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Въведение 
В съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 30 на Наредба №7/03.05.1999г. за оценка и 
управление на КАВ, територията на Община Гълъбово 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). Данни за превишаване установените норми на ФПЧ10 за 
територията на Община Гълъбово са регистрирани от непрекъснати измервания в 
постоянно действащ пункт за мониторинг (ПМ) АИС „Гълъбово“ на Националната 
система за мониторинг на околната среда (НСМОС).  
 
В тази връзка Община Гълъбово е разработила и изпълнява Програма за намаляване на 
емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния 
въздух и План за действие за периода 2011-2013г., изготвена за показателя ФПЧ10. По 
данни от имисионен контрол на ФПЧ10, в края на 2012г. са регистрирани превишения на 
праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (СДН 
за ОЧЗ) над допустимия брой за една календарна година, определени с Наредба №12 от 15 
юли 2010г. 
 
Настоящата актуализация на „Програма за намаляване на емисиите и достигане на 
утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на Община Гълъбово“ 
за периода 2011-2013г. се извършва на основание постъпили указания от МОСВ с Изх. 
№08-00-2662/03.07.2013г., с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на 
заложените в програмата мерки и установяване на конкретните причини, поради които не 
е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух 
(КАВ), по показателя ФПЧ10. 
 
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 Гълъбово и достигане на съответствие с нормите за 
ФПЧ10 във възможно най-кратък срок. 
 
При изготвяне на Програмата са изпълнени следните задачи: 

1. Сравнителен анализ на данните от имисионен контрол за периода 2009 – 2010г. и 
2011-2013г. (преди и след изпълнение на заложените мерки в програмата); 

2. Анализ на заложените в действащата програма мерки за намаляване на 
замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10, 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. С оглед отразяване състоянието на проблема към момента е извършено ново 
дисперсионно моделиране и оценка на замърсяването по показателя ФПЧ10 за 
референтната 2013 година – т.е. годината, към която съгласно действащата 
програма нормите би следвало да бъдат постигнати, с информация за 
локализацията на наднорменото замърсяване и определяне приноса на отделните 
сектори източници към замърсяването. Визуализиране на резултатите на карти. 

5. Анализ на ситуацията с описание на факторите и причините за нарушение на КАВ. 
6. Формулиране на възможни мерки за подобряване на КАВ по показател ФПЧ10, 

които да послужат за актуализация на Плана за действие към Програмата; 
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7. Оценка на очакваното подобрение на КАВ в резултат от изпълнението на 
актуализираните мерки чрез прогнозно моделиране за 2018г.; 

8. Изготвяне на нов План за действие за периода 2014-2018г. със списък на мерките, 
към които е представен размера на очакваното намаление на емисиите и имисиите 
на ФПЧ10 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 – 2014 г.; 
- средносрочен -2016; 
- дългосрочен – 2018 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 №12/15.07.2010 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 Гълъбово следва да бъдат неразделна част от разработена 
общинска програма за опазване на околната среда. 
 
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. 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 Гълъбово е включена в район за оценка и управление на КАВ 
“Югоизточен” с код BG0006, и е посочена като зона/териториална единица с превишаване 
нормите за показатели: серен диоксид (SO2) и фини прахови частици (ФПЧ10) . 
 
При изготвяне на списък с РОУКАВ от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), 
съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, Община Гълъбово попада в обхвата на чл. 30, ал. 1, 
т. 1: Райони, в които нивата на един или няколко замърсители превишават установените 
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.). 
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Фиг. I-01. Местоположение на Община Гълъбово и нива на замърсяване с ФПЧ10 по 

РОУКАВ - по данни на ИАОС 
 
В Югоизточен район за оценка и управление на КАВ през 2013г. СДН за ФПЧ10 е 
превишена в 13 от общо 16 пункта за наблюдение, включително и АИС „Гълъбово“, в 
който са регистрирани повече от 35 средноденонощни стойности, превишаващи ПС за 
СДН за ФПЧ10 (50μg/m3). Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за 
качеството на атмосферния въздух на национално ниво. 
 

1.2. Действаща система за мониторинг – Пунктове за мониторинг (карта, 
географски координати) 
Наблюдението върху качеството на атмосферния въздух и неговия контрол се 
осъществява от Национална система за мониторинг на КАВ, част от НСМОС. Тя се 
обслужва от Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ). Анализът на данните за качеството на атмосферния 
въздух се извършва по райони като се отчита и спецификата на всяко населено място, в 
което се извършва контрол. 
 
