормите плюс определени пределно допустими отклонения от тях 
(включително в райони, в които е налице превишаване на установените норми за 
съответните замърсители, в случаите, когато за последните не са определени допустими 

отклонения) (Наредба №7, ДВ бр. 45 от 1999г.). 
 

 
Фиг. I-01. Местоположение на Община Айтос и нива на замърсяване с ФПЧ10 по 

РОУКАВ - по данни на ИАОС, 2013 г. 

 

1.2. Действаща система за мониторинг – Пунктове за мониторинг (карта, 

географски координати) 
На територията на Община Айтос няма разположен постоянен пункт за мониторинг на 
КАВ. Единствените налични данни са от мобилна автоматична станция на Регионална 
лаборатория - Стара Загора към ИАОС. През 2012 и 2015г. са правени периодични 

измервания в Общинския център - гр. Айтос. Мобилната станция се е намирала пред 

сградата на Общината (Фиг. I-02). Наличните данни не позволяват да се направи детайлна 

Айтос 
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оценка, т.к. броя им е твърде ограничен. Тези данни не могат да бъдат определени и като 
индикативни, т.к съгласно изискванията към качеството на данните, поставени в 
Приложение №8 към Наредба №12/15.07.2010г на МОСВ и МЗ, минималният времеви 

обхват е определен на 14% (51 денонощия). 

Поради липса на значими промишлени източници в района, обосновано може да се 
допусне, че основните източници на ФПЧ10 на територията на Община Айтос са битовото 
отопление и автотранспорта. Замърсяването с ФПЧ10 от битовото отопление се свързва 
основно с високата консумация на дърва и въглища за отопление.  Данните от 
досегашните проучвания показват, че епизодично наднормено замърсяване обикновено се 
наблюдава в населени места с над 5000 жители. При населени места с повече от 10000 

жители броят на превишенията на СД норми значително се увеличава, а при население 
около 20000 жители тези превишения  нарастват над 20-30 за година. В тази връзка в 
случая, наднормени нива на ФПЧ10 може да се очаква да са съсредоточени в рамките на 
общинския център гр.Айтос.  

Основното транспортно замърсяване следва да се очаква от път І-6, който в границите на 
Айтос се слива с улица Славянска и път ІІІ-208 за Провадия, който в рамките на града се 
слива с улица Хаджи Димитър. По останалите улици на града трафикът е слаб до умерен и 

не се очакват наднормени замърсявания. 

 
Фиг. I-02. Разположение на МАС на територията на Община Айтос 
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2. Обща информация за района.  
2.1. Тип на района (градски, промишлен, извънградски район) 

Община Айтос е разположена в югоизточната част на Република България и е в границите 
на област Бургас. Обхваща южните склонове на Източна Стара планина и долината на р. 
Айтоска. Теренът й е предимно равнинен. Съседните общини са: на север – община Руен, 

на запад –  община Карнобат, на юг и югоизток –  община Бургас, и на изток –  община 
Поморие. Общински център е град Айтос (на 28 км от гр. Бургас), а в границите на 
общината са включени още 16 населени места. Общата й площ е 354.95 km

2
, което 

представлява 4.6% от територията на Бургаска област и 0.3% от територията на страната.   
Благодарение на доброто си географско разположение, общината се определя като 
транспортен възел, през който се осъществяват пътните връзки между Северна и Южна 
България в тази част на страната. През общината преминава главен първокласен път І-6 

(Бургас-София), третокласен път ІІІ-208 (Айтос-Провадия) и ж.п. линията София – Бургас. 
Връзката между Община Айтос и Община Камено се осъществява по третокласен път ІІІ-
539.  

 

Добрата транспортна характеристика на общината се определя и от факта, че тя отстои 

само на 28km от най-голямото пристанище на Българското Черноморие и летище Бургас, 
чрез което могат да се осъществяват транспортните връзки и със страните от 
Черноморската зона и Близкия Изток. 
 

Айтос е една от най-големите селски общини в България. Тя е аграрно-промишлен център 

с регионално значение. Икономиката на общината се характеризира с преобладаващ  дял 
на селското стопанство и свързаната с него преработвателна промишленост. Земеделието 
е най-големият източник на заетост и доходи в общината. Природните дадености 

обуславят развитието на интензивно земеделие и животновъдство.  Произвеждат се главно 
зърнени и зърнено-фуражни култури, грозде, зеленчуци, череши и тютюн. С важно 

значение са шивашката и текстилната промишленост, хранително-вкусовата и 

дървопреработвателната промишленост. Преобладаващата част от фирмите в общината са 
в сферата на услугите и търговията. От регистрираните в общината над 2000 фирми, 98 % 

са микро и малки по размер.  

 

2.2. Оценка на замърсената територия (km
2
) и население, експонирано на 

замърсяването 
Разпределението на средноденонощната концентрация (СДК) на ФПЧ10, върху 
територията на Община Айтос е представено на Фиг. I-03. Получено е чрез дисперсионно 

моделиране на разсейването на емисиите за 2015г.  
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Фиг. I-03. Разпределение на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 за 2015г на 

територията на Община Айтос 
Легенда:  

1). Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-

часови концентрации на ФПЧ10; 

2). Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СД НОЧЗ от 50 µg/m
3 
е 

показана в червен цвят. 

3). С червен маркер е означен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК; 

4).Със син маркер е посочена реално отчетената максимална концентрация за 2012г. в МАС на 

територията на Община Айтос. 

 

От извършеното математическо моделиране за 2015г. (Фиг.I-03) е видно, че зона със 
завишени нива на ФПЧ10, превишаващи СДНОЧЗ от 50 µg/m

3
 може да се формира 

единствено над общинския център – гр. Айтос. В останалите населени места на общината 
максималните концентрации са между 5 и 15 µg/m

3 и не превишават установената норма.  
 

Абсолютният максимум на СДК за Айтос, получен при моделирането, е 116µg/m
3
, 

локализиран около кръстовището на двете главни улици в града – „Славянска“ и „Хаджи 

Димитър“. Резултатите кореспондират с реално отчетените СД концентрации в МАС, като 
за 2012г. в мобилната станция е регистриран абсолютен максимум на СДК на ФПЧ10 от 
106,4 µg/m

3
, отчетен през четвъртото тримесечие на годината. МАС е била позиционирана 

на около 600m североизточно от кръстовището, където моделът отчита максималната 
СДК. 

