Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово

V. Произход на замърсяването:
1. Главни източници на емисии, причинители на замърсяването с ФПЧ10 към
2011-2013г.
Източниците на емисии на ФПЧ10 в Община Гълъбово са дефинирани в три отделни
групи:
- Комунално - битово отопление
- Автомобилен транспорт
- Промишленост - в това число „Мини Марица Изток“ ЕАД и ТЕЦ „Марица Изток 2“
ЕАД
Отделните групи източници на територията на Община Гълъбово имат синергичен
(сумарен) ефект, който е ясно изразен през периода октомври–март. Резултатите от
мониторинга потвърждават този факт – концентрации превишаващи СДН са регистрирани
основно, през отоплителния сезон, докато през останалата част на годината са отбелязани
единични такива случаи. Трябва да се има предвид, че промишлеността и транспорта
поддържат целогодишно СДК в рамките на 20-30 µg/m3, и при добавяне дела на битово
отопление, СДК на ФПЧ10 достигат нива превишаващи установените норми именно през
периода октомври–март.
2.Общо количество на емисиите от тези източници за 2011-2013 г. в тона/година
2.1.Битово отопление
За да се оценят годишните емисии на вредни вещества от битовото отопление на
населените места е необходимо да се разполага с точни данни за годишния разход на
горива по видове (дърва, въглища, брикети, нафта, газ и т.н.), както и процентното
разпределение на обитаваните жилища, според начина им на отопление. С такава точна
информация не разполага нито една община в България, тъй като няма изградена единна
система за инвентаризация на горивата, ползвани от населението за отопление и други
битови нужди.
За целите на настоящата оценка са ползвани статистически данни на НСИ, които
отразяват процентния дял на различните видове горива в общото енергопотребление на
домакинствата в страната, определени на база преброяване на населението и жилищния
фонд през 2011 година. Отоплението на жилищата в страната се извършва основно с дърва
и въглища - 53.9% от обитаваните жилища, с електричество се отопляват 28.6%, с парно
от централен източник - 16.4%, и с газ от централен източник - 1.1%.
Данните за потреблението на енергия и горива в битовия сектор, разпределени по градове
и села (фиг.V-01) показва, че консумацията на електрическа енергия има водещо участие в
общото енергопотребление от домакинствата в градовете с дял около 40%, докато при помалките населени места водещо е потреблението на твърди горива за отопление. Разхода
на твърди горива (дърва и въглища) използвани за отопление в градовете е сравнително
ниско - 14%, докато за селата - 95% от общия брой домакинства, използват твърди горива
за отопление. С парно отопление от централен източник се отопляват 23% от
домакинствата в градовете, което показва, че битовия сектор в страната е сравнително
слабо топлофициран. Относителния дял на домакинствата потребяващи природен газ за
битови нужди е незначителен (под 1%) спрямо общото енергопотребление.
Тези данни позволяват да се проследи тенденцията при избора на различни видове горива
от населението и от там косвено да се съди за емисиите на вредни вещества, които се
генерират при изгарянето им в домашни условия.
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Фиг. V-01. Дялово участие в консумацията на енергия и
горива в битовия сектор, %
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Източник: НСИ, 2012. Структура на обитаваните жилища по вид на отоплението.

В Община Гълъбово централно топлоснабдяване има само в жилищните райони на град
Гълъбово. По данни на разпределителното дружество броят на домакинствата в общината
отопляващи се с централно парно през 2013 г. е общо 2018, което представлява 70% от
общия брои на домакинствата в града. В сравнение със статистическите данни за страната,
град Гълъбово се отличава с висок относителен дял на домакинствата отопляващи се с
централно топлоподаване, което води до значително намаляване на останалите видове
горива в общото енергопотребление.
В таблица V-01 са представени данни от Регистрационните карти на РИОСВ Стара Загора
за количеството и вида на използваното гориво за отопление в община Гълъбово за
периода 2011 – 2013г. Данните са обобщени на база справки от Дирекция социално
подпомогне към Община Гълъбово, които не отразяват реалното потребление на твърди
горива, използвани за отопление в общината.
Съгласно Наредба №РД-07-5/16.05.2008 г. месечният размер на целевата помощ за
отопление на едно лице се определя на база левовата равностойност на 350 kWh
електроенергия, преизчислена за твърди горива това се равнява на 1 тон/месечно на едно
домакинство от трима души или 5 тона на домакинство за отоплителен сезон.
Таблица V-01. Средногодишен разход на горива от домакинствата в Община Гълъбово
Вид гориво
Мярка
2011г.
2012г.
2013г.
Дърва
Тон
311.06
324.3
257.88
Въглища
Тон
321.40
48.5
34.70
Брикети
Тон
286.60
476.8
512.52
Газ пропан бутан
Тон
35.58
16.3
15.9
С оглед адаптиране на статистическите данни към условията на Община Гълъбово са
направени следните допускания:
- Към 2013 година 70% домакинствата в град Гълъбово са топлофицирани;
- Консумацията на електрическа енергия е с относителен дял 20% в общото
енергопотребление от домакинствата за град Гълъбово.
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-

-

-

Относителния дял на домакинствата в общината потребяващи природен газ за
битови нужди е незначителен (под 1%) спрямо общото енергопотребление;
Средния разход на твърди горива (дърва и въглища) за отопление на територията
на Община Гълъбово е 4 тона за едно домакинство, като потреблението им в град
Гълъбово е сравнително ниско - 10%, докато за селата - 95% от общия брой
домакинства, използват твърди горива за отопление.
Съотношението на потребяваното количество дърва и въглища към общото
количество твърди горива в Община Гълъбово е – 78% дърва и 22% въглища. Този
коефициент е изведен на база статистически данни на НСИ за броя на жилищата
според начина им на отопление.
Разпределението на количества твърди горива (дърва и въглища) за битово
отопление е направено пропорционално на броя домакинства по райони.

Относителния дял на горивата, използвани от населението за отопление в град Гълъбово и
10-те села в общината, са представени на Фиг. V-02 и V-03. Това разграничение е
направено с цел коректното отразяване на средногодишното потребление на горива и
енергия в отделните жилищни райони от общината. Тези данни позволяват да се приложат
официални методики за оценка на емисиите от горивни процеси, при което полученият
резултат е средностатистически.
Фиг. V-02. Относителен дял на горивата използвани от
населението за отопление в гр. Гълъбово
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Фиг. V-03. Относителе дял на горивата използвани от
населението за отопление - за селата
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Съгласно данни от ТСБ – Стара Загора при НСИ общия брой на обитаваните жилища в
населените места (без град Гълъбово) е 2174 като само 5% от тях се отопляват с
електроенергия, а останалите 95% използват дърва и въглища. Относителния дял на
домакинствата (извън град Гълъбово) използващи различни горива за отопление е
получен на база статестически данни на НСИ за общото потребление на горива и енергия,
чрез преизчисление на домакинства без централно топлоснабдяване.
Получените сведения за използваните видове горива за отопление от населението в
Община Гълъбово през 2013г, позволяват да бъде определен комбиниран емисионен
фактор, отразяващ специфичните за всяко гориво емисионни фактори и относителния дял
на населението, което ги използва.
Използваните изходни данни, предоставени от Община Гълъбово, изчислените на тяхна
база относителни дялове, използваните индивидуални емисионни фактори и изчисления
на тази база т.нар. комбиниран емисионен фактор (КЕФ) за град Гълъбово и за селата в
Община Гълъбово са показани в таблиците по-долу:
Таблица V-02. Определяне на КЕФ (комбиниран емисионен фактор) за град Гълъбово
Начин на отопление
Въглища
Природен газ
Дърва
Парно отопление
Ел.енeргия
Сума

Брой жилища
57
229
2018
571
2875

относителен
дял

ЕФ
kg/t

Комб. ЕФ
kg/t

0.020
0.000
0.080
0.700
0.200
1.00

9.7
0.042
13.86
0
0

0.194
0.000
1.108
0.000
0.000
1.3028

Таблица V-03. Определяне на КЕФ (комбиниран емисионен фактор) за селата в Община
Гълъбово
Начин на отопление
Въглища
Дърва
Ел.ениргия
Сума

Брой жилища

Относителен
дял

ЕФ
kg/t

Комб. ЕФ
kg/t

695.68
1369.62
108.70
2174.00

0.32
0.63
0.05
1.00

9.7
13.86
0

3.104
8.7318
0
11.835

Като източник на индивидуалните емисионни фактори е ползван: EMEP/EEA Air pollutant
emission inventory guidebook 2013. Technical guidance to prepare national emission
inventories. Комбинираният емисионен фактор е изчислен по формулата: ЕФ комб. = ∑
ЕФинд.ОДинд, Където ЕФкомб. е комбинираният емисионен фактор, който представлява сума
от произведенията на индивидуалните емисионни фактори (ЕФинд.) за всеки вид гориво и
относителния им дял (ОДинд.).
Комбинираният емисионен фактор за град Гълъбово получи стойност 1.303 kg ФПЧ10 за
тон гориво, а за селата в община Гълъбово КЕФ е 11.84 kg/t. Съчетанието на обобщените
за Община Гълъбово данни с емисионни фактори на Европейската агенция по околна
среда като цяло повишава надеждността на изчисление на емисиите от битовото
отопление и съответната оценка на разсейването.
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На Фиг.V-04 e представена карта, визуализираща разположението на жилищните райони,
разгледани като отделни площни източници, на база, които са определени емисиите от
битовото отопление. Техните площи бяха представени в Таблица I-01.