Качеството на атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово се контролира 
чрез автоматична измервателна станция (АИС) с Eoi код BG0026A - Gal1, към НАСЕМ. 
Съгласно Заповед №РД-66/28.01.2013г. на МОСВ пунктът е класифициран като: градски 
фонов пункт (ГФП) с обхват от 100 m до 2 km и като промишлено ориентиран с обхват от 
10 до 100m. Контролираните показатели са ФПЧ10, SO2, NO2, NO, NOx.  
 
АИС „Гълъбово“ е разположен в централна част на града с географски координати: 
+042.09.16.00N и +025.54.48.00Е, и преобладаващо влияние на емисиите от комплекса 
„Марица Изток“ и емисиите от битовия сектор. Разположението на ПМ е показано на 
следващата Фиг. I-02. 
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Фиг. I-02. Разположение на пункта за мониторинг на въздуха на територията на 

Община Гълъбово 
 
2. Обща информация за района.  

2.1. Тип на района (градски, промишлен, извънградски район) 
Община Гълъбово е разположена в източната част на Горнотракийската низина и се 
включва в административните граници на област Стара Загора. Общината заема площ от 
348.8 km2 и представлява 6.8% от територията на област Стара Загора (5151 km2). 
Общината граничи със землищата на общините Раднево, Опан, Симеоновград и 
Тополовград.  
 
Селищната мрежа на Община Гълъбово се формира от 11 населени места, от които град 
Гълъбово и 10 села – Обручище, Медникарово, Априлово, Великово, Главан, Искрица, 
Мусачево, Мъдрец, Помощник и Разделна. Населените места заемат около 6% от 
територията на общината.  
 
Населението на Община Гълъбово към 31.12.2013, по данни на ГРАО, възлиза на 13500 
души, от които 64.6% (8720 души) са концентрирани в общинския център - гр. Гълъбово. 
От общо 11 населени места в общината, две от тях са с население по-голямо от 1000 
жители. Седем са селищата с население под 500 жители, а три села (Великово, Искрица и 
Разделна) са с население по-малко от 200 жители. По брой на населението община 
Гълъбово попада в групата на малките селища – от 5 до 30 хил. души. Гъстотата на 

Пункт : АИС Гълъбово  
EoI код BG0026A – Gall 
N 042.0916.00  
E 025.54.48.00 

 

Гълъбово Обручище 
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населението в обхванатата територия по данни на НСИ е 40.9 жители на km2 при 68.1 
жит./km2 за страната.  
 
Характерно за общината е, че въпреки малката площ на територията й са разположени 
големи индустриални мощности. Водещите отрасли на общинската икономика са 
въгледобивът, енергопроизводство, производство на брикети и енергоремонт. Тези 
отрасли се представляват от „Брикел” ЕАД, Експлоатационна компания „ КонтурГлобал  
Марица Изток 3 ”АД, „Ей и Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД, „ Енергоремонт - Гълъбово ” 
АД и „Мини Марица Изток” АД.  
 
Добивът на лигнитни въглища заема основно място в икономиката на Община Гълъбово, 
на чиято територия попада голяма част от Източномаришкия басейн. Находището заема 
17.6% от общата площ на общината. Тук се намират открития рудник „Трояново - 3” и 
част от рудник „Трояново - 1”, част от „Мини Марица Изток” АД и осигуряват 
суровинната база за другите водещи производства в общината - производството на 
електроенергия и брикети. 
 
На базата на въгледобива в района, през 1958г. в град Гълъбово е изградена и 
функционира единствената в България фабрика за производство на брикети. Тя работи в 
рамките на „Брикел” ЕАД и производството и се използва преди всичко за битови нужди. 
Максималната годишна производителност на фабриката за брикети е около 1 300 000 
тона. 
 

2.2. Оценка на замърсената територия (km2) и население, експонирано на 
замърсяването 
Разпределението на средноденонощна концентрация (СДК) на ФПЧ10 върху територията 
на Община Гълъбово е представено на Фиг. I-03. Тя е получена чрез дисперсионно 
моделиране на разсейването на емисиите за 2013 г.  
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Фиг. I-03. Разпределение на средноденонощните концентрации на ФПЧ10 за 2013г на 

територията на Община Гълъбово 
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 в червен цвят. 
 