 

Съгласно резултатите от дисперсионното моделиране територията, която потенциално 

може да бъде засегната от наднормено замърсяване с ФПЧ10 през 2015 година е изчислена 
на 2,19km

2
. В резултат населението, което потенциално е подложено на въздействие на 

наднормени нива на ФПЧ10 (СДК) към 2015г. е оценено на 24 598 души, което 
представлява 69% от населението на общината.  
 

max СДК–116µg/m3 

МАС–106,4µg/m3 

M 1:84 000 
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2.3. Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние 

върху разпространението на атмосферните замърсители. 
Община Айтос попада в преходноконтиненталната климатична област. Най-източните ѝ 

части са в обсега на черноморската климатична област, която се отличава със специфична 
проява на ветрова циркулация. Зимата е мека - средната януарска температура е с 
положителни стойности (+1,0

оС). За юли средномесечните температури са 23
оС. 

Средногодишните температури са 12,2
оС. Абсолютните максимални температури 

достигат доста високи стойности - най-високата измерена абсолютна максимална 
температура достига 42

оС (август), а най-ниската максимална достига -22,1
оС (януари и 

декември). 

 

Количеството валежи, което пада средно годишно, е 538 мм (под средното за страната), 
неравномерно разпределени през годината. Максимумът е през лятото - 160 мм. През 
останалите годишни сезони се забелязва едно приблизително изравняване на 
количествата: зима - 120 мм, пролет - 130 мм, и есен - 128 мм. Това се дължи на влиянието 
на Черноморския басейн. Макар че максимумът на валежите е през лятото, за него са 
характерни засушавания - общо за целия сезон достигат до 17,9 дни. Най-продължителни 

са засушаванията през есента - около 18,6 дни.  

 

В района преобладават северните ветрове (23,5%), малко след тях по честота са 
северозападните - 20,6%, а североизточните са с честота 18,6%. Това показва, че в района 
преобладават ветрове със северна компонента, които са и с най-висока скорост 
(северозападните - с 4,8 м/сек). Разположението на източните дялове на Айтоска планина 
в посока изток-запад се явява като бариера за нахлувания на студени северни въздушни 

маси. За ниските части на общината е характерна бризовата циркулация от Черноморския 
басейн. От дълбоко всечените долове на Айтоска планина има проявление долинният 
вятър, който е особено благоприятен за горещите летни вечери. Сравнително високият 
процент тихо време - 45,3% годишно, се определя от котловинния характер на Айтоското 
поле. Това създава възможности за образуване на приземни температурни инверсии и 

определя средно висок потенциал на замърсяване на района. 

Климатичните и метеорологични фактори оказват сериозно влияние върху степента на 
замърсяване на въздушния басейн. Те пряко допринасят за по-доброто или по-лошо 

разсейване на емитираните вредни вещества. Най-общо могат да се разделят на две 
основни групи показатели – благоприятни климатични фактори, които способстват за 
самопречистването на атмосферния въздух и неблагоприятни климатични фактори, които 
са пречка за самоочистване на атмосферата. Тук са представени данни за 2014г. и по-

специално онези от тях, които имат отношение към установените превишения на нормите 
за опазване на човешкото здраве. 
 

За целите на настоящото изследване са използвани метеорологични данни от НИМХ към 

БАН, подготвени специално за настоящата актуализация на програмата във вид на 
почасов метеорологичен файл. В резултат на обработката е получена допълнителна 
полезна метеорологична информация за 2014г. (от 1 часа на 1 януари 2014 година до 24 

часа на 31 декември 2014) с 8760 записа и честота 1 час за цялата календарна година. 
Всеки запис (за всеки час от годината) съдържа информация за скоростта и направлението 
на вятъра, температура на въздуха, категория на устойчивост на атмосферата и средна 
височина на зоната на смесване за градска и извънградска местност. Категориите на 
устойчивост на атмосферата и средната височина на слоя на смесване са изчислени с 
програма на US EPA. Както е известно, тези категории определят способността на 
атмосферата да пренася замърсителите във вертикална посока и тяхното познаване е от 
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изключително значение за коректното определяне на приземните концентрации. 

Височината на слоя на смесване определя границата на пространството във вертикална 
посока, в което замърсителите могат да се разсейват. 
 

Един от климатичните елементи с най-силно влияние върху разпределението на вредните 
вещества, емитирани в атмосферата, е вятърът. Концентрацията на замърсителите от 
постоянно действащи източници е обратно пропорционална на скоростта на вятъра, а ако 
той е устойчив по посока, замърсяването е по-голямо, отколкото при вятър с променлива 
посока. Розата на вятъра за 2014г. за района на Община Айтос е показана на Фиг. I-05, а 
повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана в Таблица I-
01. 

 

 

Фиг. I-05. Роза на вятъра за 2014 г. по данни на НИМХ при БАН 
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Таблица I-01. Разпределение на вятъра за 2014г. по скорост и направление за Община 

Айтос 

Направление 
на вятъра 

Скоростни интервали, m/s  

0.5 - 1.5 1.5 - 3.3 3.3 - 5.4 5.4 -8.5 8.5 - 11.1 > 11.1 Общо (%) 

N 0,000913 0,009132 0,006393 0,007306 0,001826 0,001826 2,7397 

NNE 0,000913 0,019178 0,008219 0,002740 0,000000 0,000000 3,1050 

NE 0,008219 0,015525 0,020091 0,005479 0,000000 0,000000 4,9315 

ENE 0,004566 0,019178 0,008219 0,006393 0,000000 0,000000 3,8356 

E 0,011872 0,030137 0,015525 0,001826 0,000000 0,000000 5,9361 

ESE 0,006393 0,013699 0,009132 0,003653 0,000000 0,000000 3,2877 

SE 0,003653 0,003653 0,003653 0,000000 0,000000 0,000000 1,0959 

SSE 0,002740 0,006393 0,000913 0,000000 0,000000 0,000913 1,0959 

S 0,001826 0,008219 0,000913 0,000913 0,000000 0,000000 1,1872 

SSW 0,005479 0,003653 0,000913 0,000000 0,000000 0,000000 1,0046 

SW 0,008219 0,016438 0,007306 0,000913 0,000000 0,000000 32,877 

WSW 0,009132 0,021918 0,012100 0,001826 0,000000 0,000000 4,4977 

W 0,015525 0,028311 0,010046 0,000913 0,000000 0,000000 5,4795 

WNW 0,005479 0,013699 0,007306 0,000000 0,000000 0,000913 2,7397 

NW 0,002740 0,018265 0,018265 0,009132 0,000913 0,000913 5,0228 

NNW 0,000913 0,015525 0,012785 0,010959 0,003653 0,000000 4,3836 

Общо (%) 8,8584 24,2922 14,1781 5,2055 0,6393 0,4566 53,6301 

 