М1:100 000

Фиг .V-04. Площни източници в Община Гълъбово
Община Гълъбово включва общо 11 селища, от които от които 1 град и 10 села. Основната
част от населението обаче е съсредоточено в общинския център (65%), а 35% обитава
останалите населени места в общината. Разпределението на жителите на Община
Гълъбово по населени места и райони е показано на Фиг.V-05. Открояват се три големи
жилищни зони с население над 1000 жители. Това са град Гълъбово, където е
концентрирано повече от половината от населението на общината. Градът е
топлофициран, като основната част от домакинствата (70%) се отопляват с парно от
централен източник и не оказва значимо влияние върху замърсяването на въздуха с
ФПЧ10.
Освен общинския център, с населени над 1000 жители е единствено село Обручище
(1500), между 500-1000 жители са селищата Главан и Мъдрец. Част от селищата
(Разделна, Великово, Искрица и Мусачево) са с население в границите 100-200 души и са
значително отдалечени от общинския център. Консумацията на горива в такива селища е
минимална и практически не оказва значимо въздействие върху КАВ в района.
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Фиг. V-05. Брой жители по населени места в община
Гълъбово
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Разпределението на количества изразходвани горива за отопление през 2013 година,
направено на базата на данните на НСИ и направените допускания, е представено на
Фиг.V-06. От графиката се вижда, че най-голямо количество дърва се очаква да се изгаря в
селата Обручище, Главан и Мъдрец. Това са жилищните зони, които имат и най-висок дял
в замърсяването на атмосферния въздух от битовото отопление, поради по-високата
гъстота на населението в тях.
Изчислените емисии на ФПЧ10 от битовото отопление, на база потреблението на твърди
горива от населението за 2013г и получените комбинирани емисионни фактори за град
Гълъбово и 10-те кметства в общината, се равняват на 97.81 тона.
Разпределението на годишните емисии от ФПЧ10 за 2013г. по жилищни райони е показано
на Фиг.V-07. От нея се вижда, че годишните емисии от битово отопление са най-високи в
село Обручище (30 тона), което и най-близко разположеното населено място до
общинския център и попада и в обхвата на АИС „Гълъбово“. За останалите населени
места годишните емисии на ФПЧ10 са с 50% по-ниски, което се дължи на сравнително пониската гъстота на населението. Поради високия дял на топлофицираните жилища в град
Гълъбово годишната емисия от битовото отопление също е незначителна от порядъка на
1.5 t/y.
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Фиг. V-06. Средна консумация на горива по населени
места в община Гълъбово за 2013г.
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Фиг. V-07. Разпределение на годишните емисии на
ФПЧ10 по жилищни райони
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Трябва да се има предвид, че изчисляването на емисиите от битовото отопление винаги
имат оценъчен характер и не могат да се възприемат като резултат с висока точност.
Използваният емисионен фактор има характер на средна величина, отразяваща емисиите в
периода на равномерно горене. Етапът на първоначално разпалване се характеризира с
много високо ниво на емисии и това не е отразено. Догарянето на дървата обратно е
съпроводено с много ниско ниво на емисии. Освен това стандартните домашни печки за
дърва са много несъвършени горивни устройства. Поради това, че работят с естествена
тяга, ефективността на горивния процес зависи от много случайни фактори (височина на
комина, състояние на тръбите, вида и влажността на дървата и т.н., ниската скорост на
димните газове определя и малък подем на струята от комина, което намалява
ефективната му височина (разсейването започва от по-ниска точка в сравнение с горивно
устройство с принудена тяга). В отделна глава US EPA разглежда и въпросите с емисиите
от домашни камини. Като домашни горивни устройства те са още по-несъвършени и
отделят още повече емисии в сравнение със стандартните печки. Доколкото те не са
масово разпространени в българските градове, тези емисионни фактори не са използвани.
2.2.Локално отопление на училища, детски заведения и общественоадминистративни сгради
Към този сектор се включват сградите на местната администрация, училища, детски
градини, социални и здравни заведения, общински спортни съоръжения и др. В град
Гълъбово всички учебни заведения, детски градини и административни сгради са
топлофицирани или използват електроенергия за отопление. Списък на обществените
сгради в Община Гълъбово и разхода на горива по видове е представен в Таблица V-04
(данните са предоставени от Община Гълъбово).
Таблица V-04. Списък на обществените сгради в Община Гълъбово и разхода на горива за
отопление по видове
№

Наименование

Работен
режим
ч/дни/
седмица

Годишно потребление на енергии и горива
Ел.Енергия
kWh

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МБАЛ Гълъбово
I ОУ Гълъбово
II ОУ Гълъбово
СОУ “В.Левски”
ОУ с. Обручище
ОУ с. Мъдрец
ОУ с. Главан
ОДЗ “Радост” Гълъбово
ЦДГ “Наталия” Гълъбово
ЦДГ “Пролет” с.Обручище
Общинска администрация
Гълъбово
ДК”Енергетик” Гълъбово
Спортна зала Гълъбово
Админ.сграда /бивша
болница/
Админ.сграда- бивше АПК/
Общо за Общината

Централно
отопление
kWh

24ч /7 дни
8ч./5 дни
8ч./5 дни
8ч/5 дни
8ч/5 дни
8ч/5 дни
8ч/5 дни
12ч/5 дни
12ч/5 дни
12ч/5 дни

381900
14444
19477
27880
12700
9100
78953
53312
24286
64600

912790
526243
398769
932660

9ч/5 дни

34036

203525

10ч/5 дни
10ч/5 дни

15040
11388

194563
5582

24ч/7 дни

92400

360010

9ч/7 дни

35100
874616

4168649

Газьол

Въглища

Дърва

тон

тон

m3

18

40

18

10

18

366321
268186

18
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Локалното отопление на училища, детски заведения и административни сгради не е
включено в изследването, тъй като основната част от тях използват електроенергия или
централно парно и не представляват източник на ФПЧ10. Съгласно предоставената от
Община Гълъбово информация към 2013г. само два обекта използват отоплителни котли
единият от които е на дизелово гориво и само един на твърди горива. Мощността на
горивните инсталации е малка. Обикновено те работят в делничните дни на седмицата с
продължителност до 12 часа на ден, а общата им моментна емисия е многократно помалка от тази на жилищните отоплителни печки. Поради което отоплителни котли на
дърва и въглища са включени към групата източници “Битово отопление”.
2.3. Промишленост
Основно влияние върху КАВ на територията на Община Гълъбово оказва енергийният
комплекс „Марица Изток”, разположен на територията на две общини - Гълъбово и
Раднeво. Комплекса обединява четири топлоелектрическите централи (ТЕЦ) и
въгледобивно дружество „Мини Марица изток“ АД, екслпоатиращо “Източномаришкото
лигнитно находище“. На територията на Община Гълъбово са разположени три от
четирите топлоелектрическите централи (ТЕЦ), единствено ТЕЦ Марица Изток 2 е
разположена на територията на Община Раднево.
ТЕЦ “Брикел” ЕАД – разположен на 1km североизточно от град Гълъбово. На
площадката на ТЕЦ е разположена горивна инсталация с номинална топлинна мощност
510 MWt, състояща се от шест броя енергийни парогенератори ЕПГ-1, ЕПГ-2, ЕПГ-3,
ЕПГ-4 (в резерв), ЕПГ-5 (в резерв) и ЕПГ-6 (в резерв). Димните газове след пречистване
от прах в електромагнитни филтри се отвеждат през комин с височина 80m. За
експлоатацията на инсталацията има издадено Комплексно разрешително (КР) № 40-H1И0-А0/2011 г., (актуализация с Решение № 40-Н1-ИО-А1/2013г.). Дружеството
експлоатира едновременно най-много три от изброените в комплексното разрешителното
енергйни котли (ЕК) със сумарна топлинна мощност не повече от 510 MWth.
ТЕЦ “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1” ЕООД – Площадката на ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово е
разположена северно от „Брикел” ЕАД и включва два блока с инсталирана електрическа
мощност 300 MW нето всеки. За експлоатацията на инсталацията има издадено
Комплексно разрешително (КР) №27/2005 г., актуализирано с Решения № 27-Н0-И0А1/2009 и № 27-Н0-И0-А2/2011. На територията и има общо 11 локални източника на
прах, съгласно издаденото комплексно разрешително. Инсталация разполага с два
основни енергийни котли (ЕК) и два спомагателни котли. Димните газове от котлите
преминават през електростатични филтри за улавяне на праха, който чрез
пневмотранспорт се подава в силози за временно съхранение. Очистените от праха газове
преминават през сяроочистващи инсталации (СОИ) работещи на мокър варовиков
принцип за улавяне на серните диоксиди. След СОИ димните газове се отвеждат в
атмосферата през 135 m охладителна кула.
ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3” Електроцентралата е разположена в землището
на с. Медникаров, на около 1km северно от жилищната зона. ТЕЦ е с проектна мощност
от 2420 MW (топлинни), състояща се от 4 генериращи блока – всеки с по 605 MW
(топлинни) и 227 MW (електрически), които са проектирани да изгарят лигнитни въглища.
Всеки енергоблок се състои от котел, турбина и генератор. За очистване на димните газове
от прах са инсталирани 4 броя двусекционни сухи електрофилтри (ЕФ), по един за всеки
блок. В електроцентралата са инсталирани и два парни дизелови котела с топлинна
мощност от 12 MW всеки, които се използват в случаите на пълно спиране на
енергоблоковете за подпомагане разпалването на горелки и включването на
39

Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово

енергоблоковете отново. За работа на котлите се използва дизелово гориво с ниско
съдържание на сяра.
“ТЕЦ Марица Изток 2”АД - Разположена е на територията на Община Раднево, на
отстояние около 24 km североизточно от град Гълъбово. ТЕЦ Марица Изток 2 е найголямата топлоелектрическа централа с номинална топлинна мощност от 4312 MWth.
Предназначена е да работи в основния товаров график на електроенергийната система на
страната. Централата се състои от осем генериращи блока и 12 енергийни котли.
Пречистването на отпадъчните газове от прах се осъществява чрез електрофилтри. На
всеки блок са монтирани по два електрофилтъра. За експлоатацията на инсталацията има
издадено Комплексно разрешително (КР) №50/2005 г., актуализирано с Решения № 50-Н0И0-А1/2010г. и №50-H0-И0-A2/12.2010г.
Разположението на основните източници на емисии, оказващи влияние върху качеството
на атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово са представени на
следващата фигура.
Фиг. V-08. Разположение на основните промишлени източници на ФПЧ10 за 2013 г. на
територията на Община Гълъбово.

5
1

АИС Гълъбово

2и3
4

М 1:100000

Легенда:
1 – открити рудници на „Мини Марица изток“;
2 - ТЕЦ “Брикел” ЕАД;
3 - ТЕЦ “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1”;
4 - ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3”;
5 - ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
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2.3.1. Организирани източници
В настоящото изследване промишлеността на Община Гълъбово е представена от 5 фирми
на територията, на които има един или няколко източника на емисии от ФПЧ10. В някои от
случаите източници са промишлени горивни уредби, а в други случаи различни
аспирационни уредби или промишлени процеси, свързани с емитирането на ФПЧ.
Оценено е и влиянието от комплекс „Мини Марица изток“ и ТЕЦ „Марица изток 2“ ЕАД
разположени на територията на Община Раднево и замърсяванията от тях са отчетени като
„външен пренос”.
За оценка на годишните емисии са използвани данни от годишните доклади по околна
среда във връзка с изпълнение на условията от Комплексното разрешително и резултатите
от собствени непрекъснати и/или периодични измервания за периода 2011-2013г.,
предоставени от РИОСВ Стара Загора. Положителната страна на този подход е, че се
стъпва на реални (измерени) данни.
Доколкото в някои фирми източниците на ФПЧ10 са повече от един, при представяне на
крайните резултати те са обединени в един условен виртуален източник.
Обхванатите в настоящия доклад промишлени източници на ФПЧ10 са 26 броя и са
разположени на територията на 5 промишлени площадки (Таблица V-05.). Четири, от
които на територията на Община Гълъбово с общо 17 локални източника. От територията
на Община Раднево като най-значим източник е разгледана TEC „Марица Изток 2“, на
чиято
площадка
са
разположени
общо
9
изпускателни
устройства.
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Таблица V-05. Годишни емисии на организираните промишлени източници на ФПЧ10 за 2013 г.
Номер
по ред

ID

Фирма

Източник на отпадъчни газове

ИУ

H

бр. m
Промишлени източници (ПИ) разположени на територията на Община Гълъбово
1

P1

2

P2

3

P2A

4

P2B

5
6

ТЕЦ „Брикел“ ЕАД

ТЕЦ “Ей И Ес – 3С
Марица Изток 1” ЕООД

P3

ТЕЦ “КонтурГлобал
Марица Изток 3”

P4

Кнауф-Марица – завод
за гипсови плоскости

Координати
UTM, зона 35N

D

V

Eмисия

m

m3/s

t/y

X

Y

ЕК 1, ЕК2, ЕК 3 и ЕК 4 (резерв)

1

80

5.6

333.3

69.16

409675.44

4667526.70

енергийни котли (котел 1 и котел 2)

1

135

53.18

10905.4

3.43

409863.44

4668012.31

1

14

0.4

2.1

0.36

409634.56

4667936.57

9

52

2.1

40.7

3.10

409808.07

4667702.99

ЕК 1, ЕК2, ЕК 3 и ЕК 4

2

150

12.7

529.8

38.9

417611.91

4666493.01

Сушилня , Г1 и Г2

3

12

2.7

30.6

4.79

обезпрашителна инсталация на
дробилка за варовик - 5
спомагателни котли (2А, 2В);
котелни бункери (4А, 4Б, 4В, 4Г);
силози за пепелина (8А; 8Б; 8В)

Общо от ПИ на територията на община Гълъбово

17

119.83

Промишлени източници (ПИ) разположени на територията на Община Раднево

7

P5

8

Р5А

9

Р5Б

TEC
„Марица Изток 2“ ЕАД

Блок 1 и 2 ( ЕК 1-4),
Блок 3 и 4 (ЕК 5-8),
Блок 5 и 6 (ЕК 9 и 10),
Блок 7(ЕК 11) и Блок 8 (ЕК 12)

5

135

15.9

1880.9

1286.0

428698.09

4678299.75

Блок 1 и 2 ( ЕК 1-4) - без СОИ 1 и 2

2

180

8.5

861.6

27.9

428519.88

4678351.93

Блок 5 и 6 (ЕК 9 и 10) - без СОИ 5,6
Блок 7 и 8 ( ЕК11 и 12) без СОИ 7,8

2

325

15.7

1019.3

52.1

428521.23

4678304.64

Общо от ПИ на територията на община Раднево
Общо от всички ПИ включени в настоящата оценка

9
26

1366.2
1486.1
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Годишните емисии от всички промишлени източници, оказващи влияние върху КАВ в
Община Гълъбово са представени в Таблица V-06. От нея се вижда, че водещо е
влиянието на TEC „Марица Изток 2“ ЕАД, която през 2013 г. е генерирала около 1366.2
тона ФПЧ10 (над 90% от всички емисии в тази група). Както беше споменато по-горе, ТЕЦ
„Марица Изток 2“ е разположена извън територията на Община Гълъбово (на отстояние
24 km североизточно от град Гълъбово). От тази гледна точка, емисиите от нея формират
външен пренос.
Топлоелектрическите централи (ТЕЦ), разположени на територията на Община Гълъбово
за 2013г., формират общо емисии от 119.83 t/y. Сред тях доминиращо е емисионното
натоварване с ФПЧ10 от дейността на ТЕЦ „Брикел“ – 69.2 t/y, следван от ТЕЦ
“КонтурГлобал Марица Изток 3”– 38.9 t/y. ТЕЦ на Еи и Ес Гълъбово е с малък
относителен дял в общите емисии, като през 2013г. тя е генерирала 6.9 тона ФПЧ10.
Дяловото участие на ТЕЦ при формиране на общите емисии на ФПЧ10 от енергийния
комплекс „Марица Изток” са представени на Фиг.V-10.
Фиг. V-09. Годишни емиии на ФПЧ-10 за 2013г, от източниците
разположени на територията на Община Гълъбово

Кнауф-Марица

4.8

ТЕЦ “КонтурГлобал
Марица Изток 3”

39.0

ТЕЦ “Ей И Ес – 3С
Марица Изток 1”

6.9

ТЕЦ "Брикел"