Локализацията на засегнатите площи от територията на Община Гълъбово с нива 
превишаващи СДН за ФПЧ10 през 2013г. обхваща практически по-голяма част от 
територията на общината, (зоната в червено). Изцяло в зоната с превишения на СДН 
попадат с. Медникарово, Обручище, Априлово, Велико и Искрица. Щрихованата в 
червено зона обхваща част от град Гълъбово, където получените чрез моделната оценка 
СДК на ФПЧ10 достигат нива между 50-80 µg/m3. Докато южната част на града остава 
извън зоната с превишения и в нея се регистрират СДК между 30 и 40 µg/m3 и не 
превишават и определената норма за опазване на човешкото здраве от 50 µg/m3. Извън 
зоната с превишения остава по отдалечените селищата в северозападната и югоизточната 
част на общината – това са Мудрец, Разделна, Мусачево и Площник. 
 
В следващата Таблица I-01 е представена територията (km2) и населението на Община 
Гълъбово разпределени по жилищни райони.  
 
 
 
 
 

М 1:100 000 
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Таблица I-01. Данни за площта и населението в Община Гълъбово по жилищни райони 

 Жилищен район Площ, кm2** Брой жители* 
1 град Гълъбово 3.17 8720 
2 с. Обручище 3.29 1544 
3 с. Априлово 1.11 274 
4 с. Великово 0.76 49 
5 с. Главан 2.15 905 
6 с. Искрица 0.34 176 
7 с. Медникарово 1.42 439 
8 с. Мусачево 0.63 212 
9 с. Мъдрец 1.40 844 

10 с. Помощник 0.72 253 
11 с. Разделна 0.87 84 

 Сума 12.68 13500 
* Население по настоящ адрес през 2013 г. 
** площ на населено място (жилищен район) въведена в програмния модел, Фиг. V-04 

 
От извършеното математическо моделиране за 2013г. (Фиг. I-03) е видно, че територията с 
възможни наднормени СДК, равняваща се на 15.6 km2, е намаляла почти на половина 
спрямо 2011г., когато зоната с възможни превишения е оценена на 25km2. В резултат 
населението, потенциално подложено на въздействие на наднормени нива на ФПЧ10 
(СДК) към 2013г. е оценено на 4435 души, което представлява 32% от населението на 
общината. Спрямо 2011г населението, засегнато от наднормено замърсяване е намаляло с 
3998 души. 
 

2.3. Климатични и метеорологични особености на района, оказващи влияние 
върху разпространението на атмосферните замърсители. 
Община Гълъбово попада в климатичния район на Източна Средна България, който е част 
от Преходно-континенталната климатична подобласт на Европейско континенталната 
климатична област. Климатът е преходно-континентален. Районът се характеризира със 
сравнително мека зима и горещо лято. През зимата Стара планина представлява 
естествена защита от студените континентални маси, нахлуващи от север - североизток. 
Тази естествена защита прави зимата в района значително по-мека от тази в умерено-
континенталната климатична подобласт на Северна България. Средните годишни 
стойности на температурата на въздуха са над 120 С, а за относителната влажност на 
въздуха са около 70%. Валежите през зимата са неравномерно разпределени. Сумите на 
валежите през месец май и юни, ноември и декември са най-големи. Най-сухо е през 
месеците август и септември, а втори минимум има през февруари и март. 
 
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 2013г. и по-
специално онези от тях, които имат отношение към установените превишения на нормата 
за опазване на човешкото здраве за ФПЧ10. 
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За целите на настоящото изследване са използвани метеорологични данни от НИМХ към 
БАН, подготвени специално за настоящата актуализация на програмата във вид на 
почасови метеорологични файлове. В резултат на обработката беше получена 
допълнителна полезна метеорологична информация за 2013г. (от 1 часа на 1 януари 2013 
година до 24 часа на 31 декември 2013) 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 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 2013г. за района на Община Гълъбово е показана на Фиг. I-04, а 
повторяемостта на вятъра по скоростни интервали и направление е показана в Таблица I-
02. 
 

