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5. Дисперсионно моделиране и оценка на прогнозните нива на замърсяване, след
прилагане на мерките.
5.1. Комплексна оценка на всички групи източници в условията на изпълнение
на мярка Gl_Tr, Gl_Dh и мярка Gl_Pr чрез максималните СД концентрации и СГ
концентрации
Както беше вече пояснено, отделните групи източници на територията на Община
Гълъбово имат синергичен (сумарен) ефект по отношение на показателя ФПЧ10, които в
съчетание с неблагоприятните атмосферни условия (безветрие, температурни инверсии)
през зимните месеци, предизвикат наднормени концентрации. За намаляване на нивата на
СДК на ФПЧ10 , достигане и поддържани на СД и СГ концентрации на ФПЧ10 в границите
на установените норми е необходимо комплексно изпълнение на предложените в плана за
действие мерки, по-голяма част от които са с постоянен характер. Изпълнението само на
част от мерките или еднократното им прилагане е недостатъчно и няма да доведе до
постигане на целите.
Целта на настоящото дисперсно моделиране е да покаже какво е комплексното
отражението от трите генерални мерки върху разпределението на приземните
концентрации на ФПЧ10 върху територията на Община Гълъбово. Както и в предходните
случаи е проследено изменението на два показателя: максимални СД концентрации
(Фиг.VII-01) и средногодишни концентрации (Фиг.VII-02).
За да се оцени ефекта от изпълнението на мерките следва да се сравни с разпределението
от Фиг.V-17. От това сравнение се вижда, че зоната с възможно превишаване на СД норма
за ФПЧ10 от 50 µg/m3 е ограничена в рамките на производствените площадки на „Мини
Марица изток“. Очаква се максималните стойности в най-близко разположените населени
места с. Медникарово и Обручище да се понижат от 80µg/m3 преди изпълнение на мерките
на 25-30 µg/m3 след изпълнението им. За град Гълъбово СДК са в границите 10-20 µg/m3 и
не превишават установената норма.
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max СДК 115 µg/m3

Фиг.VII-01. Максимални СДК
на ФПЧ10 от всички източници
след изпълнение на мярка Gl-Tr
, Gl_Dh и мярка Gl_Pr.

Легенда:
1).Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
24-часови концентрации;
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат 24-часовата НОЧЗ от
50 µg/m3 е показана чрез щриховка в червен цвят;
3) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум
на СДК за територията на Община Гълъбово;
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 след изпълнението на
предложените мерки и въздействие от всички групи източници е показано на Фиг.VII-02.
Ефектът от мерките може да се оцени при сравнение с разпределението на аналогичните
концентрации от Фиг.V-18. Очаква се средногодишните концентрации на ФПЧ10 в град
Гълъбово да достигнат нива в границите от 2 до 3 µg/m3, а за останалите населени места в
рамките на от 5 µg/m3, което гарантира едно много добро КАВ по отношение на ФПЧ10.
Абсолютния максимум от 60µg/m3 е разположен в района на „Мини Марица Изток“, който
остава в рамките на промишлената площадка и не достига до жилищните райони.
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max СДК 60 µg/m3

Фиг.VII-02. СГК на ФПЧ10
от всички източници след
изпълнение на мярка Gl_Tr,
Gl_Pr и мярка Gl_Dh

Легенда:
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
средногодишните концентрации;
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГН НОЧЗ от 40
µg/m3 е показана чрез щриховка в жълт цвят;
3). В червения правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум
на СГК за територията на Община Гълъбово;
5.2 Комплексна оценка на замърсяването с ФПЧ10 след изпълнение на мярка
Gl_Tr, Gl_Pr и мярка Gl_Dh чрез дискретни рецептори
Тази оценка е направена на базата на разположените в различните зони 12 дискретни
рецептора (Фиг. V-25), които не съвпадат с рецепторите от общата рецепторна мрежа, а
данните от това моделиране са представени таблично и отразяват очакваните максимални
стойности на СД и средногодишните концентрации за всеки рецептор в абсолютен
(Таблица VII-01 и Таблица VII-02) и относителен (Фиг.VII-03 ÷ Фиг.VII-04) вид. За да се
оцени ефекта от мерките, резултатите от тези таблици следва да се сравнят с данните за
2013г. (Таблица V-16 и V-17).
Анализът на данните от максималните по стойност на СД концентрации показва, че
средното им ниво (за всички 12 рецептора) намалява от 59.36 до 30.3 µg/m3. Системата за
дисперсионно моделиране изчислява приноса на местните източници, без да отчита
фоновото замърсяване. По данни от тримесечните бюлетини на ИАОС за състояние на
атмосферния въздух към 2013 година, максималните СДК на ФПЧ10, регистрирани в НФС
„Рожен“ варират между 20.3 до 29.81 µg/m3. Максималните СДК на ФПЧ10, изчислени
след сумиране влиянието на моделираните източници с фоновото ниво е представено в
колона 5 на таблица VII-01.
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С прибавяне на фоновото замърсяване средното ниво на максималните СДК е в рамките
на 54.4 µg/m3. Очаква се изпълнението на мерките да доведат до трайно понижение на
максималните 24-часови концентрации на ФПЧ10 до около 55µg/m3. Както е видно в
резултат на неблагоприятни метеорологични условия в отделни рецептори от територията
на общината са възможни епизодични превищения на СД НОЧЗ от над 50 µg/m3, но
техния брой не се очаква да бъдат повече от 10-15 на година.
Таблица VII-01. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на ФПЧ10 по
групи източници след прилагане на мярка Gl_Tr, Gl_Pr и мярка Gl_Dh
БО