69.2
0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

Емисия тон/год

Фиг. V-10. Относителен дял на ТЕЦ при формиране на общите
емисии на ФПЧ-10 за 2013 г. от група източници
промишленост
92%

ТЕЦ Брикел
ТЕЦ Ей И Ес – 3С Марица
Изток 1
ТЕЦ КонтурГлобал Марица
Изток 3

5%
3%

TEC Марица Изток 2

0.005
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Тенденцията в изменението на годишните емисии от ТЕЦ към енергийния комплекс
„Марица Изток“е представена в Таблица V-06. От нея добре се вижда, че през 2013г. е
настъпило снижение на емисиите с над 1500 t/y спрямо периода 2011 – 2012г. Това
снижение се дължи основно на предприетите от дружествата действия за подобряване
експлоатация и поддържане на оптимален режим на всички пречиствателни съоръжения.
Таблица V-06. Годишни емисии на ФПЧ10 за периода 2011 – 2013г. от ТЕЦ в комплекс
„Марица Изток“
Годишна емисия на ФПЧ10 t/y
Източник
2011
2012
2013
ТЕЦ Брикел
8.89
79.68
69.2
ТЕЦ “КонтурГлобал Марица Изток 3“
765.2
1322
39.0
ТЕЦ “Ей И Ес – 3С Марица Изток 1”
7.30
3.07
6.90
TEC „Марица Изток 2“
2199
1856
1366
Общо енергиен комплекс „Марица Изток“
2980
3260
1481
Източник: ГД по изпълнение условията на КР

 Емисии от неорганизирани източници
Освен описаните по-горе организирани промишлени източници, на територията на
общината (и в близост до нея) съществуват няколко мощни неорганизирани източници на
ФПЧ10. Това са откритите рудници за добив на лигнитни въглища от Източномаришкия
басейн, открити складове за съхранението им и насипища за депониране на земни маси и
отпадъчни продукти (сгурия, пепел и шлака) образувани при изгарянето на въглища в
топлоелектрическите централи от комплекса Марица Изток. На база предоставените
данни от Община Гълъбово, в настоящата оценка като източници на неорганизирани
емисии са разгледани следните обекти:
 Открити рудници на „Мини Марица Изток” ЕАД.
„Мини Марица Изток” ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в България, което
експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище”, с продуктивна площ около 240
km2 и обща дължина на фронта по добив на въглища около 10 km. Основната дейност на
дружеството е добив на лигнитни въглища по открит способ от три рудника: „Трояново
1”, „Трояново Север” и „Трояново 3”, които са предназначени за топлоелектрическите
централи от енергийния комплекс „Марица Изток“. На територията на Община Гълъбово
се намират откритите рудници - „Трояново 3” и част от Рудник „Трояново 1”.
Разположението на откритите рудници и обектите в комплекса „Мини Марица – изток“ е
представено на Фиг. V-08 и Схема 1 от Приложение.
Открития кариерен добив е основен източник на неорганизирани емисии на прах и финни
прахови частици, които са в пряка зависимост от годишната производителност и площта
на разработвания участък. В Таблица V-07 са представени данни за годишния добив на
въглища от трите рудника за периода 2011-2013 г. Данните са съгласно отчети по
експлоатационната програма на дружеството (www.marica-iztok.com).
Таблиcа V-07. Годишен добив на въглища от „Мини Марица Изток“
Годишен добив, въглища (t/y)
Мини Марица – изток ЕАД
2011
2012
2013
Рудник Трояново 3
9826049
8166941
10384937
Рудник Трояново 1
12850859
12585155
7966257
Рудник Трояново север
10343051
9103231
7116681
33019959
29855327
25467875
Общо
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Съгласно ръководство на Европейската Агенция по околна среда EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook 2013, 1.B.1.a Fugitive emissions from solid fuels: Coal mining
and handling емисионният фактор за ФПЧ10 при открит кариерен добив на въглища е 0.039
kg/t.
Изчислените емисии на ФПЧ10 при разработване на откритите рудници за 2013 година са
показани на Фиг.V-11. През 2013 г. годишните емисии на ФПЧ10 общо от мините са
изчислени на 993.25 тона. Най- голям е приноса на рудник Трояново 3, разположен на
територията на Община Гълъбово – 405 t/y.
Фиг. V-11. Годишни емисии на ФПЧ10 от добив на
въглища в "Мини Марица Изток" за 2013г.
500
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100
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 Депо за сгуропепелина и гипс на „ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД
Депото е изградено върху терен на старо насипище „Дряново“, използвано от „Мини
Марица – Изток“ ЕАД за депониране на разкривка от рудниците. Депото е разположено
изцяло на територията на Община Гълъбово на 9km от ТЕЦ. За депониране на
отпадъчните продукти от ТЕЦ е предвидено поетапно изграждане на седем клетки с общ
капацитет 47 304 000 тона, като всяка клетка е с различен проектен капацитет, съгласно
издадено КР№120-Н0/23.07.2007г. Максималното количество на депонираните отпадъци
за денонощие е 17 000 t/24h. До момента е изградена и се експлоатира клетка 1 с общ
капацитет 7685000 тона. През 2013 г. на депото е извършено смесено сухо депониране на
1485518.896 тона неопасни отпадъци (сгуропепелина и гипс от СОИ) от дейността на
„ТЕЦ Ей И Ес Марица Изток 1“ ЕООД. От началото на експлоатация до 31 декември 2013
г. в работна клетка 1 на депото са депонирани общо 4910555.893 тона отпадъци, с които е
изчерпан 63.9% от капацитета на клетката 1. Транспортирането на отпадъците от ТЕЦ до
съоръженото за депониране се осъществява чрез система от гумено-лентови транспорьори
и товарни автомобили.
 Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”

Външно насипище “Медникарово” е едно от съоръженията на „Мини Марица - изток”
ЕАД, което служи за съвместно депониране на иззетите минни маси от откривните
хоризонти на рудник „Трояново - 3” и неопасни отпадъци (сгуропепелния отпадък) от
дейността на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД. Насипишето е разположено изцяло на
територията на Община Гълъбово на площ от 11.994 ha, в землищата на селата
Медникарово, Главан, Мъдрец и Искрица. Капацитета на депото е 86 181 180 тона. През
2013 година общото депонирано количество е 17 472 624 тона. От тях 1 631 434 тона
отпадъци от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД и е 17 309 190 тона земни маси от
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рудник Трояново 3. За транспортиране на изгребаните от сгуроотвала на “Контур Глобал
Марица Изток 3” АД отпадъци е изграден гумено-лентов транспортьор. Смесването на
откривка и отпадъци се извършва извън площадката на депото, от където сместта се
транспортира с помощта на гумено-транспортни ленти /ГТЛ/ до насипообразувателя.
Разработената технология за съвместно депониране на откривка от минна дейност и
отпадък (сгуропепелина и гипс от СОИ) предвижда относително процентно съдържание,
както следва: откривка – до 85 % и сгуропепелина и гипс – до 15 %.
 Депо за неопасни отпадъци „Обединени северни насипища” на “Мини Марица
Изток” ЕАД. Те се формират в резултат на площното и обемно сливане на трите стари
външни насипища „Гледачево”, „Могилата” и „Гипсово”. Разположени са в най-северната
част на Източномаришкия басейн на територията на Община Раднево с обща площ от 10
544 000 m2. Обединени северни насипища (ОСН) служат за съвместно депониране на
разкривката от рудниците „Трояново Север” и „Трояново 1” и генерираните неопасни
отпадъци (сгурия, шлака и пепел) от ТЕЦ „Марица изток 2“. Капацитета на депото е 365
млн. m3 минна маса и 108 060 000 тона неопасни производствени отпадъци от дейността
на ТЕЦ „Марица изток 2”. Смесено депониране на отпадъците (сгуропепелина и гипс от
СОИ) с откривка от минните дейности се извършва при спазване на съотношение до 25%
отпадъци от общото количество депонирана земна маса. През 2013 година общото
депонирано количество е 17 472 624 тона, от които 1 695 852 тона отпадъци от ТЕЦ
„Марица изток 2” и е 22 473 390 тона земни маси от рудниците Трояново 1 и Трояново
Север.
От разглежданите обекти, източници на неорганизирани емисии са дейностите, свързани с
работата на машините и съоръженията при товаро-разтоварните работи и при
транспортирането на предвидения за депониране материал върху открита транспортна
лента. Движението на въздуха - вятър над повърхността на смесените маси за насипване, е
вторичен фактор и той се проявява като съществен при скорост на вятъра над 5 m/s.
Образуването на локални прахови емисии е възможно да се наблюдава главно през сухите
летни месеци, при насипването в тялото на депото.
Характерни за емисиите от неорганизираните източници са малката височина на
емитиране и ниската температура на отделяните потоци. Това води до слаба дисперсия и
високи концентрации на замърсителите в близост до източника. Емитираните замърсители
при процеса на товаро-разтоварните дейности и транспортирането на земните маси и
отпадъците са в зависимост от вида и количеството на депонираният материал. В таблица
V-08 са представени годишните количествата депониран отпадък за всяко от
разглежданите насипища през периода 2011 – 2013г.
Таблица V-08. Годишните количествата депониран отпадък за периода 2011 – 2013г
Количество (t/y)