Таблица I-02. Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за 2014г. по данни на НИМХ за 

Община Айтос 

Параметър 2014г. 
Средна скорост, m/s 1.71 

Случаи (%) на скорост на вятъра под 1.5m/s 55.22 

Случаи на тихо % (от 0.0 до 0.5m/s) 46.37 

Средната скорост на вятъра за периода е 1,71 m/s. В 24% от случаите през 2014г. 
скоростта на вятъра е била в интервала 1.5 до 3.3 m/s. Повторяемостта на ветровете в 
скоростни интервали от 3.3 до 5.4 m/s е 14%, а едва 5.2% са ветровете в скоростни 

интервали от 5.4 – 8.5 m/s. Ветрове със скорост над 8.5 m/s са епизодични. 

 

Анализът на данните за скоростта на вятъра (Таблица I-02), показват, че случаите със 
скорост на вятъра под 1.5 m/s за района достигат над 55%, от които 46% са случаите на 
безветрие (от 0.0 до 0.5m/s). Съгласно указанията на Европейската комисия в съобщение 
СОМ(2008) 403 окончателен, скорост на вятъра под 1.5 m/s, се явява неблагоприятна за 
разсейване. В такива случаи конвективният пренос на частици е силно затруднен и 

разсейването се осъществява основно на базата на молекулярна дифузия – разсейването 
става с много ниска скорост. 
 

Доколкото скоростта на вятъра е основен фактор за оценка на разсейването, анализът на 
данните по скоростни интервали може да даде полезна допълнителна информация. Както 
е известно, триенето на вятъра по земната повърхност създава така наречената механична 
турбулентност. В близост до земната повърхност тя създава завихряне, което в общия 
случай благоприятства разсейването на замърсителите. Колкото по-силен е вятърът, 
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толкова по-голяма е механичната турбулентност (по-силни са създадените вихри) и 

разсейването на замърсителите се подобрява. Тази констатация е в сила за всички 

газообразни замърсители при всички скорости на вятъра. Когато става дума за разсейване 
на частици тази констатация следва да се оцени по различен начин. Когато скоростта на 
вятъра надвиши някаква критична скорост в процеса на триене, частиците също 
придобиват някаква кинетична енергия. Когато тя превиши силите на сцепление 
частиците се отделят от земната повърхност и започват да се придвижват свободно в 
направлението на вятъра. Явлението се нарича „ветрова ерозия” и предизвиква вторично 

замърсяване. Критичната скорост зависи основно от масата и формата на частиците, както 
и от силата на сцепление, която ги придържа към земната повърхност. В пустинни и 

степни области това явление предизвиква т.н. „прашни бури”. В урбанизираните 
територии механичната турбулентност предизвиква вторично замърсяване, когато върху 
пътните платна има пътен нанос. Първите признаци на „унасяне” на частици от пътните 
платна могат да се наблюдават при скорост на вятъра около 4 m/s. При скорост над 6 m/s 

запрашването е видимо с просто око и често значително. Ефектът се усилва, ако е 
съпроводен с трафик на автомобили. Подобно явление се наблюдава и от лошо 
поддържани „зелени” площи, при които вятърът влиза в директен контакт със земната 
повърхност. Такива площи като правило са покрити с частично разпрашена почва, която 
лесно се отнася от вятъра. Добре затревената площ силно ограничава вторичното 

замърсяване с прах в резултат на ветрова ерозия. 
 

От представените в Таблица I-01 данни може да се види, че случаите със скорост на 
вятъра над 5.4 m/s са 6.3 % от всички случаи за периода. Това е нисък процент, който 
показва, че вероятността да се наблюдава вторично замърсяване с ФПЧ10 за Община 
Айтос е малка. Трябва да се има предвид, че наслагването на емисиите от постоянно 

действащите източници с вторичното замърсяване води до по-високи приземни 

концентрации. 

 

По отношение на посоката (Фиг.I-05), преобладаващи са били ветровете от 
северозападната четвърт (около 10% от случаите), и северноизточната четвърт (около 9%). 

В голям процент от случаите ветровете са били от източна (6%) и западна (5,5%) посока, и 

по-радко от юг. 
 

При дисперсионното моделиране, способността на атмосферата за движение във 
вертикална посока се определя чрез въведените за целта категориите на устойчивост на 
атмосферата. В качествено отношение категориите на устойчивост на атмосферата са 
известни със следните означения: 

� A – най-неустойчива атмосфера; 
� B – умерено неустойчива атмосфера; 
� C - неустойчива атмосфера; 
� D - неутрална атмосфера; 
� E – слабо устойчива атмосфера; 
� F - устойчива атмосфера. 

 

През деня, когато постъпващата слънчева радиация е голяма, а скоростта на вятъра малка, 
устойчивостта на атмосферата се определя като клас А. При силна слънчева радиация и 

скорост на вятъра над 6 m/s устойчивостта на атмосферата се определя като клас С, тъй 

като силният вятър препятства развитието на естествена термична конвекция, каквато се 
наблюдава при безветрие или много слаб вятър. Клас А съответства на най-неустойчива 
атмосфера, а клас В на умерено неустойчива. Това са най-благоприятните за разсейване 
условия, тъй като част от замърсителите се пренасят във височина и не позволяват 
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достигането на високи приземни концентрации. Клас D предполага наличие на облачност 
и през деня и през нощта и се определя като неутрална атмосфера. Клас Е - слабо 
устойчива атмосфера, а клас F - на най-устойчива атмосфера. Условията за съществуване 
на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, слънцето се е издигнало над хоризонта на 
повече от 60

о
, типичен летен слънчев ден след пладне. Атмосферата е силно конвективна. 

