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6. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, след 

прилагане на мерките 

Предложените в настоящата програма мерки включват дейности за ограничаване на 

емисиите на ФПЧ10 с цел привеждане и поддържане КАВ в съответствие с действащите 

норми за опазване на човешкото здраве. Предложените дейности са обединени в основни 

направления, насочени към редукция на емисиите от изгарянето на дърва и въглища в 

конвенционални отоплителни уреди в битовия и в обществения сектор, както и от 

транспорта и разпрашаването в Община Айтос. Ефективността на мерките е оценена чрез 

дисперсионно моделиране с използване отново на модела АERMOD, при който е отразена 

очакваната редукция в годишните емисии по периоди и по групи източници. 

 

Количествената оценка е направена чрез проследяване изменението на трите параметъра: 

СДК, 90.4-перцентил и СГК при отчитане поетапното изпълнение на заложените в плана за 

действие мерки, веднъж към 2024 година (краткосрочни и средносрочни мерки) и веднъж 

към 2028 година (в края на периода на програма). 

 

6.1. Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на замърсителя 

ФПЧ10, при отчитане изпълнението им към 2024 г. 

6.1.1. Оценка на предложените мерки за намаляване на емисиите от отопление 

на жилищни и обществени сгради към 2024 г. 

В периода до 2024 г. мерките в сектор битово отопление и отопление в общински сгради са 

насочени към повишаване на енергийната ефективност на сградите, замяната на 

конвенционални уреди за отопление на дърва и въглища с алтернативни форми на отопление 

и алтернативни високоефективни уреди, както и използване на дърва и въглища, които 

отговарят на изискванията на нормативната уредба. Изпълнението на тези дейности в 

битовия сектор на Община Айтос ще доведе до намаляване на емисиите на фини прахови 

частици с общо 41 тона годишно. 

 

Трябва да се има предвид, че отоплението е сезонен източник (емисиите са през около една 

четвърт от часовете в годината). В тази връзка изпълнението на мерките за намаляване на 

емисиите от тази група източници върху формирането на СГК на ФПЧ10 ще бъде по-малко 

ефективно и значително по-ефективно върху броя на превишаванията на СДН през зимния 

период. Това се потвърждава и от прогнозното моделиране към 2024 г., където очакваното 

намаление на емисиите дава отражение най-вече при стойности на СДК на ФПЧ10, докато в 

годишен план промяната е по-малка. 

 

Прогнозните стойности на средногодишната концентрация на ФПЧ10, които се очакват след 

реализиране на мерките при отопление на жилищни и обществени сгради, получени в 

резултат от дисперсионния модел AERMOD, са представени на Фиг. VIII-01. Под фигурите 

са отразени и максималните СГК към базовата 2021 година с оглед сравняване на получените 

резултати и оценка на очаквания ефект към междинната 2024 г. 

 

Резултатите от моделирането показват, че при изпълнение на мерките към 2024 г. може да се 

очаква понижаване на СГК на ФПЧ10 с около 5 µg/m
3
. Максималната стойност на СГК от 

22.4 µg/m
3
 (за базовата година) се очаква да се понижи до 17 µg/m

3
 към 2024 г. При 

прибавяне на фоновото ниво, се очаква самостоятелното влияние на битовото и 

общественото отопление в Айтос при формиране на СГК през 2024 г. да не надвишава 

25.7 µg/m
3
. 

 

 

http://www.vang.bg/


„Програма за качеството на атмосферния въздух на Община Айтос, 

2021-2028 г“ 

 

 
www.vang.bg 

157 

Очакваната промяна, при стойностите на СДК на ФПЧ10 към междинната 2024 година, в 

резултат от прилагането на мерките за намаляване на емисиите от отоплението с дърва и 

въглища са представени на Фиг. VIII-02. Ефектът от изпълнението на заложените мерки при 

СДК е най-значим за град Айтос, където към базовата година с модела е определено, че 

изгарянето на твърди горива и дървесина за отопление може самостоятелно да доведе, както 

до превишаване на ПС на СДН от 50 µg/m
3
, така и до превишаване на 90.4-тия перцентил. 

 

Оценката на очакваното развитие в сектор битово и обществено отопление към 2024 г. 

показва, че максималните стойности на СДК и за град Айтос ще се понижават с около 

19 µg/m
3
, което е с 24% спрямо базовата година. Това ще намали значително и броя на 

превишенията на СДН през отоплителния сезон. 