 
Фиг. I-04. Роза на вятъра за 2013 г. по данни на НИМХ при БАН 
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Таблица I-02. Разпределение на вятъра за 2013г. по скорост и направление за Община Гълъбово 
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 0.013736 0.005495 0.002747 0.001832 0.000000 0.000000 2.38 

NNE 0.003663 0.001832 0.004579 0.000000 0.000000 0.000000 1.00 
NE 0.027473 0.037546 0.014652 0.007326 0.000000 0.000000 8.69 

ENE 0.002747 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.36 
E 0.010989 0.009158 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 2.19 

ESE 0.000916 0.001832 0.001832 0.000916 0.000000 0.000000 0.54 
SE 0.019231 0.014652 0.008242 0.003663 0.000000 0.000000 4.57 

SSE 0.002747 0.000916 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 0.54 
S 0.001832 0.007326 0.001832 0.000916 0.000000 0.000000 1.19 

SSW 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.18 
SW 0.010073 0.009158 0.005495 0.000916 0.000000 0.001832 2.74 

WSW 0.000916 0.000000 0.000000 0.000457 0.000000 0.000000 0.09 
W 0.004579 0.008242 0.00000 0.000916 0.000000 0.000000 1.37 

WNW 0.001832 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.18 
NW 0.017399 0.019231 0.005495 0.002747 0.000000 0.00000 4.48 

NNW 0.001832 0.002747 0.000916 0.000000 0.000000 0.000000 0.54 
Общо (%) 12.18 11.90 4.95 1.92 0.0 0.18 37.9 

 
Таблица I-03. Средна скорост на вятъра и случаи “тихо” за 2013г. по данни на НИМХ за 
община Гълъбово 

Параметър Октомври- 
Март 

Април-
Септември 2013г. 

Средна скорост, m/s 0.86 0.83 0.82 
Случаи (%) на скорост на вятъра 
под 1.5 m/s 78.2 77.2 77.2 

Случай на тихо % (от 0.0 до 0.5m/s) 69.4 68.3 68.8 
 
Средната скорост на вятъра за периода е под 1m/s. В 11.9% от случаите през 2013г. 
скоростта на вятъра е била в интервала 1.5 до 3.3 m/s, а едва 4.9% са ветровете в скоростни 
интервали от 3.3 до 5.4 m/s. Ветрове със скорост над 8.5 m/s са епизодични. 
 
Анализът на данните за скоростта на вятъра (Таблица I-03), показват, че случаите със 
скорост на вятъра под 1.5 m/s за района са 77.2%, от които 68.8% 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, 
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 (в случая на ФПЧ10) тази констатация следва да се оцени по различен начин. 
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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-02 данни може да се види, че случаите със скорост на 
вятъра над 5.4 m/s са 1.9 % от всички случаи за периода. Това е твърде нисък процент, 
който показва, че вероятността да се наблюдава вторично замърсяване с ФПЧ10 за Община 
Гълъбово е незначителна. 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 
североизточната четвърт (около 11.8% от случаите), и северозападна посока (около 5.5%), 
като през топлото полугодие (април-септември) относителния дял на ветровете от 
югоизточната четвърт се увеличава до около 10%. 
 
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 
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. 
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Условията за съществуване на категория А и В са ясно небе, слаб вятър, слънцето се е 
издигнало над хоризонта на повече от 60о, 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 35о 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.  
 

Таблица I-04.Разпределение на категориите на устойчивост на 
атмосферата за 2013 г. за района на Община Гълъбово 

 Категории на устойчивост на атмосферата  
 A B C D E F Сума: 

N 0.0032 0.0025 0.004 0.00086 0.0191 0.0067 0.03636 
NNE 0.008 0.00112 0.0024 0.00144 0.0279 0.0165 0.05736 
NE 0.0016 0.006 0.00408 0.0048 0.0362 0.0211 0.07378 

ENE 0.0048 0.008 0.0032 0.0096 0.0015 0.0632 0.0903 
E 0.0002 0.0036 0.0096 0.0236 0.0046 0.0027 0.0443 

ESE 0.0012 0.0072 0.016 0.072 0.0032 0.006 0.1056 
SE 0.0017 0.00592 0.0136 0.0085 0.0069 0.0031 0.03972 

SSE 0.0024 0.0056 0.0024 0.0086 0.0125 0.0214 0.0529 
S 0.00003 0.0024 0.00016 0.00016 0.0096 0.0041 0.01645 

SSW 0.0001 0.00048 0.0032 0.00076 0.00012 0.00065 0.00531 
SW 0.0002 0.00248 0.00136 0.0034 0.00075 0.00012 0.00831 

WSW 0.0004 0.0024 0.00002 0.0056 0.00069 0.0054 0.01451 
W 0.0045 0.0096 0.00056 0.0013 0.0056 0.0117 0.03326 

WNW 0.0036 0.002 0.02 0.0176 0.0365 0.0276 0.1073 
NW 0.0085 0.0512 0.00365 0.0698 0.0856 0.0349 0.25365 

NNW 0.00012 0.0056 0.0569 0.0569 0.00563 0.0136 0.13875 
Сума: 0.40551 0.1161 0.34113 0.28492 0.25639 0.23877 1.07786 