Обект
2011

Депо за сгуропепелина и гипс на ТЕЦ „Ей и Ес
Марица изток 1“ ЕООД
1244482
Насипище Медникарово – ММИ ЕАД
30436610
Обединени северни насипища (ОСН) – ММИ
30159241
*данните са от ГДОС във връзка с изпълнение на условията от КР

2012

2013

1 952 905
23831590
30885944

1485518.9
18940624
24169242

За изчисляване на годишните емисии на ФПЧ10 от депата и сгуроотвалите са използвани
емисионни фактори посочени в EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2013,
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5A. Solid Waste disposal on Land; 3.2 Tier1 default approach ,Table 3-1. Избран е емисионен
фактор за замърсителя ФПЧ10 =1.05g/t, (съответстващ на най- лоши условия – влажност
3.6% и скорост на вятъра 6.7 m/s). Годишното количество на емисиите е изчислено по
формулата: EPM10 = ARwaste x EfPM10, където:
EPM10 – емисията на финни прахови частици <10µm (ФПЧ10)
ARwaste – годишно количество на отпадъците, t/y
EfPM10 – емисионен фактор, g/t
Изчислените емисии на ФПЧ10 при депониране на земни маси и отпадъци от изгаряне на
въглищата в ТЕЦ от комплекса Марица Изток през 2013 година са показани на Фиг .V-12.
Поради значително по-голямото количество на депонираните материали годишните
емисии от насипищата на „Мини Марица Изток“ ЕАД са в рамките на 20-25 t/y, докато от
суроотвала на ТЕЦ „Ей и Ес Марица изток 1“ ЕООД е 1.5 t/y.
Тенденцията в изменението на годишните емисии от всички насипища е показана на
Фиг.V-13. От нея се вижда, че през 2013г. е настъпило снижение на емисиите с около 18
тона, спрямо 2011 година. Това снижение се дължи основно на редукцията на емисиите от
насипище Медникарово, което е намалило годишните си емисии с 12 t/y.
Фиг. V-12. Годишни емисии на ФПЧ10 за 2013г. от насипища в к-с
Марица Изток
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Фиг. V-13. Годишни емисии на ФПЧ 10 общо от всички
насипища за перида 2011 - 2013.
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2.4.Автотранспорт
2.4.1.Суспендиране на прах от пътните платна
В населените места автотранспортът представлява непрекъснато действащ източник на
ФПЧ (широка фракция, в това число с аеродинамичен диаметър около и под 10 микрона).
Неговата интензивност е пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите
изменения – сезонни и денонощни. По тази причина в големите населени места с
интензивен градски трафик максималната концентрация на ФПЧ10 в атмосферния въздух
обикновено съвпада с часовете на пиков трафик. През нощните часове неговото влияние
върху КАВ силно намалява до пренебрежимо ниски нива. Независимо от това, в градските
зони с интензивен трафик автотранспортът е в състояние да поддържа високи
средноденонощни концентрации на ФПЧ10. Към момента това следва да се разглежда като
световен, в това число национален и регионален проблем.
Основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния въздух
могат да се разделят на три:
 Горивен процес в двигателя – поради непълното изгаряне на тежките компоненти в
горивото се образуват сажди, които през изпускателната система на автомобила се
изхвърлят в атмосферата. Доколкото бензина и газовите горива не съдържат тежки
въглеводороди, изгарянето им в двигателите с вътрешно горене обикновено не е
съпроводено с отделяне на сажди. По тази причина се приема, че работата на
бензиновите двигатели не води до образуване на сажди. Изключение правят силно
износени бензинови двигатели, при които в горивната камера прониква смазочно
масло. Изгарянето на дизелово гориво обаче в много случаи води до генериране на
сажди. Този процес е особено силен, когато към горивните камери се подава силно
обогатена на гориво смес (процес на ускоряване). Независимо, че през последните
десетилетия дизеловите двигатели се усъвършенстваха много, процесът на непълно
горене в процеса на ускоряване не е овладян. Като техническо решение, към
изпускателна система на новите дизелови автомобили се монтира филтър за частици.
У нас няма задължително изискване за наличие на филтър за частици към дизеловите
автомобили.
 Процеси на механично триене – това са процесите на триене на автомобилните гуми
в пътното платно и триене между спирачните накладки на спирачната уредба.
Независимо, че тези процеси протичат реално, относителният им дял при формиране
на емисиите от ФПЧ10 може да се приеме за пренебрежимо малък.
 Суспендиране на прах от пътните платна – това е основния механизъм, по който
автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10. Предизвиква се
едновременно от два фактора: предаване на кинетична енергия на частиците върху
пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и завихряне на вече придобилите
енергия частици в аеродинамичната диря на движещия се автомобил. Картината става
още по-сложна при едновременното движение на няколко автомобила, каквато е
картината в градски условия. За пътните условия в България може с увереност да се
приеме, че относителният дял на суспендирания прах от пътните платна представлява
повече от 95% от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта.
За да се води успешна борба с това явление е необходимо да се познават добре не само
механизмите за суспендиране, но и основните фактори които определят неговата
интензивност. Независимо, че тези фактори са много, над тях изпъкват два с
първостепенно значение: пътен нанос и тегло на автомобилите.
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Пътен нанос:
Това е сумарното количество несвързани помежду си твърди частици (най-често почва,
пясък и др.), попаднали върху пътното платно по всички възможни начини. Този нанос се
измерва в грам на квадратен метър от пътното платно и представлява осреднена величина.
За нанос се считат само частици с аеродинамичен диаметър до 30 микрона (чрез
предварително пресяване, по-големите частици се отделят). Пътният нанос е разпределен
неравномерно върху пътното платно. Той е най-малко около осевата линия на пътя и се
увеличава в направление към банкета на пътя или бордюра на улицата. В градски условия
бордюра играе задържаща роля, поради което плътността на наноса там може да достигне
много високи стойности. При движението си автомобилите непрекъснато суспендират
този нанос във въздуха и причиняват замърсяване. Ако върху пътните платна не се внася
нов нанос, интензивното движение води до „почистване” на пътното платно.
Интензивността на това „самопочистване” е пропорционална на интензивността на
движение. Този ефект се наблюдава най-силно при дневен трафик над 5000 МПС/24 часа
(висок трафик). При трафик под 5000 МПС/24 часа (слаб трафик) и равни други условия,
задържащия се върху пътните платна нанос е повече. Чрез осредняване на данни е
установено, че от общото количество суспендиран от пътя прах, около 20% са ФПЧ10. Не е
известно за сега в България да са правени подобни измервания. По тази причина
информация за подобни изследвания и измервания могат да се намерят само в
чуждестранни източници. Представената в настоящата оценка информация е заимствана
от изследвания на U.S. EPA. Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42).
От казаното по-горе става ясно, че в реални условия пътният нанос е една непрекъснато
променяща се величина. Нейните стойности могат да варират в твърде широки граница
(от 0.02 до 400 g/m2) и това зависи от твърде много фактори, които не могат да бъдат
свързани в универсална корелация. По тази причина за целите на моделирането се
използват референтни стойности, получени чрез осредняване на голям брой преки
измервания. При първокласни пътни условия и липса на постоянни източници за пренос
на кал и тиня към пътя минималният нанос за път с висок трафик е 0.1 g/m2, който
нараства до 0.4 g/m2 за условията на нисък трафик. Приема се, че суспендирания при тези
условия прах не може да доведе до превишаване на СД НОЧЗ за ФПЧ10 от 50 µg/m3. Към
тези условия можем да отнесем първокласните пътища от РПМ, които са реконструирани
през последните 5 години, имат добре оформени банкети и канавки, подходите към тях са
асфалтирани и пътната настилка е в много добро състояние (отсъствие на дупки и
пукнатини). Даже и при първокласни пътища, при които не се допуска непрекъснато
внасяне на замърсяване, след проливни дъждове и бури наносът бързо се увеличава до
нива 0.5 – 3 g/m2. Зависимостта на емисията на ФПЧ10 в g/km от количеството на пътния
нанос при автомобили с различна маса и средна скорост 50 km/h е получена чрез числено
симулиране с използване на модела 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 при вариране на стойността на пътния нанос от 0.1 до 3
g/m2 със стъпка 0.1 g/m2 за автомобили с тегло съответно 1.3 и 5 тона и е показана на
фиг.V-14.
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Емисионен фактор, g/km