Условията за съществуване на категория С са подобни, но слънчевата радиация е 
намалена поради слаба разкъсана облачност. В слънчевите летни дни, следобед или преди 

залез слънце и височина на слънцето над хоризонта от 15 до 35
о
 са типични за категориите 

на устойчивост С и D. При липса на слънчева радиация (нощ) преобладават категориите 
D, E и F, като категорията D е характерна за скорости на вятъра над 4-5 m/s. Категория F е 
характерна за ясни нощи със скорост на вятъра по-малки от 2 m/s. Наличието на 
вертикални движения при неустойчива атмосфера благоприятства разсейването на 
замърсителите и обратно, при устойчиво състояние преносът на замърсители силно се 
забавя. В такива случаи вероятността от поява на инверсии силно нараства. Илюстрация за 
влиянието на категориите на устойчивост на атмосферата върху формирането на 
приземните концентрации около примерен постоянно действащ точков източник на 
емисии е представена на Фиг.I-06: 

 
Фиг.I-06. Влияние на категорията на устойчивост върху разсейването на замърсителите 

от точков източник 

 

Друг фактор, оказващ съществено въздействие върху условията за разсейване на 
замърсителите е облачността. Известно е, че при ниско разположена облачност условията 
за разсейване се влошават. Режимът на облачността в региона е с ясно изразен годишен 

ход с минимум в края на лятото и начало на есента и максимум през зимата. Както е 
известно, височината на слоя на смесване (ВСС) се дефинира с пресечната точка на 
стандартния и реалния температурен градиент. Тя трябва да се подразбира като невидима 
с просто око повърхност, над която замърсителите не проникват. Следователно ВСС 

определя обема, в който замърсителите могат да се разреждат чрез дифузия. Тази 

невидима граница може да бъде разположена на различна височина – от няколко десетки 

метра над земната повърхност до няколко километра. Първият случай е характерен по 

време на приземни инверсии. 
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2.4. Топографска характеристика 

Община Айтос е разположена в източната част на Република България. Макар и малка по 
размери, тя притежава разнообразен релеф. Северните й части по цялото протежение 
изток-запад са заети от южните разклонения на невисоката (до 700 м) Айтоска планина. 
Склоновете й постепенно се снижават, заоблят очертанията си и на места преминават в 
разлети хълмове. Последната й разклоненост завършва с теренни гънки, сливайки се с 
равнината - южно от гр. Айтос. Планинските склонове са прорязани от множество дерета. 
Южната част от общината е заета от Айтоското поле, което е периферна част на 
Бургаската низина. Разположено е на квота от 60 до 100 м с лек наклон към р. Айтоска. 
 

Територията на общината се отводнява от р. Айтоска и притоците й. Влива се в 
Бургаското езеро. Общата й дължина е 32.5 км с водосборна площ 304.7 кв. км. Има 
непостоянен и невисок воден режим, който се влияе силно от годишния валежен режим. 

 

За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху процесите на 
разсейване е съставен “теренен файл”, представляващ растерни данни за надморската 
височина, базирани на USGS топографски карти. Сечението на релефа е през 10 метра, с 
главни хоризонтали през 100 метра. Илюстрация на използваната топография на 
местността е показана на Фиг. I-07. На нея със червен цвят са нанесени линиите на 
постоянна надморска височина, изчислени от компютърната система на базата на 
въведения теренен файл. Едновременно с това, на всеки източник се присвоява базова 
височина, отговаряща на реалното му разположение върху терена (базовата височина 
става равна на надморската височина). 
 

 
Фиг. I-07. Базова карта на Община Айтос с нанесени линии на постоянна надморска 

височина 

 

 

 

M 1:70 000 
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2.5. Информация за типа цели, изискващи опазване в района 
Основната цел на общинската администрация е подобряване качеството на атмосферния 
въздух на територията на Община Айтос и достигане на нормите за нивата на фини 

прахови частици. За постигане на основната цел са определени следните подцели: 

- Свеждане на броя превишения на средноденонощната норма за ФПЧ10 до 
нормативно допустимия – 35 бр/год; 

- Поддържане нивата на СГК на ФПЧ10 и недопускане превишения на годишната 
норма от 40 µg/m

3
; 

- Ограничаване броя и размера на зоните, в които се регистрират превишения на 
средноденонощната норма; 

- Намаляване броя на населението, потенциално експонирано на замърсяване. 
 

II.Отговорни органи: имена и адреси на лицата, отговорни за разработването и 

изпълнението на плановете за подобряване качеството на атмосферния въздух. 
Съгласно разпоредбите на чл.27 ЗЧАВ и чл.31 от Наредба №7 за оценка и управление 
качеството на атмосферния въздух (ДВ, бр. 45/1999г.) и утвърдената от МОСВ 

„Инструкция за разработване и приемане на програми за намаление на емисиите и 

достигане на установените норми на вредни вещества в атмосферния въздух“, 

компетентни органи за разработване и приемане на Програмата са общините, на чиято 
територия са регистрирани превишения, съгласувано с Регионалните инспекции по околна 
среда. 
 

Община Айтос 
8500, гр. Айтос,  
Адрес: ул. „Цар Освободител” № 3 

Лице за контакти: Десислава Стоянова – младши експерт в отдел ТСУ 

Тел: 0558/23 450 

E-mail: aetos@infotel.bg 

URL: http://aytos.bg/ 

 

1. Общинските органи 
� Имат задължението да изготвят, а общинските съвети да приемат Програми за 

намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми в 
установените за целта срокове – чл. 27(1) от ЗЧАВ; 

� Създават Програмен съвет за оценка и управление на КАВ с цел разработване на 
Програмите при участието на всички заинтересовани лица и представители на 
обществеността, съгласно чл. 6, ал. 1 на Инструкция за разработване на програми за 
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества; 

� Информират населението във връзка с разработване на Програмите съгласно чл.36, 

ал.1 от Наредба № 7 на МОСВ за оценка и управление на качеството на атмосферния 
въздух; 

� Осигуряват достъп до Програмата на всички заинтересовани лица и организации; 

� РИОСВ – Бургас са компетентен орган за контрола по изпълнението на Програмите за 
управление на КАВ – съгласно чл. 3, ал. 1, т.5 на Инструкция за разработване на 
програми за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни 

вещества; 
 

2. Кметът на общината 

� Съвместно със заинтересованите физически и/или юридически лица са компетентните 
органи за изпълнението на Програмите за управление на КАВ; 
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� Ежегодно внася в Общинския съвет отчет по изпълнението на Програмата и 

предложение за допълнение и актуализация при необходимост, съгласно чл.79, ал.5 от 
Закона за опазване на околната среда. 