 

Очаква се максималните СДК на ФПЧ10 да се понижат от 78.1 µg/m
3 

към базовата година до 

59.3 µg/m
3
, след изпълнение на първия етап от мерките. Стойността на 90.4

-тия
 перцентил на 

СДК в резултат от отоплението в битовия и обществения сектор в Община Айтос към 2024 г. 

се очаква да бъде 42 µg/m
3
. Тази стойност е изчислена от модела с отчитане и на фоновото 

ниво. Това показва, че през зимните месеци в Община Айтос отделни СДК на ФПЧ10 може да 

превишават ПС на СДН от 50 µg/m
3
, но техния брой ще бъде в рамките на допустимите 35 

превишения.  
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Фиг. VIII-01. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2024 г. от група източници 

„Отопление“ 

 

 

Мащаб 1:52000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 17.0 µg/m
3
 22.4 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-02. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2024 г. от група източници  

„Отопление“ 

 

 
 

Мащаб 1:52 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 59.3 µg/m
3
 78.1 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-03. 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 за 2024 г. от група източници  

„Отопление“ 

 

 
 

Мащаб 1:55 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 42 µg/m
3
 52.3 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална стойност на показателя с добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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6.1.2. Оценка на предложените мерки за намаляване на емисиите на ФПЧ10 от 

автомобилния транспорт към 2024 г. 

С предвидените за изпълнение до 2024 г. мерки се очаква да бъде намалена годишната 

емисия на ФПЧ10 от автомобилния транспорт с 1 тона/годишно. 

 

Разпределението на очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, след изпълнение на 

заложения до 2024 г. сценарий при моделиране с AERMOD са представени на Фиг.VIII-04. 

Получените стойности на СГК отразяват само влиянието на група източници „Транспорт“. 

 

При изпълнение на мерките към 2024 г. може да се очаква понижение на СГК средно с около 

0.4 µg/m
3
. Резултатите от оценката с AERMOD показват, че намалението на емисиите към 

2024 г. ще доведе до понижаване стойността на СГК от 5.9 µg/m
3
 на 5.5 µg/m

3
. С отчитане на 

националното фоновото ниво максималният принос на транспорта при СГК на ФПЧ10 към 

2024 г. ще бъде около 14 µg/m
3
 или около 28% от годишната норма. 

 

При средноденонощните концентрации се очаква максималните стойности към 2024 г. да се 

понижат със средно 1.0 µg/m
3
. Полученият с модела AERMOD максимум на СДК в 

град Айтос намалява от 22.3 µg/m
3
 (към базова година) до 21.3 µg/m

3
 към 2024 г.  

 

Резултатите от оценката показват, че с отчитане на фоновото замърсяване изпълнението на 

мерките в сектор транспорт до 2024 г. ще намали и поддържа нивата на СД концентрации 

през пролетно - летния сезон между 20-21 µg/m
3
, което е 40 % от ПС на СДН. Резултатите са 

представени на Фиг. VIII-05. 
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Фиг. VIII-04. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2024 г. от група източници 

„Транспорт“ 

 

 
Мащаб 1:23000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 5.5 µg/m
3
 5.9 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-05. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2024 г. от група източници  

„Транспорт“ 

 

 

Мащаб 1:23000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 21.3 µg/m
3
 22.3 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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6.1.3. Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение на 

заложените в плана за действие мерки към 2024 г. 

Тази оценка е направена при прогнозиране стойностите на приземните СД и СГ 

концентрации на ФПЧ10 въз основа на определения сценарий за намаляване на годишните 

емисии с общо 41 тона за ФПЧ10. Заложените мерки до 2024 г. са насочени към двете групи 

източници с комплексно влияние върху замърсяването на атмосферния въздух в Община 

Айтос, а именно отопление в битовия и обществен сектор и транспорт. 

 

С цел по-доброто планиране и отразяване ефективността на мерките чрез дисперсионно 

моделиране се оценява комплексното влияние от местните източници и фоновото 

замърсяване. Това позволява сравняване на получените резултати с данните от имисиония 

мониторинг и индикаторите за контрол КАВ. Представените по долу резултати за СГ и СД 

конценрации към 2024 г. от всички групи източници включват дела на фоновото 

замърсяване. 

 

Очакваната промяна при стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ10 към 

междинната 2024 година в резултат от прилагането на модела AERMOD са представени на 

Фиг. VIII-06. 