ТР

ПР

Общо от всички
източници*

Общо от всички
източници с
включен фон

1
2
3
4
5
1 град Гълъбово
2.02
3.39
4.23
9.64
33.74
2 АИС
2.38
3.77
5.84
11.99
36.09
3 с. Обручище
24.15
2.97
17.65
44.77
68.87
4 с. Априлово
24.45
1.94
11.26
37.65
61.75
5 с. Великово
7.27
0.64
12.71
20.62
44.72
6 с. Главан
17.75
0.65
10.95
29.35
53.45
7 с. Искрица
17.95
10.93
29.8
58.68
82.78
8 с. Медникарово
7.58
5.31
32.36
45.25
69.35
9 с. Мусачево
22.86
1.19
8.78
32.83
56.93
10 с. Мъдрец
20.68
1.32
10.3
32.30
56.40
11 с. Помощник
23.83
0.15
2.1
26.08
50.18
12 с. Разделна
6.45
1.3
6.71
14.46
38.56
Средна стойност
14.78
2.80
12.72
30.30
54.40
*Получена при моделирането СДК на ФПЧ10 при въздействие на всички групи източници

Настъпилата промяна в относителния дял на отделните групите източници за формиране
на максималните СДК на ФПЧ10 след изпълнение на предложените в плана за действие
мерки за територията на Община Гълъбово е представена на Фиг.VII-03. От нея се вижда,
че относителния дял на промишлеността при комплексното изпълнение на мерките
намалява от 58% до 42%. В относителен дял влиянието на битовото отопление и
транспорта се увеличава, което е за сметка на понижаване на емисиите от
промишлеността.
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Фиг. VII-03. Относителен дял на група източници за
формиране на максималните СДК на ФПЧ10 в Община
Гълъбово след изпълнение на мерките

42.0%

48.8%
Битово отопление
Транспорт

9.2%

Промишленост

Таблица VII-02. Абсолютни максимални стойности на средногодишните концентрации
на ФПЧ10 по групи източници, след прилагане на мярка Gl_Tr, Gl_Pr и мярка Gl_Dh

1

2

3

4

Общо от всички
източници*
5

0.51
0.59
8.18
8.14
3.15
5.49
4.88
6.48
5.85
7.03
5.83
4.20
5.03

0.91
1.20
0.63
0.56
0.09
0.18
2.48
1.30
0.15
0.38
0.03
0.30
0.68

2.30
1.80
4.64
1.58
0.92
2.47
2.40
2.38
1.74
0.78
0.32
0.52
1.82

3.72
3.59
13.45
10.28
4.16
8.14
9.76
10.16
7.74
8.19
6.18
5.02
7.53

13.42
13.29
23.15
19.98
13.86
17.84
19.46
19.86
17.44
17.89
15.88
14.72
17.23

БО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

град Гълъбово
АИС
с. Обручище
с. Априлово
с. Великово
с. Главан
с. Искрица
с. Медникарово
с. Мусачево
с. Мъдрец
с. Помощник
с. Разделна
Средна стойност

ТР

ПР

Сума

Средногодишната концентрация общо за 12-те рецептора се понижава от 12.40 на 7.53
µg/m3. С прибавяне на фоновото замърсяване (колона 5) най-високи СГ концентрации на
ФПЧ10 след прилагане на мерките се очакват за селата Обручище и Медникарово (20-23
µg/m3), но без да превишават СГ НОЧЗ от 40 µg/m3. В останалите жилищни райони СГ
концентрации се очаква да бъдат още по-ниски - в границите от 15-25 µg/m3, таблица VII02.
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Фиг. VII-04. Относителен дял на групи източници за формиране на
СГК на ФПЧ10 в Община Гълъбово
след реализиране на мерки