� Предоставя отчет по изпълнението на програмата на компетентните органи в 
случаите, когато такъв бъде поискан съобразно указания на Министерството на 
околната среда и водите. 

 

III. Характер и оценка на замърсяването 

1. Концентрации, наблюдавани през предходни години (преди прилагането на 

мерки за подобряване) - 2007 - 2010г. 
През периода 2007-2010г. в град Айтос не са правени измервания, свързани с качеството 
на атмосферния въздух, поради което не може да бъде направен анализ по показател 
ФПЧ10 в периода преди прилагане на мерките за подобряване на КАВ.  

2. Концентрации, наблюдавани през предходни години (след прилагането на 

мерки за подобряване ) - 2011 - 2015г.  
В посочения период на територията на Община Айтос не са правени системни измервания 
за определяне на концентрациите на ФПЧ10 в атмосферния въздух. Контрол на основните 
показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух е извършван периодично 

чрез мобилна автоматична станция на Регионална лаборатория (РЛ) – Стара Загора към 

ИАОС. Измервани са концентрациите на: серен диоксид, азотни оксиди, въглероден 

оксид, озон,  фини прахови частици и метеорологични параметри.  През разглеждания 
период такива периодични измервания са правени само през 2012 и 2015г. Станцията е 
била позиционирана пред сградата на Общината. 
 

Въпреки не представителния характер на наличните данни за целите на настоящия анализ, 
резултатите от проведения мониторинг са сравнени с пределните норми, определени с 
Наредба №12 от 15 юли 2010г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови 

частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух, издадена от 
Министерството на околната среда и водите и Министерството на здравеопазването и в 
сила от 30.07.2010г. (Обн. ДВ бр.58 от 30 юли 2010г.): 
 

Пределно 

допустими норми 

Период на 

осредняване 

Концентраци
я 

Допустимо отклонение 
 в рамките на една КГ 

СДН 24 часа 50µg/m
3
 35 

СГН 1 календарна година 40µg/m
3
 - 

Легенда: СДН – средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве; СГН – 

средногодишна норма за опазване на човешкото здраве. 

 

Най-обща представа за състоянието на чистотата на атмосферния въздух по отношение на 
ФПЧ10 в Община Айтос може да се добие при проследяване изменението на 
средноденонощната концентрация (СДК) през изследваните периоди и броя на 
регистрираните концентрации, надвишаващи праговата стойност  на средноденонощната 
норма за опазване на човешкото здраве  (ПС на СДН 50µg/m

3
), определена с Наредба №12 

от 15 юли 2010г. 

През 2012г. МАС е провеждала имисионни измервания общо 48 дни, разпределени през 
цялата година. За това време са отчетени 20 превишения на СДН на ФПЧ10, показани на 
Фиг.III-01. 
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Фиг. III-01. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10  превишаващи СДН от 50µg/m

3
 

през 2012г., регистрирани в МАС „Стара Загора“ 

 

Най-висока средноденонощна концентрация на ФПЧ10 е измерена на 25.11.2012г. – 

106,4µg/m
3
. През останалите дни концентрациите са между 51 и 106 µg/m

3
. В дните, в 

които концентрациите не надвишават средноденонощната норма за опазване на 
човешкото здраве, СДК варират между 13,2 и 49,2 µg/m

3
. 

 

Прави впечатление, че високи стойности (над пределно допустимите) не са отчитани само 
през зимните месеци – отоплителния сезон, но и през летните. Вероятна причина за 
високите средноденонощни концентрации на ФПЧ10 са не само горивните процеси при 

изгарянето на твърди горива, използвани за отопление през зимата, но и в резултат от друг 
тип източници на замърсяване – транспорт, промишленост, пренос на замърсители от 
други райони или фон. 

 

През 2015г. МАС провежда 2 епизодични измервания пред сградата на общината в гр. 
Айтос. Първата серия от измервания е в периода 20.03.2015г. - 01.04.2015г., а втората в 
периода 21.05.2015г. - 02.06.2015г. Данните са представени на Фиг.III-02 и Фиг.III-03. 
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Фиг. III-02. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 за март 2015г., регистрирани в 

МАС „Стара Загора“ 

 

 
Фиг. III-03. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 за май 2015г., регистрирани в 

МАС „Стара Загора“ 

 

През  март  2015г. са проведени измервания в 13 последователни дни, като 
концентрациите на ФПЧ10 са между 15 и 45 µg/m

3
. Въпреки, че има стойности близки до 

СДН от 50µg/m
3
, не са отчетени превишения на нормата. През май 2015г. МАС отново е 

позиционирана пред сградата на общината в гр. Айтос за 13 последователни дни. 

Отчетените концентрации в този период варират в границите 30 - 62 µg/m
3
. За двете 

седмици са отчетени пет СДК, надвишаващи СДН от 50µg/m
3
, като най-високата е 61,7 

µg/m
3
. Тези измервания са проведени във второто тримесечие от годината, извън 

отоплителния сезон. Високите средноденонощни концентрации на ФПЧ10 не са в резултат 
от горивните процеси при изгарянето на твърди горива, използвани за отопление през 
зимата, което показва, че те се дължат на друг тип източници на замърсяване – транспорт, 
промишленост и фоново замърсяване. 
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3.  Обобщена оценка  
Осреднената стойност на отчетените СДК през 2012г е 52.04µg/m3, а през 2015г е 
34.88µg/m3. Тези осреднени стойности обаче не могат да се разглеждат като 
средногодишни концентрации, които да бъдат сравнени със СГН от 40µg/m3, т.к. не 
отговарят на изискванията на Приложение №8 към Наредба №12/15.07.2010г на МОСВ и 

МЗ.  