 

Съгласно резултатите от модела, към 2024 г. се очаква максималната стойност на СГК да се 

понижи средно с около 5 µg/m
3
. За района на град Айтос понижението е от 32 µg/m

3
 до 26 – 

27 µg/m
3
, като това представлява намаление на СГК с около 17%. 

 

Очакваната промяна при стойностите на СДК на ФПЧ10 към междинната 2024 година, в т.ч. и 

при 90.4-тия перцентил са представени на Фиг. VIII-07 и VIII-08. Анализът на данните 

показва, че изпълнението на мерките ще доведе до понижаване на максималните СДК на 

ФПЧ10 със средно 18 µg/m
3
 спрямо базовата година. За град Айтос се очаква максималните 

СДК да достигнат средно около 69 µg/m
3
, при стойности от 88 µg/m

3
 към базовата година. 

 

Ефектът от изпълнение на мерките при СДК е насочен към намаляване броя на 

превишенията на СДН, който е оценен чрез 90.4
-тия 

перцентил. Резултатите по този 

параметър показват, че тридесет и шестата най-висока стойност на СДК се понижава от 

54.3 µg/m
3
 до 43.6 µg/m

3
 към 2024 г и остава под праговата стойност от 50 µg/m

3
. Това 

показва, че към междинния период ще се регистрират превишения на СДН, но техния брой 

ще бъде под допустимите 35 за една календарна година. 

 

Резултатите от прогнозното моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителя ФПЧ10 към 2024 г. показват, че заложените цели за достигане на нормите за 

КАВ в Община Айтос ще бъдат постигнати, а именно: 

- СГК на ФПЧ10 във всички населени места е под ПС на НОЧЗ от 40 µg/m
3
. 

- Праговата стойност на СДНОЧЗ на ФПЧ10 от 50 µg/m
3
 няма да бъде превишавана 

повече от 35 пъти в рамките на една календарна година. 
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Фиг. VIII-06. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2024 г. от всички източници, 

разположени на територията на Община Айтос 

 

 
 

Мащаб 1:20 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 26.8 µg/m
3
 32.2 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация с добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-07. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2024 г. от всички източници, 

разположени на територията на Община Айтос 

 

 

Мащаб 1:47 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 69.3 µg/m
3
 88.1 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация с добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-08. 90.4
-ти

 перцентил на СДК на ФПЧ10 за 2024 г. от всички източници, 

разположени на територията на Община Айтос 

 

 

Мащаб 1:52000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средносрочни 

мерки 

Базова 

година 

90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 43.6 µg/m
3
 54.3 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална стойност на показателя с добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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6.2. Прогнозно моделиране на въздействието на мерките върху нивата на 

замърсителя ФПЧ10, при отчитане изпълнението им към 2028г. 

6.2.1. Оценка на предложените мерки за намаляване на емисиите от 

отопление на жилищни и обществени сгради към 2028 г. 

Към 2028 година, при реализиране на мерките в сектор битово и обществено отопление се 

очаква намаляване с още 25 тона на годишната емисия на ФПЧ10, спрямо базовата година. 

Това се постига чрез продължаване на дейностите за повишаване броя на жилищните и 

обществени сгради с подобрена енергийна ефективност, както и подмяна на стари 

неефективни горивни инсталации на твърдо гориво с екологични алтернативи. 

 

Въз основа на дисперсионно моделиране е определено, че изпълнението на заложените в 

плана за действие мерки, спомага за поддържане и снижаване на постигнатото намаление от 

предходния етап. Максималният принос на битовото отопление при формиране на СГК на 

ФПЧ10 към целевата 2028 година може да достигне до 13 - 14 µg/m
3
, които се регистрират за 

района на град Айтос. Този резултат е представен на Фиг. VIII-09. За сравнение към базовата 

година приносът в тези райони е оценен на 22 µg/m
3
. 

 

Очакваните промени при СДК на ФПЧ10 в резултат от реализиране на мерките към 2028 г., 

прогнозирани от модела AERMOD са представени на Фиг. VIII-10. В края на периода на 

програмата (2028 г.) за град Айтос, където изчислените от модела концентрации са най -

високи, се очаква максималните СДК на ФПЧ10 да се понижат от 78.1 µg/m
3
 до 47.4 µg/m

3
 

(само от местни източници) и от 86.8 µg/m
3
 на 56.1 µg/m

3
 (с добавен фон). 