Фиг.V-14. Влияние на пътния нанос върху емисионния фактор за ФПЧ-10
при различно тегло на МПС в тона
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От фигурата лесно може да се оцени, че даже автомобил с тегло 1 тон и пътен нанос 0.1
g/m2 води до емисия от 0.13 g/km. При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с
натоварен трафик) води до емисия от 130 g/h (130 млн. µg) от километър. При нанос 1, 2 и
3 g/m2 тази емисия нараства съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър. В случая
пътното платно се превръща в непрекъснато действащ линеен източник на нивото на
земята. За разлика от високите източници, те нямат междинно пространство за разсейване
и бързо създават високи приземни концентрации. Картината се усложнява значително,
когато на ограничено пространство са разположени множество такива линейни източници
(улична мрежа в средни и големи населени места). В такива случаи и в зависимост от
конкретните метеорологически условия се създават предпоставки в отделни точки и зони
на територията да се достига до много високи моментни приземни концентрации. Те от
своя страна водят и до получаване на високи СД концентрации.
Тегло на автомобила:
Вторият фактор, който оказва значително влияние върху нивото на емисията е теглото на
МПС. Това влияние е илюстрирано на Фиг.V-15, получено аналогично чрез числено
симулиране с използване на гореспоменатия модел при вариране на стойността на теглото
на автомобила от 1 до 25 тона със стъпка 1 тон при ниво на пътния нанос 0.1, 0.4 и 1 g/m2.
Тази информация е полезна за органите, които се грижат за състоянието на настилките по
уличната мрежа.
От Фиг. V-15 се вижда, че с нарастването на теглото на автомобила и при постоянно ниво
на пътния нанос, емисията нараства нелинейно. Така например, докато при пътен нанос 1
g/m2 автомобил с тегло 1 тон предизвиква емисия от 0.564 g/km, то при същите условия
тежкотоварен автомобил с тегло 25 тона предизвиква емисия от 70.5 g/km (нарастване
около 125 пъти). Този пример илюстрира защо движението на тежкотоварни автомобили
по уличната мрежа на населените места трябва да се свежда до абсолютно необходимия
минимум.
Това обяснява и защо по-тежки замърсявания със суспендиран прах се наблюдават в
райони с усилено движение на товарни автомобили (големи строителни обекти, кариери
за добив на инертни материали, открити рудници и др. подобни обекти), около които
пътищата не са в добро състояние и имат високо ниво на пътния нанос.
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По първокласните пътища от РПМ този ефект силно се редуцира поради ниския
относителен дял на тежкотоварните автомобили от общия автомобилен трафик и ниското
ниво на пътния нанос.

Емисионен фактор, g/km.

Фиг.V-15. Влияние на теглото на МПС върху емисионния фактор за ФПЧ10 при различен пътен нанос в g/m2
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Как се образува пътния нанос:
Основните причини за замърсяването на пътните платна с частици могат да се
класифицират като естествени (природни) и антропогенни (предизвикани от различни
видове човешка деятелност).
Към естествените причини спадат процесите на непрекъснато утаяване на частици с
разнообразен произход от атмосферата върху земната повърхност. Освен това, пръст, кал,
тиня и пясък попадат върху пътните платна при екстремни метеорологични условия като
проливни дъждове, порои, свлачища, ураганни ветрове и др. Възможностите на хората да
влияят върху тези процеси е минимална.
Антропогенните причини са твърде много на брой, и тук ще бъдат посочени само някои
от тях, които са характерни за населените места у нас.
 Директно разсипване на различни строителни материали (пясък, инертни материали)
и разтвори (вар, хоросан, бетон) върху пътните платна от транспортните средства,
които ги превозват; Основната причина е свързана с неспазване на задължителните
изисквания за транспорт на такива типове материали);
 Изкопни работи на строителни обекти – извозването на изкопаната земна маса е
съпроводено с разкалване на прилежащите райони. Задължителното измиване на
гумите на автомобилите е много рядка практика, а на повечето места това не се
прилага. Количеството пръст, която се изнася по този начин води до увеличаване на
пътния нанос многократно, а неговото самопочистване е свързано с високи емисии на
прах и ФПЧ10;
 Изграждане на подземни мрежи (канализационни, електрически, телефонни и др.) –
обикновено изкопаната пръст се натрупва върху пътното платно. По време на целия
строителен период тя непрекъснато се разнася от превозните средства и дъждовете в
обширен район и допринася за значително увеличаване на пътния нанос;
 Малки и средни ремонти на фасади на сгради – след завършване на ремонтите
(частична топлоизолация, запълване на фуги, ремонт на покриви и др.) прилежащите
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тротоари обикновено силно замърсени с различни остатъци от строителни разтвори и
материали. Независимо, че строителните фирми извозват едрогабаритните отпадъци,
тротоарите остават непочистени (задължително измиване на замърсените тротоари
след ремонтни работи не се практикува). Постепенно всички замърсявания попадат на
пътното платно и допринасят за увеличаване на пътния нанос;
Натрупване на пътен нанос до бордюрите (Илюстрация 1 и 2) – това е често
срещана картина. Земната маса постепенно се уплътнява и разширява. Става
неподатлива на машинно, даже и на ръчно измиване. При всеки дъжд тя се изнася към
уличните платна;
Лошо състояние на тротоарите (Илюстрация 3) – в редица случаи тротоарите са в
лошо състояние и върху тях от дъждовете непрекъснато се намива земна маса от
прилежащите зелени площи. От там тя непрекъснато се пренася върху прилежащите
пътни платна.
Лошо състояние на територии, определени за зелени площи (Илюстрация 4) – при
всеки дъжд, дълго време неподдържаните зелени площи стават източник за пренос на
земна маса към тротоарите, а от там към пътните платна.

(Илюстрация 1)

(Илюстрация 2)
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(Илюстрация 3)

(Илюстрация 4)


Паркиране в зелени площи – това е типична картина за много от кварталите, в които
жителите паркират автомобилите си за пренощуване. Недостигът на паркоместа (и
ниската екологична култура на водачите) води до постепенно „превземане” на зелени
площи.