 

Ограниченият брой данни не дават възможност за обективна оценка на тенденцията за 
промяна в нивата на замърсяване с ФПЧ10 за периода 2011-2015г. Поради това в случая за 
оценка на нивата на зъмърсяване с ФПЧ10 е използвана възможността, дадена с Чл.10, ал.4 

на  Наредба №12/15.07.2010г на МОСВ, съгласно който оценката на КАВ в райони, в 
които нивата на замърсяване превишават горните оценъчни прагове, може да бъде 
допълвана с дисперсионно моделиране. Резултатите от дисперсионното моделиране са 
представени по-долу в т.V.4. 

 

IV.Методи, използвани за оценката. Неопределеност на резултатите от моделирането. 

1. Методи, използвани за оценката 
За определяне на моментните стойности на емисиите на замърсители от промишлените 
източници са използвани данни от собствени непрекъснати и/или периодични измервания, 
предоставени от операторите на инсталации и данни за емисионен контрол на РИОСВ 

Бургас. 
 
Емисионните фактори за ФПЧ10  при изгаряне на различни горива (дърва, въглища, нафта 
и др.) за отопление в бита са заимствани от EMEP/EEA Air pollutant emission inventory 

guidebook 2013. Technical guidance to prepare national emission inventories.  

 

При изчисляване емисията на ФПЧ10 от транспорта е използван метод на US EPA, при 

който се вземат предвид всички механизми, при които се генерират прахови частици в 
атмосферния въздух, в това число отработените газове от двигателите, механично триене 
на гумите и спирачките, и натрупан нанос върху пътното платно. Отчетени са факторите 
при шофиране в градски условия (режим на спиране и тръгване, поддържане на 

непостоянна скорост, работа на празни обороти при престой на светофар), които 
допринасят за увеличаване на емисията, в сравнение с шофиране по автомагистрали. (U.S. 

EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point 

and Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air 

Quality Planning and Standards  U.S. Environmental Protection Agency, January 2011).  

 

За определяне интензивността на автомобилното движение по пътната мрежа в района на 
Община Айтос са ползвани данни от докладите на Агенция „Пътна Инфраструктура“1

. На 
база на получените данни за натоварването от автомобилното движение са определени 

стойностите на средно-денонощната интензивност в МПС/24 часа. Доколкото базовите 
емисионни фактори по модела на US EPA са за километър дължина на пътя за едно МПС, 

те се преизчисляват за всеки линеен източник в зависимост от неговата дължина и трафик. 
 

За комплексна оценка на разсейването на емисиите от различни типове източници на 
територията на Община Айтос е използван лицензиран модел на Американската агенция 
за опазване на околната среда (EPA) ISC-Aermod (Industrial Source Complex) с интерфейс 
на канадската софтуерна фирма Lakes Environmental за работа в операционна система 
Windows. Това е гаусов модел за оценка на разсейването от комплексни източници за 
                                                             
1
 Стратегически карти за шум – за основни пътни участъци в република България с трафик над 3 мил. МПС 

годишно и актуализация за основни пътни участъци с трафик над 6 мил. МПС годишно  
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краткосрочни и дългосрочни периоди, включително многогодишни периоди. Крайните 
резултати се представят във вид на концентрации на замърсителя в 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 гаусовото уравнение, включително с отчитане на релефа на терена 
(равнинен и пресечен). Осредняването на резултатите (концентрациите) може да се 
осъществява за различни периоди от време, в това число за 1,2,3,6,8,12 и 24 часа. 
Дълговременните 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, площ с форма на кръг, площ с форма 
на квадрат или многоъгълник, обемен, открит пламък, факел, линеен източник. 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, височина 
на източника над земята, масова емисия на замърсителя, температура на газа на изход от 
източника и други. В зависимост от типа на източника 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 източници - интензивността на движението на 
МПС за всеки източник). За да се отчете влиянието на прилежащите сгради върху 
разсейването е необходимо да се знаят техните габаритни размери (ширина, дължина и 

височина) и ориентацията им спрямо използваната система координати. Ако се изследва 
разсейването и утаяването на частици към основните данни трябва да се добави средния 
диаметър за всяка фракция, относителния й дял в масови части и плътността.  
 
Първата стъпка при подготовката на системата за работа е да се определи териториалния 
обхват на изследваната територия. В случая, района за моделиране (територията на 
Община Айтос) е дефиниран с две отправни точки в координатна система WGS84, 

географската проекция е UTM, Zone 35N. В модела Aermod най-югозападната точка от 
изследваната област е въведена с координати Х1 = 500683.47; Y1= 4718000, а най-

североизточната с координати Х2 = 535683.47; Y2 = 4737000. При така зададените 
координати, териториалния обхват на изследваната територия е с размери 35000 метра в 
направление Х (запад-изток) и 19000 метра в направление Y (юг-север). 
 

Втората стъпка е да се въведе електронна карта (карти) на изследваната територия в точно 
определен мащаб. За целта се използва картографската система на програмния модел 
Aermod View 8.8.9, позволяваща въвеждането на географски карти в световен мащаб и 

висококачествени OSM данни. В конкретния случай като базова карта е използвана Open 

Street Map (www.openstreetmap.org), при зададен териториален обхват с размери 35000 

метра в направление Х (запад-изток) и 19000 метра в направление Y (юг-север). 

Илюстрация на базовата карта е показана на Фиг. IV-01: 
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Фиг. IV-01. Базова карта на Община Айтос за оценка на разсейването на 

замърсителите, М1:55 000 

 

Картата е едромащабна с по-големи подробности на релефа и местните обекти, даваща 
възможност за увеличение на отделни области с подходящо позициониране и мащабиране 
на изображението. Всички координати на обектите на картата се привеждат в удобен за 
мащабиране вид и картата се генерира с резолюция според зададени размери. 

..  

 

Използването на електронната карта позволява по-прецизното нанасяне на източниците на 
емисии, разположени в различните части на града (жилищни зони, улици, промишлени 

източници). Тази карта служи за нанасяне на изоконцентрационните линии на приземни 

концентрации на замърсителите при оценка на разсейването им над територията на 
Община Айтос. 
 