 

Резултатите от модела показват, че стойността на 90.4 –тия перцентил на СДК, която може 

да се очаква е до 26.7 µg/m
3
 (с включен фон – 35.4 µg/m

3
), което означава, че в края на 

периода битовото и общественото отопление в Община Айтос може самостоятелно да води 

до превишаване ПС на СДН от 50 µg/m
3
, но само в единични случаи и техният брой ще бъде 

под допустимите 35 превишения. 

 

Резултатите от оценкта с отчитане дела на фоновото замърсяване към целевата 2028 г. 

показват, че максималния принос на група източници „Отопление“ при формиране на СГК 

на ФПЧ10 в Община Айтос се очаква да бъде 22.3 µg/m
3
, а при СДК до 56.1 µg/m

3
. 
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Фиг. VIII-09. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2028 г. от група източници 

„Отопление“ 

 

 

Мащаб 1:25 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 13.6 µg/m
3
 22.4 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-10. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2028 г. от група източници  

„Отопление“ 

 

 
 

Мащаб 1:50000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 47.4 µg/m
3
 78.1 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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6.2.2.  Оценка на предложените мерки за намаляване на емисиите от 

автомобилния транспорт към 2028 г. 

В края на периода на изпълнение на настоящата програма към 2028 година, при реализиране 

на мерките за намаляване на емисиите от автомобилния транспорт, се очаква намаляване на 

годишните емисии на ФПЧ10 с още 1 тон спрямо базовата година. 

 

Очакваната промяна в стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ10, след 

изпълнение на мерките за подобряване на транспортната инфраструктура в Община Айтос 

към 2028 г., получени в резултат от дисперсионно моделиране с AERMOD, са представени 

на Фиг. VIII-11. Получените стойности на СГК отразяват само влиянието на група източници 

„Транспорт“. 

 

Резултатите от дисперсионния модел показват, че при изпълнение на заложения сценарий 

към 2028 г., средногодишната концентрация на ФПЧ10 само от автомобилния транспорт ще 

се понижи със средно 0.6 µg/m
3
, спрямо базовата година. 

 

Намаляване на годишната концентрация се отчита както по протежение на уличната мрежа в 

град Айтос, така и при основните входно-изходни възли. Получената чрез модела AERMOD 

максимална СГК се очаква да достигне до 5.3 µg/m
3
 при стойност от 5.9 µg/m

3
 към базовата 

година. 

 

При средноденонощните концентрации се очаква максималните стойности към 2028 г. да се 

понижат със средно 2 µg/m
3
. Полученият с модела AERMOD максимум на СДК намалява от 

22.3 µg/m
3
 (към базова година) до 20.7 µg/m

3
 към 2028 г. Максималните стойности се 

регистрират в град Айтос и по протежение на първокласен път I-6. Във всички останали 

населени места, максималните СДК се задържат под 10 µg/m
3
. Резултатите са представени на 

фигура VIII - 12. 

 

Резултатите от модела показват, че към целевата 2028 година самостоятелно транспортът не 

може да доведе до превишаване на ПС на СДН от 50 µg/m
3
 за всички населени места от 

общината в т.ч. и град Айтос. 
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Фиг. VIII-11. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2028 г. от група източници 

„Транспорт“ 

 

 
 

Мащаб 1:38000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 5.3 µg/m
3
 5.9 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация без добавен фон 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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Фиг. VIII-12. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2028 г. от група източници  

„Транспорт“ 

 

 

Мащаб 1:70 000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 20.7 µg/m
3
 22.3 µg/m

3
 

AERMOD – изчислена от модела максимална концентрация 

Ниво на фоново замърсяване (КФС Рожен) – 8.69 µg/m
3
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6.2.3. Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение 

на заложените в плана за действие мерки към 2028 г. 

Целта на тази оценка е чрез дисперсионно моделиране да се покаже какво е комплексното 

отражение от изпълнението на всички мерки върху разпределението на приземните 

концентрации на ФПЧ10 в Община Айтос. Проследено е изменението на средногодишната и 

средноденонощната концентрация в края на периода на действие на програмата към 2028 г. 

спрямо базовата година. Дисперсионното моделиране е извършено въз основа на очакваното 

намаление на годишна емисия на ФПЧ10 с 68 тона, като резултат от прилагането на мерките в 

сектори отопление и транспорт. 

 

Очакваната промяна при стойностите на средногодишната концентрация на ФПЧ10 към 

целевата 2028 година, са представени на Фиг. VIII-13. Отново, резултатите отразяват приноса 

на местните източници към СГК, с отчитане дела на фоновото ниво. 