24.2%
9.1%

Битово отопление

66.7%

Транспорт

Промишленост

В годишен план изпълнението на мерките води до увеличаване на относителния дял на
битовото отопление от 60.0% на 66.7%. Това относително увеличение се дължи на
редукцията на промишлеността от 30.6% на 24.2%.
Съвместното изпълнение на всички мерки води едновременно както до значително
намаляване на броя на превишаванията на 24-часовите норми, така и чувствително
намаляване на СГ концентрации и достигане на нормативните стандарти. Комплексното
изпълнение на заложените мерки ще гарантират, че превишаванията на СД НОЧЗ от 50
µg/m3 ще бъдат ограничени до нормативно допустимите 35 по Наредба №12.
6.Обобщение на резултатите
Предложените в настоящия доклад мерки включват мероприятия за ограничаване на
емисиите от ФПЧ10 на територията на Община Гълъбово с цел привеждане на КАВ в
съответствие с действащите норми и стандарти. Предложените мероприятия са обединени
в три генерални мерки, ориентирани към редукция на емисиите съответно от групите
източници „Транспорт” и „Битово отопление”. Редукцията на емисиите от група
източници „Промишленост“, зависи от спазването на условията и мерките поставените в
комплексните разрешителни. В тази връзка спазването на добри производствени практики
и перманентния контрол на компетентните органи са от съществено значение. Оценката
на ефективността от мерките е направена на основата на дисперсионно моделиране с
използване на декартова система от рецептори, разположени равномерно върху
територията на цялата община и чрез дисперсионно моделиране с дискретни рецептори,
разположени в 12 жилищни района на територията на цялата община. Количествената
оценка на ефективността на мерките е направена относно годишните емисии, снижение на
очакваните най-високи 24-часови концентрации и средногодишните концентрации при
последователно прилагане на предложените мерки. Предполага се, че предложените
мерки ще бъдат изпълнени в необходимия обем към 2018 г.
Очакваното снижение на годишните емисии, от всяка група източници, към 2018г е
показано на Фиг.VII-05:
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Фиг. VII-05. Годишни емисии на ФПЧ -10 за 2013 и 2018г. по
основни групи източници
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Предвиденото, с предложените мерки, общо снижение на годишните емисии за Община
Гълъбово е с 679 t/y. В абсолютен план то се дължи основно на намаляване на емисиите от
неорганизирани източници (снижение с 568 t/y.) и групите източници „Битово отопление”
(снижение с 64.4 t/y.).
Съвместното изпълнение на всички мерки води едновременно както до значително
намаляване на броя на превишаванията на 24-часовите норми, така и чувствително
намаляване на СГ концентрации и достигане на нормативните стандарти. Резултати от
моделирането показват, че трайно и значително подобряване на КАВ в Община Гълъбово
по отношение на ФПЧ10, както и неговото поддържане, може да се гарантира само чрез
комплексно изпълнение на описаните по-горе мерки и достигане на набелязаните
количествени показатели. С реализирането им броят на превишенията на СД НОЧЗ ще
бъде намален до под допустимия минимум от 35 превишения за една календарна година
(Наредба №12/2010г.). Изпълнението само на една от набелязаните мерки или частичното
изпълнение на трите генерални мерки не може да гарантира достигането на нормативните
стандарти.
IX. Списък на публикациите, документите, проучванията и т.н., използвани за
изготвяне на актуализацията на програмата.
 Програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и
достигане на утвърдените норми съдържанието им в атмосферния въздух на Община
Гълъбово, 2011-2013г;
 Годишни отчети за изпълнение на мерките заложени в програма намаляване на нивата
на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на утвърдените норми
съдържанието им в атмосферния въздух на Община Гълъбово – 2011, 2012 и 2013г.;
 Годишен доклад за състоянието на околната среда 2013г. на РИОСВ-Стара Загора;
 Метеорологичен файл за програмен продукт AERMOD от НИМХ, 2013г.;
 Програма за енергийна ефективност на Община Гълъбово;
 Общински план за развитие на Община Гълъбово 2014 -2020г.;
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 Програма за опазване на околната среда на Община Гълъбово 2014 -2020г.;
 Годишен доклад за изпълнение на дейностите през 2013г. за които е издадено
комплексно разрешително - ТЕЦ от комплекс „Марица Изток“.
 Инструкция за разработване на програми за намаляване на емисиите и достигане на
установените норми за вредни вещества в районите за оценка и управление на КАВ, в
които е налице превишаване на установените норми. Утвърдена със Заповед № РД-996
от 20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите.;
 Преброяване на населението и жилищния фонд през 2011 година, Том 2. Жилищен
фонд, Книга 2. Жилища. НСИ, 2011г.
 Актуализирана единна методика за инвентаризация емисиите на вредни вещества във
въздуха, утвърдена със Заповед №РД - 165/20.02.2013г на Министъра на околната
среда и водите;
 EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare
national emission inventories.
 US EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Chapter 13:
Miscellaneous Sources. Section 13.2.6 Abrasive Blasting: For U.S. Environmental Protection
Agency Office of Air Quality Planning and Standards Emission Factor and Inventory Group,
Research Triangle Park, NC 27711, September 1997;
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