Следващата стъпка при подготовката на програмната система за работа е въвеждането на 
мрежа от рецептори (въображаеми точки, за които се изчисляват концентрациите). В 

случая е използвана правоъгълна координатна система с ориентация изток (ос Х), север 
(ос У), запад (ос -Х) и юг (ос -У). Броят на рецепторите е практически неограничен и се 

M 1:55 000 
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избира от потребителя. Рецепторите се разполагат в различни рецепторни координатни 

системи, в това число равномерни и неравномерни картезиански координати, равномерни 

и неравномерни полярни координати, дискретни картезиански и полярни координати, 

координати с неравномерни граници и т.н. Възможно е да се разполагат няколко мрежи от 
рецептори, всяка в отделен вид координати. 

 

За начало на използваната рецепторната координатна система е избрана най-югозападната 
част на базовата карта (Х1 = 500683.47; Y1= 4718000). Тя покрива цялата изследвана 
територия като мрежа с разстояние между две съседни точки 1000 метра (594 рецептора). 
Съгласно указания на US EPA за прилагане на модела Aermod View, при извънградски 

местности се препоръчва гъстота на рецепторите до 1000 метра. Разположението на 
мрежата от рецептори над територията на Община Айтос е показано на Фиг. IV-02. 

 
Фиг. IV-02. Използвана декартова рецепторна мрежа с гъстота на рецепторите 1000 

метра (594 рецептора) 

В основата на изчисленията на разсейването стои метеорологичният файл. Той е с честота 
на данните един час и обхваща пълна календарна година. Той съдържа данни за годината, 
месеца, деня и часа, направлението и силата на вятъра, температура на въздуха, височина 
на слоя на смесване (за извънградски и градски район), категория на устойчивост на 
атмосферата. Последните отразяват устойчивостта на атмосферата в шест степенна скала 
(a,b,c,d,e,f) и се изчисляват по корелационни съотношения в зависимост от силата на 
вятъра и интензивността на слънчевото греене. Доколкото метеорологичния файл съдържа 
данни за скоростта на вятъра на височина 10 метра, преизчисляването и за различни 

височини става на базата на уравнението за стандартния метеорологичен профил на 
скоростта на вятъра. Скоростта на вятъра непосредствено на земната повърхност се 
определя чрез стандартния коефициент на грапавост на повърхнината, характерен за 
урбанизирани (или неурбанизирани) местности. 

 

Изменението на интензивността на всеки източник в рамките на годината се определя от 
коефициентите на часово, дневно и сезонно натоварване. Стойностите на тези 

коефициенти за всички източници се въвеждат в отделен файл. Те служат за коригиране 
на максималната интензивност на източниците за период от една година. Видът и обемът 
на крайните резултати може да се задава със специални опции. За всеки от зададените 
периоди на осредняване (1,2,3,4,6,8,12,24 часа, месец, година, зададен период) могат да се 

М 1:100 000 



Програма за намаляване на нивата на ФПЧ10 в атмосферния въздух и достигане на установените норми за 
вредни вещества на територията на Община Айтос 

 

24 

ОБЩИНА АЙТОС  ВАНГ ЕООД 

съставят таблици (файлове) с първи, втори, трети, четвърти, пети и шести по стойност 
концентрации за всеки рецептор. Max-файловете съдържат всички концентрации, чиято 
стойност превишава зададена граница с информация за координатите на рецептора, час, 
дата, месец и година. Treshold-файловете съдържат информация за превишаване на друга 
предварително зададена концентрационна граница (определя броя на превишаванията на 
дадена норма в продължение на една година). Дневните файлове съдържат информация за 
разпределението на концентрациите поотделно за всички дни от изследвания период. 

 

Обработката на получените електронни таблици става с помощта на други сервизни 

програми, най-важните от които са Contour и Percent. Програмата Contour чертае 
концентрационните граници (контури) на точките с еднаква концентрация. Така могат да 
се обработват данните за всички източници или по групи източници, за всички усреднения 
и за всички периоди. За онагледяване на концентрационните полета като “подложка” 

може да се въведе карта на района, ако тя предварително се приведе в електронен вид. 

Програмата Persent прави серийни хистограми за всеки рецептор като фиксира всеки ден 

(или час) с регистрирано въздействие и подрежда изчислените концентрации по големина. 
Крайните резултати от обработката на данните са представени във вид на контурни 

графики, серийни хистограми, табулограми или други типове графики. 

 

Принципната последователност на изчисленията е следната: 
1) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

първия източник, по време на работата му през първия час на годината, за 
всички рецептори, а резултатите се съхраняват в едночасов информационен 

масив; 
2) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

втория източник, по време на работата му през първия час на годината, за всички 

рецептори и резултатите се сумират (по рецептори) в едночасов информационен 

масив; 
3) Изчисляват се приземните концентрации на замърсителя, предизвикани от 

третия, четвъртия и т.н. източници, по време на работата им през първия час на 
годината, за всички рецептори. Резултатите се сумират в едночасов 
информационен масив – получават се окончателни нива на приземните 
концентрации за първия час на годината и за всички рецептори; 

4) Повтарят се изчисленията по предходните три точки, съответно за втория, 
третия и т.н. часове, до изчерпване на всички едночасови периоди на 
изследваната година. Полученият едночасов информационен масив съдържа 
данни за окончателните приземни концентрации за всеки рецептор и за всеки 

час от годината; 
5) На базата на получените едночасови концентрации се изчисляват 

средноденонощните концентрации за всеки рецептор и за всеки ден от годината. 
Получените резултати се съхраняват в т.н 24-часов информационен масив; 

6) На базата на средноденонощните концентрации, за всеки рецептор се изчисляват 
средногодишните концентрации (или средните концентрации за изследвания 
период, ако той не е една година), а резултатите се съхраняват в годишен 

информационен масив. 
 

На базата на получените информационни масиви могат да се извличат чрез “филтруване” 

голям брой вторични информационни масиви в зависимост от поставените крайни цели. 

Контурните графики представляват серия от неправилни линии, свързващи рецептори с 
еднаква концентрация и нанесени с различни цветове върху информационната карта на 
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изследвания район. От многото възможности, които предоставя симулиращата система 
бяха подбрани: 

• четвъртите по стойност 24 часови концентрации на ФПЧ10 - представлява 
контурна карта на най-високите средноденонощни концентрации за всички 

рецептори.  

• средни концентрации на ФПЧ10 за изследвания период - тъй като изследвания 
период е едногодишен (моделирането е извършено за 2015г.), представлява 
контурна карта на средногодишните концентрации за всички рецептори. 