 

Съгласно резултатите от дисперсионното моделиране се очаква максималната стойност на 

СГК да се понижи от 32.2 µg/m
3
 преди изпълнението на мерките до 23.4 µg/m

3
 след 

изпълнението им. Максималните стойности се очакват за територията на гр. Айтос, докато за 

съставните селища в общината СГ концентрации са около 10 µg/m
3
. Резултатите показват, че 

за всички населените места в Община Айтос СГК на ФПЧ10 към 2028 г. не превишава 

праговата стойност на СГН от 40 µg/m
3
. 

 

Очакваната промяна при стойностите на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 към 

2028 година са представени на Фиг. VIII-14. Видно е, че комплексното изпълнение на 

мерките ще доведе до значително намаляване на максималните СДК на ФПЧ10, които в края 

на отчетения период в град Айтос достигат стойности около 57 µg/m
3
, при нива от 88 µg/m

3
 

към базовата година. Локализираните към базовата година зони, в които концентрациите 

могат да надхвърлят 50 µg/m
3
 се намаляват значително. След изпълнение на мерките 

превишения на СДН се отчитат само в отделни рецептори. Тези резултати показват, че само 

в единични случаи е възможно СДК да превишат ПС на СДН, като в общия случай 

стойностите на СДК се очаква да бъдат в интервала между 20 – 30 µg/m
3
. Това се 

потвърждава и при оценка стойността на 90.4
-тия 

перцентил. Резултатите по този параметър 

показват, че към 2028 г. тридесет и шестата най-висока стойност на СДК е 36.7 µg/m
3
. Това 

показва, че регистрираният брой превишения на СДН към края на периода на програмата се 

очаква да бъде в границите на допустимите 35 бр. за година. 
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Фиг. VIII-13. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2028 г. от всички източници, 

разположени на територията на Община Айтос 

 

 
 

Мащаб 1:27000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 23.4 µg/m
3
 32.2 µg/m

3
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Фиг. VIII-14. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2028 г. от всички източници, 

разположени на територията на Община Айтос  

 

 
 

Мащаб 1:43000 

Резултати от дисперсионно моделиране с AERMOD* 
След средно и 

дългосрочни мерки 

Базова 

година 

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 57.4 µg/m
3
 88.1 µg/m

3
 

90.4
-тия 

перцентил на СДК на ФПЧ10 36.7 µg/m
3
 54.3 µg/m

3
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7. Обобщение на резултатите 

7.1. Годишни емисии 

Очакваното намаляване на годишните емисии на ФПЧ10, от всяка група източници след 

изпълнение на мерките, заложени в плана за действие към настоящата програма, по години, е 

показано на следващата фигура: 

 

 
 

Предвиденото, с предложените мерки, общо намаляване на годишните емисии на ФПЧ10 за 

Община Айтос е 68 тона/годишно. В абсолютен план то се дължи основно на мерките за 

намаляване на емисиите от отопление в жилищни и обществени сгради (снижение с 66 t/y) и 

„Транспорт“ (снижение с 2 t/y). 

 

В годишния баланс на емисиите на ФПЧ10 от двата основни източника в Община Айтос 

водещо е влиянието на отоплението с дърва и твърди горива. Характерно е, че докато 

емисиите от транспорта са целогодишни, тези от отоплението са сезонни, т.е. пет пъти по-

голямо количество ФПЧ се разпространяват в атмосферния въздух за два пъти по-кратък 

период, което насложено върху емисиите от транспорта, създава предпоставки за 

регистриране на високи СДК. За територията на град Айтос необходимостта от намаляване 

емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовия и обществения сектор, в резултат от 

изгарянето на твърди горива и дърва за отопление е с особена важност. Изпълнението на 

предложените мерки в сектор отопление е от първостепенно значение за ограничаване на 

превишаванията на СДНОЧЗ на ФПЧ10 през есенно-зимния сезон, когато се регистрират 

100% от общия брой превишения, както и за поддържане на годишната концентрация на 

ФПЧ10 под СГН от 40 µg/m
3
. 