Горните примери показват само няколко от многото възможни пътища за попадане на
почва, кал, тиня, остатъци от строителни материали, разтвори и др. върху пътните платна.
Ако многобройните източници за това не бъдат силно намалени или ликвидирани, върху
пътните платна системно ще се поддържа високо нива на наноса и следователно, високо
ниво на емисии от прах, в това число и на ФПЧ10.
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С периодично (даже системно) измиване на част от градските улици, без да бъдат
прекъснати източниците за пренос на нов нанос върху тях, не може да бъде постигнато
трайно и устойчиво намаляване на замърсяването с ФПЧ10. Това означава също, че
мерките на общините за намаляване на транспортното замърсяване с ФПЧ10 следва да
бъдат ориентирани основно към постепенно намаляване и ликвидиране на пътищата за
попадане на нанос върху пътните платна по всички антропогенни начини, в това число
чрез замърсени с кал автомобилни гуми и чрез дъждовните води от лошо поддържани
зелени площи, нерегламентирани паркинги и други лошо поддържани площи за
обществено ползване.
Оценката на емисиите на ФПЧ10 в резултат на движението на транспортните средства по
пътната мрежа зависи в голяма степен и от вида и качеството на пътните настилки. Към
момента няма специална методика за изчисляване на емисиите на ФПЧ10 от пътен унос в
резултат на движението на автомобилите. По тази причина, за оценка на вторичните
емисии на ФПЧ10 от транспорта в резултат на уноса от пътните настилки е използвана
методика на US EPA, основаваща се на математическото моделиране – “Supplemental D to
Compilation of Air Pollutant Emission Factors, Volume 1 Stationary Point and Area Soutces,
Ap-42, 5th Edition”. В основата на математическия модел е уравнението:
Еf= k (sL/2)0.65 х (W/3)1,5 , където:
Ef - прогнозен емисионен фактор, (g/km); sL - унос по пътната настилка, (g/m2); k- основен
емисионен фактор; W - средна маса на моторните превозни средства, които пътуват по
пътя, (t).
Горното уравнение е разработено на базата на изследвания, доказващи, че при движението
си автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк дисперсионен състав.
Предвид факта, че състоянието на уличното платно не може да бъде стандартно
определено, US ЕРА допуска моделите за оценка на емисиите от прах да се правят при
равновесни условия, при които количеството на постъпващите върху пътната настилка
отлагания са равни на всички суспендирани в атмосферния въздух и така се елиминират
условията, при които процесът на отлагане е нарушен: лед, сняг, дъжд и др.
Вторичният унос върху пътното платно зависи от много фактори, между които са
средната скорост на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик,
широчината на пътните платна, наличието или отсъствието на бордюри, канавки и платна
за паркиране и други.
За специфичните стойности на вторичния унос US EPA предлага критерии за избор. За
целта улиците се разделят на две групи: главни (от 500 до 5000 моторни превозни
средства за 24 часа) и малки (под 500 моторни превозни средства за 24 часа). За първият
случай се предлагат стойности на sL в границите от 0.015 до 1 g/m2, а за втория случай от
1 до 2 g/m2. Ниските стойности предполагат отлично състояние на асфалтовото покритие,
докато високите стойности отговарят на лошо състояние. Стойностите са съобразени и с
правилото, че отлаганията върху пътната настилка в градовете са по-големи в сравнение с
тези за извънградските територии.
2.4.2. Годишни емисии на ФПЧ10 от автотранспорта
Влиянието на автотранспорта върху КАВ в Община Гълъбово има съществено значение
тъй като той е най-динамично развиващият се източник на емисии в атмосферния въздух
както в световен, така и в регионален мащаб. Този извод е от особено значение за
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населените места и силно урбанизираните територии, тъй като там се съчетават
множество неблагоприятни фактори:
 Нарастване с високи темпове на броя МПС на 1000 жители;
 Непрекъснато нарастване на средната мощност на леките и товарните
автомобили;
 Увеличаване на относителния дял на автомобилния транспорт пред останалите
видове транспорт;
 Висок относителен дял на автомобилите “втора употреба” с нефункциониращи
катализаторни устройства;
 Висока средна възраст на МПС в експлоатация;
 Изоставане на пътната инфраструктура в сравнение с бързо увеличаващия се
брой на МПС.
Факторите, обуславящи количествено вредното влияние на автомобилния транспорт
върху качеството на атмосферния въздух в градска среда са: степента на автомобилизация,
вида и състоянието на уличната мрежа, структура на автопарка по типове автомобили и
използвано гориво, организация на движението.
В Община Гълъбово съществува сравнително добре изградена пътна мрежа от
третокласни и четвъртокласни пътища, които свързват всички населени места с
общинския център и останалите региони на страната (Фиг.V-16). През Общината
преминава участък от второкласен път ІІ -55, който е с дължина 11 km. Част от пътищата
(третокласен път Гълъбово – Разделна – Опан, четвъртокласен път Гълъбово - Априлово)
са довеждащи до първокласен път Е 85. Третокласните пътища са с обща дължина 37.2
km. Чрез тях общинския център гр. Гълъбово се свързва с гр. Раднево и селата Разделна и
Мъдрец.
Общинската пътна мрежа е с обща дължина 29.8 km. Тя допълва транспортните функции
на пътищата от републиканската пътна мрежа и обвързва (в транспортно отношение)
населените места от Общината, през които не преминават пътища от по-висок клас. Тези
пътища се използват и за транспортното обслужване на енергийния комплекс „Марица Изток“.
Състоянието на настилките от междуселищна пътна мрежа и на улиците в населените
места не е добро. По данни от ОПР на Община Гълъбово 2014 – 2020г., в по-голямата си
част третокласната пътна мрежа на територията на общината не отговаря на съвременните
изисквания и нормативи. Четвъртокласната пътна мрежа е в задоволително състояние.
Независимо от това, липсата на финансови средства предопределя недостатъчното
поддържане на пътните настилки и нарастващите нужди от текущи и основни ремонти.
За постигане на по-голяма достоверност при изследването на замърсяването,
предизвикано от транспорта, са използвани данни за транспортното натоварване на
пътната мрежа в района на Община Гълъбово за периода 2005 – 2025г. от Агенция пътна
инфраструктура (Изх.№ЦИ-0377-0374/01.03.2011г.). Регистрационното преброяване на
транспортните средства е извършено в 5 пункта обхващащи основните пътни артерии в
общината.
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Таблица. V-09. Брой регистрирани МПС по пътната мрежа в района на Община
Гълъбово
Брой МПС, по вид
Пункт №
Контролен пункт
Общ брой
ЛА
ТА
МПС
1480
Вход на град Гълъбово – път 554
1629
1188
2972
2029
Път 5504 – при с. Обручище
1980
558
2787
2030
Път 5504 – при с. Медникарово
983
318
1401
1481
Път 5130 – град Гълъбово
918
166
1162
799
Път 55 – с. Мъдрец
472
164
676
Общо
5982
2394
8998
Степента на автомобилизация е един от главните показатели, както количествен, така и
качествен, за въздействието на автомобилния транспорт върху състоянието на
атмосферния въздух на дадено населено място. В количествено измерение, при равни
други условия, колкото е по-голям броят на автомобилите, толкова по-голям ще бъде
относителният им принос в общото замърсяване на въздуха.
От представените в таблица V-09 данни се вижда, че в автопарка делът на товарните
автомобили е сравнително висок 26% от всички автомобили. Както за цялата страна, така
и за Община Гълъбово е характерно, че непрекъснато се променя и структурата на
автопарка по типове автомобили и използвано гориво. Бързо нараства относителния дял
на леките (ЛА) и лекотоварните (ЛТ) автомобили с дизелови двигатели за сметка на тези с
бензинови двигатели. Намалява и относителния дял на автомобилите с газови уредби.
Почти 100% от тежките автомобили (ТА) и автобусите (Авт) използват дизелово гориво.
В конкретния случай, вида на горивото влияе само върху процеса на образуване на сажди.
Както беше обяснено по-горе, в тази категория автомобили се включват всички, ползващи
дизелова тяга. За настоящето изследване се приема, че бензиновите двигатели, в това
число и снабдените с газови уредби, не генерират сажди. Процесите на суспендиране на
прах от пътните платна обаче не зависят от вида на автомобилните двигатели и в тях
участват всички видове МПС.
Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването с ФПЧ10 е направено на базата
на съществуващите за Община Гълъбово данни, реалната пътна структура, и данни на
Агенция пътна инфраструктура за изменение на трафика в извънградски условия.
Суспендираните от пътните платна годишни емисии от ФПЧ10 в резултат на
автотранспорта са определени в следната последователност:
 Съставена е моделна транспортна карта на Община Гълъбово (виж Фиг. V-16
Транспортна схема на Община Гълъбово за оценка на емисиите на ФПЧ10),
включваща всички основни улици на града, както и отделни части от общинската
пътна мрежа с обща дължина 75.196 km. От схемата са изключени третостепенни
улици и паркинги.
 Дефинирани са 9 самостоятелни линейни източника (улица или част от нея),
разделени в две основни групи: с трафик над 500 МПС/24 часа (силен трафик) и с
трафик под 500 МПС/24 часа (слаб трафик). Списък и данни за включените
линейни източници е представен в Таблица V-10.
 Изменението на сезонната интензивност е отразена чрез четири коефициента, както
следва: лято – 1.00; есен - 0.82; зима - 0.69; пролет - 0.80.
 Средният пътен нанос към 2013г. е приет както следва: градски улици с висок
трафик – 1.5g/m2; градски улици с нисък трафик – 2.5g/m2; входно – изходни
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магистрали и извънградски пътища 0.5g/m2. Тези стойности, отразяват реалното
състояние на пътищата към момента. Отчетен е факта, че за периода 2011 – 2013г.
състоянието на съществуващата пътна инфраструктура на територията на
общината е подобрено в сравнение с 2011 г.
Средното тегло на автомобилите е прието както следва: по общинската пътна
мрежа, която се използва и за транспортното обслужване на енергийния комплекс
Марица Изток - 3.5 тона; по всички останали улици – 2.5 тона.