 
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. За 2013г. е характерно, че относителният дял на случаите с неустойчива 
атмосфера (категория на устойчивост А, В и С) е бил над 35%. За тях е характерно, че 
замърсителите бързо се разсейват и на далечни разстояния приземните концентрации 
силно намаляват. При тези условия, влиянието на отдалечени източници е силно 
редуцирано до незначително. При същите условия първостепенно значение обаче имат 
местните източници, чието влияние е определящо. За разглеждания период случаите на 
устойчива атмосфера (класове E и F) са били 25%. Те се наблюдават основно през тъмната 
част от денонощието. Независимо че условията за разсейване се влошават, основните 
градски източници на ФПЧ10 през този период (битово отопление на твърдо гориво и 
транспорт) силно понижават интензивността си. 
 
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. За района на Община Гълъбово средната облачност през 
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зимния сезон е в границите 6.8 – 7.2 бала, а през лятото в границите 2.7 – 4.8 бала. 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. Най-често потребителите на дисперсионни модели не 
разполагат с данни за реалния температурен градиент и това поражда сериозни трудности 
за изчисляване на ВСС. В конкретния случай ВСС е изчислена чрез модел на US EPA. 
 

2.4. Топографска характеристика 
Община Гълъбово се намира в югоизточната част на Горнотракийската низина и част от 
северозападните разклонения на Сакар планина. Средната надморска височина е 171 m, с 
абсолютни височини в границите от 100 до 370 m. Релефът е предимно равнинен, но в 
източната и западна част на територията й има разположени ниски хълмове. На юг се 
издигат северозападните ниски части на Бранишката планина с височина 150-200 m и 
купена на Сакар планина с най-високи части 700-800 m. и северозапад-югоизточно 
простиране. Град Гълъбово е разположен на двата бряга на р. Сазлийка, при средна 
надморска височина 95 m. Градът е ограден с ниски склонове от всичките му страни. 
 
За оценка на релефа на изследваната територия и неговото влияние върху процесите на 
разсейване е съставен “теренен файл”, представляващ XYZ–таблица на местността с 
плътност 925 точки (декартова правоъгълна мрежа с разстояние между две съседни точки 
1000 метра). Илюстрация на използваната топография на местността е показана на Фиг. I-
05. 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-05. Базова карта на Община Гълъбово с нанесени линии на постоянна надморска 

височина (топография на местността), М 1:100 000 
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2.5. Информация за типа цели, изискващи опазване в района 
Целта на общинската администрация е намаляване нивото на замърсяване в района с 
ФПЧ10 и по конкретно: 

- свеждане на броя превишения на средноденонощната норма за опазване на 
човешкото здраве до нормативно допустимия – 35 бр/год; 

- намаляване стойностите на максимално регистрираните концентрации на ФПЧ10; 
- не допускане превишения на средногодишната норма за опазване на човешкото 

здраве; 
- ограничаване броя и размера на зоните, с потенциал за регистриране на 

превишения на средноденонощната норма; 
- намаляване броя на населението, потенциално експонирано на замърсяване от 

ФПЧ10. 
 
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. 45/1999 г.) 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 Гълъбово 
Специална дирекция "ТСУ, икономическо развитие и управление"; 
Адрес: гр. Гълъбово, бул. Република 48; 
Лице за контакти: Светла Иванова– Специалист "Екология и екологичен контрол"; 
Тел/Факс: 0418/ 68 929 
URL: http://www.galabovo.org/ 
 
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 – Стара Загора 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; 
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2. Кметът на общината 
 Съвместно със заинтересованите физически и/или юридически лица са 

компетентните органи за изпълнението на Програмите за управление на КАВ; 
 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. 
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III. Характер и оценка на замърсяването 
1. Концентрации, наблюдавани през предходни години (преди прилагането на 

мерки за подобряване) – 2009 - 2010г. 
На територията на Община Гълъбово за периода 2009 и 2010г., показателят ФПЧ10 се 
контролира в АИС "Гълъбово" географски координати: +042.09.16.00N и +025.54.48.00Е. 
Пункта е разположен в град Гълъбово с преобладаващо влияние на емисиите от комплекса 
„Марица Изток“ и емисиите от битовия сектор.  
 