 

В съответствие с модела на US EPA за оценка на разсейването на ФПЧ „PM10-pos 

NAAQS” (National Agency for Air Quality Standarts), първите три по стойност най-високи 

концентрации нямат представителен характер, тъй като могат да се дължат на екстремни 

фактори като много силен вятър или други природни феномени.  

 

Горните контурни карти се получават както за едновременната работа на всички 

източници, така и за всяка дефинирана отделно група източници. За настоящия доклад 

бяха използвани три групи източници: 

• Група 1 – „Битово отопление” - гр. Айтос и 16 села в Община Айтос 
(представени са като 17 площни източника).  

• Група 2 – “Транспорт” – 10 линейни източника (републиканска пътна мрежа, 
първостепенна улична мрежа, части от улици и входно - изходни магистрали) с 
обща дължина 31,11 km.; 

• Група 3 – “Промишленост” – в тази група са включени 2 фирми и промишлени 

предприятия, с едно или повече на брой ИУ, които самостоятелно отделят в 
атмосферата ФПЧ10. За целите на моделирането всички горивни и технологични 

инсталации от дадена промишлена площадка са обединени като един точков 
източник в границите на съответната площадка. В случая са създадени така 
наречените виртуални устройства (ВУ). ВУ са определени съгласно указания на 
МОСВ. Така общият брой промишлени източници е сведен до 2 точкови 

източника.  
 

Описанието на други техники за представяне на резултатите от изчисленията ще бъдат 
посочени заедно с визуализирания картен материал. 

 

2. Неопределеност на резултатите от моделирането 
Еднозначно количествено дефиниране на неопределеността на резултатите от 
моделирането практически е невъзможно. Както е известно, неопределеността следва да 
бъде изчислявана за всеки конкретен случай като сложна функция от неопределеността на 
всички фактори, които влияят върху крайния резултат. В конкретния случай тези групи 

фактори са: 
• Моментна емисия на всеки един източник, в това число и на група източници; 

• Изменение на интензивността на емисиите на всеки източник (или група 
източници) във времето; 

• Метеорологични данни; 

• Топографски данни; 

• Точност на използвания математически модел. 
В общия случай точността на тези групи данни е неизвестна или трудно подлежи на 
определяне. По тази причина е прието да се правят общоприети допускания (например, 

средностатистически разход на горива от населението, средно тегло на автомобилите, 
средна стойност на пътния нанос и т.н.), които внасят допълнителна неопределеност. На 
този въпрос са посветени различни изследвания, публикувани в специализирания научен 
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печат. По-конкретни данни могат да се получат от специален технически доклад на US 

EPA (A Review of Dispersion Model Inter-comparison Studies Using ISC, R91, AERMOD and 

ADMS R&D Technical Report P353 D.J. Hall,* A.M. Spanton, F. Dunkerley, M. Bennett and 

R.F. Griffiths. Publishing Organisation: Environment Agency, Rio House, Waterside Drive, 

Aztec West, Almondsbury, Bristol BS32 4UD, October 2000 ISBN 1 85705 276 5.) 

 

В общия случай неопределеността силно зависи от периода за осредняване на 
концентрациите. Най-голяма неопределеност се наблюдава при изчисляване на 
едночасовите концентрации. С увеличаване на периода за осредняване тази 

неопределеност намалява и е най-ниска при средногодишните концентрации. В тази 

светлина интерес представляват публикувани през 2010г. данни за прилагане на AERMOD 

за оценка на концентрациите на серен диоксид в градски условия. (Performance of 

AERMOD at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d, Yongnian 

Zeng , Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623). Част от тези данни са 
представени таблично и към тях допълнително е добавена колона с изчислената от нас 
относителна грешка. Тя е сравнително голяма, тъй като оценяваните концентрационни 

нива (около 2 µg/m
3
) са ниски. При високи нива на оценка относителните грешки в 

проценти (примерно 50 или 100 µg/m
3
) следва значително да намалеят. Данните в 

таблицата позволяват да се потвърди и друга особеност на моделирането: в общия случай 

изчислените чрез модела стойности на концентрациите са по-ниски от установените чрез 
измерване и това е валидно за повечето известни и наложили се в практиката модели 

(Coupling of the Weather Research and Forecasting Model with AERMOD for pollutant 

dispersion modeling. A case study for PM10 dispersion over Pune, India. Amit P. Kesarkar
a, 

,Mohit Dalvi
a
, Akshara Kaginalkar

a
 and Ajay Ojha

b
, Atmospheric Environment, Volume 41, 

Issue 9, March 2007, Pages 1976-1988). 

 
Оценка на точността на модела при определяне на концентрацията на серен диоксид в градски 

условия по данни на F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson d, Yongnian Zeng 

Осреднение  Концентрация 
Стандартно 

отклонение 
Абсолютна 
разлика 

Относителна 
Грешка 

 µg/m
3
 µg/m

3
  µg/m

3
 % 

1 час Измерена 2.35    

 Изчислена 1.16 4.6 1.19 50.6 

8 часа Измерена 2.36    

 Изчислена 1.39 3.19 0.97 41.1 

24 часа Измерена 3.7    

 Изчислена 2.97 2.53 0.73 19.7 

Година Измерена 2.39    

 Изчислена 2.32  0.07 2.9 
Източник: Performance of AERMOD at different time scales. Bin Zou a,c, F. Benjamin Zhan, J. Gaines Wilson 

d, Yongnian Zeng , Simulation Modelling Practice and Theory 18 (2010) 612–623. 

 

На базата на гореизложеното и въз основа на множество други изследвания в тази област 
може да се приеме, че неопределеността при моделиране на максималните 24-часови 

концентрации в относителни единици не надхвърля 20%, а при средногодишните 
концентрации съответно 2% до 3%. Показателни за неопределеността са и резултатите от 
настоящото моделиране. Относителната грешка между отчетената от модела максимална 
средноденонощна концентрация на ФПЧ10 от 116 µg/m

3
 и регистрираната в МАС 106.4 

µg/m
3
 е 8.28%, което показва, че неопределеността при настоящото дисперсионно 

моделиране е в съответствие с изискванията, посочени в Таблица 16 от Приложение №8 

на Наредба №12/2010г. 