 

Емисиите от автомобилния транспорт предимно в резултат на вторично разпрашаване са 

втория по значимост принос в годишния баланс на емисиите на ФПЧ10 и влиянието му върху 

КАВ в град Айтос, където то е най-значимо. Транспортните източници са разположени 

непосредствено на земната повърхност и емисиите от тях формират веднага високи 

приземни концентрации. Макар че имат променлива интензивност, тези източници действат 

целогодишно и оказват влияние както върху максималните 24-часови концентрации 

(създават се високи едночасови концентрации, които влияят върху СДК), така и върху 

средногодишната концентрация. В тази светлина ограничаването на транспортното 

замърсяване също е от изключителна важност. 
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При отчитане на националните и регионални тенденции за увеличаващ се брой автомобили 

от съществено значение е прилагането на дейности за ограничаване на трафика в град Айтос, 

в т.ч. развитие на транспортната схема, предоставяне на лесен достъп до алтернативни 

форми на придвижване в градска среда и евентуално поетапно въвеждане на зони с ниски 

емисии. Изпълнението на посочените в плана за действие мерки по отношение на транспорта 

ще доведе до намаляване и последващото задържане на емисиите на прахови частици. 

 

Годишните емисии на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух от промишлените 

източници, се регламентират съгласно определените НДЕ в зависимост от производствения 

процес и капацитета на дадена инсталация. В тази връзка спазването на добри 

производствени практики и перманентния контрол от страна на компетентните органи са от 

съществено значение за запазване на ниския дял на промишлеността в общото замърсяване 

на въздуха с прахови частици в Община Айтос. 

 

7.2. Очаквани максимални стойности на СД и СГ концентрации след прилагане на 

мерките. 

Изменението на очакваните средногодишни концентрации и броя на превишенията на СДН 

на ФПЧ10 са представени на Фиг. VIII-16 и VIII-17. На графиките е показан обобщения ефект 

от прилагането на мерките, при отчитане комплексното влияние на всички източници на 

територията на Община Айтос. Резултатите са получени чрез математическо моделиране за 

разпространението на замърсителя ФПЧ10 върху територията на Община Айтос с 

използването на актуална версия на лицензиран дисперсионен модел - ЕРА AERMOD при 

залагане на определените сценарии за изменение на годишните емисии за всеки период, по 

всяка група източници. 
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Фиг. VIII-16. Очаквано изменение на  СГК на ФПЧ10                                     

след прилагане на всички мерки    

без фон 

с добавен фон 

ПС на СГН - 40 µg/m3 
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Оценка на определеното намаление на емисиите, респективно заложените за целта мерки 

(Част VI), може да бъде направена, чрез сравнение на заложените целеви стойности по 

периоди на планиране с прогнозните резултати от моделирането. Обобщени резултати от 

тази оценка са представени в следващата таблица: 

 

Таблица VIII-01. Целеви и прогнозни концентрации на ФПЧ10 

 Дименсия НОЧЗ 2024 г. 2028 г. 

Целева СГК µg/m
3
 

40 
28 25 

СГК - прогноза µg/m
3
 27 23 

90.4 – ти перцентил µg/m
3
 50 43 37 

 

Резултатите от прогнозното моделиране, както за междинния, така и за крайния период на 

планиране, показват, че целите са правилно определени и тяхното постигане чрез изпълнение 

на предлаганите с настоящата програма мерки, ще доведе до спазване на нормите за качество 

на атмосферния въздух по отношение на разглеждания замърсител. В края на периода на 

програмата, след изпълнението на мерките в плана за действие, се очаква трайно понижение 

на максималните СДК на ФПЧ10. Най-значим е ефектът от прилагането на мерките при 

намаляване броя на регистрираните превишения на СДН за опазване на човешкото здраве от 

50 µg/m
3
. Очаква се 36

-та
 най-високата стойност на СДК да достигне до 30 - 37 µg/m

3
. Това 

показва, че превишенията на СДН ще бъдат под допустимите 35 бр. за едногодишен период. 

Всичко това неминуемо оказва влияние и върху средногодишната концентрация на ФПЧ10, 

която в края на периода ще достигне стойност средно 23 µg/m
3
. 

 

Получените резултати за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух към 2028 г. показват, 

че изпълнението на така предвидените мерки ще доведе до поддържането на много добро 

КАВ в Община Айтос. Изпълнението на програмата е предпоставка общоевропейските 

норми за качество на атмосферния въздух да бъдат спазени, дори и при отчитане дела на 

независещите от общината обстоятелства, влияещи върху общото замърсяване, в т.ч. 

националното фоново ниво и друг външен пренос. 
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Фиг. VIII-17. Очаквано изменение на  90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 

след прилагане на всички мерки    

Прагова стойност - 50 µg/m3 
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