По-долу в табличен и графичен вид са представени обобщени данни от АИС “Гълъбово”, 
илюстриращи картината на разпространение на фини прахови частици в атмосферния 
въздух за периода 2009 - 2010г: 
 

 
Фиг. III-01. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци, регистрирани в АИС 

“Гълъбово“ 
 

 
Фиг. III-02. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по тримесечия, регистрирани в 

АИС “Гълъбово“ през периода 2009-2010 г. 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2009 62 40 26 43 32 30 32 31 34 30 48 47
2010 48 51 36 29 25 34 31 50 33 28 50 39
СДН 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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От представените на Фиг. III-01 и III-02 данни за нивата на СДК на ФПЧ10 през 2009 и 
2010г., е видно, че СДК за отчетения период са в интервала между 30 до 45 µg/m3, които 
са сравнително постоянни през цялата година, без резки отклонения. През студеното 
полугодие (първото и четвъртото тримесечие) концентрациите на ФПЧ10 са по-високи от 
тези през топлото полугодие със средно 15-20 µg/m3, като достигат до 62 µg/m3 през 
януари 2009г. Зависимостта е постоянна и е характерна за двете разглеждани години (2009 
и 2010). Извън отоплителния сезон (април – септември) регистрираните СДК са в 
интервала между 25 и 40 µg/m3, и не превишават праговата стойност за СДН от 50 µg/m3. 
 
На следващата графика е представен регистрирания броя превишавания на СДН за ФПЧ10 
в по тримесечия за периода 2009 и 2010 г.  
 

 
Фиг. III-03. Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10 по тримесечия за 2009 -

2010 година. 
 
През 2009г. са регистрирани 54 броя СДК превишаващи ПС на СДН, a през 2010г. броят 
им нараства до 74 превишения. Резултатите от проведения мониторинг показват сезонен 
характер. Най-голям е броя на превишенията регистрирани през зимните месеци и това се 
отчита и през двете години.  
 
Таблица III-01. Обобщени данни за нивата на ФПЧ10 регистрирани в АИС „Гълъбово“ 
през 2009 и 2010 г. 

Година Брой регистрирани 
данни 

Брой превишения  
на ПС за СДН от 

50 µg/m3 

Средно годишна 
концентрация 

2009 351 54 37.45 
2010 352 74 38.20 

*Източник: Тримесечни бюлетини ИАОС 
 
Най-високите концентрации и през двете години са регистрирани през периода януари - 
март. Най-високите концентрации и през двете години са регистрирани през периода 
януари - март. Средногодишната концентрация на ФПЧ10 и през двете години не 
превишава ПС на СГН за ОЧЗ от 40 μg/m3. 
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Изводи: 
1. През периода 2009г. и 2010г. около 21% от общия брой регистрирани 

средноденонощни стойности превишават ПС за СДН от 50 μg/m3. 
2. Броят на превишаванията на средноденонощната норма за опазване на човешкото 

здраве (СД НОЧЗ) не отговаря на изискванията (да не бъде превишавана повече от 35 
пъти в рамките на една година), като за 2009 и 2010 г. превишенията са 2.1 пъти над 
допустимия брой; 

3. Очертава се сезонна зависимост в разпределението на СДК надхвърлящи ПС на СДН 
от 50µg/m3. Основната част от превишенията са регистрирани през зимните 
месеци, по време на отоплителния сезон;  

4. Средногодишната норма за опазване на човешкото здраве от 40 µg/m3 и през двете 
години не е превишена. 

 
2. Концентрации, наблюдавани през периода 2011-2013г. (след изпълнение на 

мерките, заложени в действащата програма) 
Целта на настоящия анализ е да установи доколко качеството на атмосферния въздух на 
територията на Община Гълъбово съответства на действащите норми за опазване на 
човешкото здраве по отношение на замърсяването с ФПЧ10, след изпълнение на мерките 
заложени в Плана за действие към Програмата за намаляване нивата на замърсителите 
и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на 
територията на Община Гълъбово с период 2011 – 2013г. 
 
За целите на настоящия анализ, резултатите от проведения мониторинг са сравнени с 
пределните норми, определени с Наредба №12 от 15 юли 2010 г. 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 30.07.2010 г. (Обн. ДВ. бр.58 от 30 Юли 
2010г.): 
 

Пределно 
допустими норми 

Период на осредняване Концентрация Допустимо отклонение 
в рамките на една КГ 

СДН 24 часа 50 µg/m³ 35 

СГН 1 календарна година 40 µg/m³ - 

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 Гълъбово може да се добие при проследяване изменението (промяната) 
на средноденонощната концентрация (СДК) и броя на регистрираните концентрации, 
надвишаващи праговата стойност на средноденонощната норма за опазване на човешкото 
здраве (ПС на СДН 50µg/m3), определена с Наредба №12 от 15 юли 2010г. Резултатите от 
проведения мониторинг в периода 2011 – 2013г. за територията на община Гълъбово са 
представени на Фиг.III – 04 ÷ III – 06. 
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Фиг. III-04. Средноденонощни концентрации на ФПЧ10 по месеци, регистрирани в АИС 

„Гълъбово“ за периода 2011-2013г. 
 
От представената на Фиг. III - 05 графика ясно се вижда, че и през трите години от 
периода на изпълнение на програмата (2011, 2012 и 2013г.) регистрираните в АИС 
„Гълъбово“ СДК на ФПЧ10 се задържат сравнително постоянни, в границите между 25 и 
40 µg/m3 в периода април – септември и достигат до 45 - 60 µg/m3 през отоплителния сезон 
(октомври – март). Това показва, че основно влияние върху замърсяването на въздуха с 
ФПЧ10 оказват автомобилен трафик и промишлеността, поддържащи приблизително 
постоянна СДК от 30-40 µg/m3. Допълнително средномесечните нива се завишават с около 
20 µg/m3 под влияние на комунално - битово отопление, през зимните месеци.  
 
Най-високите концентрации отново са регистрирани през месеците октомври, декември и 
януари. СДК за месец ноември е 66.7µg/m3 през 2011г. и 41.1 µg/m3 за 2013г., това показва, 
че регистрираните през 2013 година (в края на периода на изпълнение на програмата) СДК 
са се понижили с 1.4 пъти спрямо 2011 година, Фиг. III - 04.  
Най-голям брой превишения на ПС за СДН на ФПЧ10 отново са регистрирани през 
зимните месеци. Разпределението на данните по тримесечия очертава преобладаващ брой 
дни с превишения през I-во и IV-то тримесечие, което съвпада с есенно-зимния период от 
годината. Извън този период се регистрират единични завишени стойности и през трите 
години.  
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2011 49.8 45.8 51.8 24.0 25.7 34.2 29.0 31.2 36.9 34.0 66.7 59.6
2012 40.6 44.8 35.4 23.1 20.3 28.9 35.4 30.5 28.6 30.7 40.7 41.8
2013 47.3 48.1 31.0 25.5 29.3 24.2 22.5 31.5 26.0 46.2 41.1 54.8
СДН 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
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Фиг. III-05. Регистриран брой превишавания на СДН за ФПЧ10 в по тримесечия в АИС 

„Гълъбово“ за периода 2011-2013г. 
 
Съгласно изискванията на Наредба №12 от 15 юли 2010г. праговата стойност на СДН за 
показател ФПЧ10 не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти в рамките на една 
календарна година. Анализът на данните от АИС „Гълъбово“ показват, че и през трите 
години (2011, 2012 и 2013г.) изискването не е спазено (Фиг. III-05). През 2013г. броя на 
регистрираните превишения на СДН (69бр.), надвишава 1.97 пъти определената норма. За 
сравнение през 2011 г. (в началото на изпълнение на настоящата програма) 
констатираните превишавания за едногодишен период са 79 бр. 
 

 
Фиг. III-06. Сравнителна графика на годишните концентрации на ФПЧ10 за периода 

2010-2013г. 
 
При анализа на данните в годишен аспект за периода 2011 – 2013г., представени на Фиг. 
III- 06 отново се очертава тенденцията за относително запазване в нивата на замърсяване 
на атмосферния въздух с ФПЧ10. Ако в началото на изпълнение на програмата - 2011г. 
средногодишната концентрация на ФПЧ10 е в рамките на 40.7 μg/m3 и превишава СГН от 
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40 μg/m3 с 1.07 пъти, то през 2013г. (в края на периода на действие на програмата) СГК 
достига до 35.6 μg/m3, чиято стойност вече е под праговата СГН. 
 
Заключение: 
От анализа на имисионният контрол на СД и СГ нивата на ФПЧ10 регистрирани в АИС 
„Гълъбово“ през 2013г. (в края на периода на изпълнение на програмата) се наблюдава 
занижаване на стойностите на СДК на ФПЧ10 с около 15 µg/m3 спрямо 2011г. 
Средногодишната концентрация за 2013 г. от 35.6 µg/m3 не превишава СГН от 40 μg/m3.  
 
Проведеният по-горе анализ показва, че с изпълнението на мерките, заложени в Плана за 
действие към действащата „Програма за намаляване нивата на замърсителите…“ е 
постигнат ефект по отношение намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10, но заложените 
цели за достигане на установените норми за съдържание на ФПЧ10 в атмосферния въздух 
на територията на Община Гълъбово все още не са постигнати, а именно: 

- Броят на превишаванията на средноденонощната норма за опазване на човешкото 
здраве (СД НОЧЗ) не отговаря на изискванията (да не бъде превишавана повече 
от 35 пъти в рамките на една година), като за 2013г., превишенията са 1.97 пъти 
над допустимия брой. 

 
 
 
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 протоколи, предоставени от РИОСВ Стара Загора, за периодичен 
(основно) или непрекъснат емисионен контрол. 
 
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. 
 
Емисионните фактори за суспендиране на прах от пътните платна при движение на 
автомобилите са изчислени чрез емисионен модел на US EPA (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). Той е функция от пътния трафик, 
средното тегло на автомобилите и средния нанос върху пътното платно.  
 
Транспортното натоварване на пътната мрежа в района на Община Гълъбово е определен 
на база данни от Агенция пътна инфраструктура, предоставени с Изх. № ЦИ-0377-
0374/01.03.2011г. На база на предоставените 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 Гълъбово 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 
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източници за 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. За оценка на 
разсейването на ФПЧ10 има разработени отделни процедури. 
 
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 Гълъбово) е дефиниран с две отправни точки в координатна система WGS84, 
географската проекция е UTM, Zone 35N. В модела ISC-Aermod най-югозападната точка 
от изследваната област е въведена с координати Х1 = 394308.12; Y1= 4651766.41, а най-
североизточната с координати Х1 = 431308.12; Y1= 4676766.41. При така зададените 
координати, териториалния обхват на изследваната територия е с размери 37000 метра в 
направление Х (запад-изток) и 25000 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 8.7.0, 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), в при зададен териториален обхват с размери 37000 
метра в направление Х (запад-изток) и 25000 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 Гълъбово за оценка на разсейването на 

замърсителите, М1:100 000 
 
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 Гълъбово. 
 

M 1:100 000 
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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 
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=394308.12; Y1=4651766.41). Тя покрива цялата изследвана 
територия като мрежа с разстояние между две съседни точки 1000 метра (925 рецептора). 
Съгласно указания на US EPA за прилагане на модела Aermod View, при извънградски 
местности се препоръчва гъстота на рецепторите 1000 метра. Разположението на мрежата 
от рецептори върху територията на Община Гълъбово е показана на Фиг. IV-02. 
 

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

метра (925 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 

М 1:100 000 
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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 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. При изследване на разсейването на 
токсични вещества се създават т.н. TOX-файлове, съдържащи информация за точките, в 
които се надвишава токсикологичната граница. 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 
информационния 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 
информационния 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 
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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 
изследвания район. От многото възможности, които предоставя симулиращата система 
бяха подбрани: 

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

 средни концентрации за изследвания период - тъй като изследвания период е 
едногодишен (моделирането е извършено за 2013г.), 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” - всички жилищни райони и населени места в 
Община Гълъбово, (представени са като 11 площни източника).  

 Група 2 – “Транспорт” – 9 линейни източника (общинската пътна мрежа, 
първостепенна улична мрежа, части от улици и входно - изходни отсечки) с 
обща дължина 75.19 km.; 

 Група 3 – “Промишленост” – в тази група са включени 5 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 17 точкови 
източника. 

 
Описанието на други техники за представяне на резултатите от изчисленията ще бъдат 
посочени заедно с визуализирания материал. 
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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 стотици изследвания, публикувани в специализирания научен 
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 
в градски условия 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/m3) са ниски.  
 
При високи нива на оценка относителните грешки в проценти (примерно 50 или 100 
µg/m3) 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. Kesarkara, ,Mohit Dalvia, Akshara Kaginalkara and Ajay 
Ojhab, Atmospheric Environment, Volume 41, Issue 9, March 2007, Pages 1976-1988). 
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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/m3 µg/m3  µg/m3 % 
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 на ФПЧ10 в относителни единици не надхвърля 20%, а при 
средногодишните концентрации съответно 2% до 3%. 