На следващата Фиг.V-16 е представена моделната транспортна схема с основните пътни
артерии на Община Гълъбово:

Фиг. V-16. Моделна транспортна схема на Община Гълъбово, М 1:100 000
Оценката на емисиите от ФПЧ10 е направена чрез прилагането на модел на US EPA
(Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I: Stationary Point and
Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office of Air Quality
Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January 2011 за всеки един от
линейните източници с отчитане на изменението на трафика по сезони, дни от седмицата
и часове от денонощието и последващо сумиране.
Общият брой на дните в годината е приет за 320. Останалите 45 дни са приети като
средногодишен брой дни с валежи над 3 l/m2 (приема се, че през такива дни суспендиране
на прах от пътните плана отсъства или е минимално).
Използваният дисперсионен модел на US EPA ISC-Aermod позволява да се моделира
динамиката на източниците чрез голям набор от относителни коефициенти, в това число
по месеци, по седмици, по часове от годината, за делнични и почивни дни и т.н. Подробно
описание на този модел е дадено в точка ІV. В настоящото изследване са използвани два
вида относителни коефициенти: Часови коефициенти, които показват в относителни
единици изменението на интензивността на трафика в рамките на денонощието. Тези
коефициентите могат да придобиват стойности между 0 и 1. Стойност 1 отговаря на
максимален трафик, а стойност 0 означава липса на трафик.
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Сезонни относителни коефициенти, които отразяват общата промяна на трафика през
отделните сезони (пролет, лято есен зима). В този случай, по разбираеми причини, на
сезонният относителен коефициент за лятото е присвоена стойност 1. За всички останали
сезони относителният коефициент се определя на базата на прогнозното натоварване на
пътната мрежа.
Таблица V-10. Описание на линейните източници от моделната транспортна схема на
Община Гълъбово и максималния трафик
номер
Дължина
Трафик
Наименование
по ред
km
МПС/24час
1
2
3
4
5
6
7
8
9

път 554 - околовръстен
път 554 - през град Гълъбово
път с. Мусачево - Гълъбово
път 5031 Разделна – Гълъбово (вкл. бул Република)
път 5504
път 55
път 1042 Априлово - Гълъбово
ул. Струма
ул. Алеко Константинов
Сума

9.68
2.94
5.24
12.0
15.5
18.3
9.63
1.20
0.65
75.19

2972
1071
231
696
2787
1162
676
500
850

Изчислените на базата на гореописания модел емисии на ФПЧ10 от пътните платна на
моделната схема обхваща само линейните източници, описани в таблица V-10.
Моментните и часовите емисии отразяват максималния трафик по сезони. Сезонните
емисии са изчислени с използване на часовите и сезонните относителни коефициенти на
трафика.
Таблица V-11 .Моментни, часови, сезонни и годишни емисии на ФПЧ10 от
транспортната схема на Община Гълъбово за 2013г.
Лято
Есен
Зима
Пролет
Сума
g/s
5.33
4.37
3.69
4.26
kg/h
19.18
15.7
13.31
15.35
kg/24h
257.2
210.8
178.44
205.7
t/y
23.14
18.97
16.10
18.51
76.69
Забележка: Моментните и часовите емисии отразяват максималният трафик
3. Дефиниране и групиране на източниците на емисии
3.1. Битово отопление
Както беше вече описано по-горе, оценката на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление
е направена на базата на обобщени данни за разхода на горива и други енергоизточници в
домакинства и комбиниран емисионен фактор за град Гълъбово и останалите населени
места в Община Гълъбово.
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Таблица V-12. Изходни данни за оценка на разсейване от битовото отопление на
територията на Община Гълъбово към 2013 г
Площни източници
Населено място
1 град Гълъбово
2 с. Обручище
3 с. Априлово
4 с. Великово
5 с. Главан
6 с. Искрица
7 с. Медникарово
8 с. Мусачево
9 с. Мъдрец
10 с. Помощник
11 с. Разделна
Общо - Община Гълъбово

бр.
Домакинства
на тв. горива
286
634.6
122.55
32.3
408.5
102.6
200.45
82.65
306.85
114.95
59.85
2351.3

Емисия на ФПЧ10
Площ
m2
3.17E+06
3.29E+06
1.11E+06
7.57E+05
2.15E+06
3.36E+05
1.42E+06
6.26E+05
1.40E+06
7.22E+05
8.74E+05
1.27E+07

Обща
g/s
0.1917
3.8651
0.7464
0.1967
2.4880
0.6249
1.2208
0.5034
1.8689
0.7001
0.3645
12.58

Относителна
g/m2s
6.04E-08
1.17E-06
6.74E-07
2.60E-07
1.16E-06
1.86E-06
8.59E-07
8.04E-07
1.33E-06
9.70E-07
4.17E-07
9.51E-06

Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се дефинират като
самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те да се групират и
да се представят като площни източници. Това групиране е проведено при следните
допускания:
 Годишният разход на горива за домашно отопление се формира от жилищните
райони без централно топлоснабдяване;
 Отоплителният сезон започва от 1 ноември и завършва на 30 април;
 Домашните отоплителни печки работят от 8 до 20 часа (средна продължителност
12 часа в денонощието);
 Отоплителните камини не са включени в източниците, тъй като техният брой е
оценен като незначителен;
 Всеки жилищен район се дефинира като площен източник и неговите граници
съвпадат с реалните граници;
 Височината на излъчване съвпада с височината на средната етажност на жилищния
район;
 Приема се, че вертикалния подем на газовете от комините е в границите на 6 метра.
Изчислените на базата на горните допускания моментни стойности на емисиите на вредни
вещества в атмосферния въздух за всеки един от жилищните райони в Община Гълъбово
са представени в Таблица V-12. Годишните емисии са изчислени на базата на данните от
точка V-01. В моделиращата система всички площни източници от Таблица V-12 са
дефинирани като група източници със съкратено наименование “Битово отопление”.
3.2. Промишленост
Промишлеността на Община Гълъбово е представена от 5 фирми с общо 26 източника. В
тези предприятия и организации се осъществяват различни горивни процеси или други
производствени процеси, които са източници на ФПЧ10. Данните за тях (така както са
включени в моделиращата система) са представени в таблица V-13. Изчисленията са
проведени при спазване на следните условия:
 Когато на територията на дадена фирма има няколко източника на емисии, те са
обединени като един виртуален източник, а емисиите им са сумирани;
 Всички източници са въведени в координатна система WGS 84 проекция UTM
зона N 35;
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Всички промишлени източници на територията на Община Гълъбово са
обединени в група източници, със специфично наименование “Промишленост”,
което позволява да се провери самостоятелно тяхното влияние върху КАВ.

Таблица V-13 Моментни емисии на ФПЧ10 от организирани промишлени източници в
Община Гълъбово към 2013 г.
ID

P1

Фирма

ТЕЦ „Брикел“ ЕАД

Енергийни котли

1

10.0 409675.44 4667526.70

енергийни котли
(котел 1 и котел 2)

1

0.12 409863.44 4668012.31

1

0.03 409634.56 4667936.57

9

0.33 409808.07 4667702.99

2

P2

3

P2A

4

P2B

5

P3

ТЕЦ “Ей И Ес – 3С Марица дробилка за варовик
Изток 1” ЕООД
спомагателни котли
котелни бункери
силози за пепелина
ТЕЦ “КонтурГлобал
Марица Изток 3”
Енергийни котли

6

P4

Кнауф-Марица

7

P4

8

Р4А

9

Р4Б

Сума:

Координати
UTM, зона 35N
X
Y

ИУ

1

TEC "Марица Изток 2"
ЕАД

Емисия
ФПЧ10
g/s

Източник на
отпадъчни газове

Сушилня , Г1 и Г2
Блок 1 и 2, Блок 3 и 4
Блок 5 и 6, Блок 7
Блок 8
Блок 1 и 2 - без СОИ 1
и2
Блок 5 и 6 - без СОИ
5,6 Блок 7 и 8 - без
СОИ 7,8

бр.

2

1.80

417611.91 4666493.01

3

0.27

5

55.8 428698.09 4678299.75

2

74.5 428519.88 4678351.93

2
26

77.3 428521.23 4678304.64
220.23

 Емисии от неорганизирани източници
Към тази група се разглеждат емисиите от Мини Марица изток и насипишата за земна
маса и отпадъци от дейността на ТЕЦ. Емисиите от откритите рудници са изчислени на
база годишен добив на въглища, а от насипищата на база количеството депониран
материали (земна маса и сгуропепелина). В моделната оценка те са въведени като площни
източници.
Таблица V-14. Моментни емисии на ФПЧ 10 от неорганизирани източници
номер
Обект
Емисия, ФПЧ10
по ред
g/s
g/s.m2
54.09
6.0E-05
1
Рудник Троянов 3
41.49
4.1E-05
2
Рудник Трояново 1
37.07
4.3E-05
3
Рудник Трояново север
2.66
1.1E-06
4
Насипище Медникарово
3.39
5.6E-06
5
Обединени северни насипища (ОСН)
0.21
3.18E-07
6
Депо за сгуропепелина и гипс на ТЕЦ Ей И Ес
138.91
1.51E-04
Сума
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3.3. Автотранспорт
Както беше пояснено, емисиите на ФПЧ10 от автотранспорта зависят от интензивността на
трафика и състоянието на пътната мрежа в населеното място. Освен това те се излъчват
неравномерно, както в рамките на денонощието, така и през дните от седмицата и
сезоните. За Община Гълъбово и всички градове в страната емисиите достигат най-високи
нива в интервала 16-18 часа.
За целите на моделирането пътната мрежа на Община Гълъбово е представена чрез 9
пътни отсечки с обща дължина 75.196 километра. Тяхното наименование и дължина са
представени в таблица V-15. В същата таблица са показани и максималните моментни
емисии на ФПЧ10 за часовия интервал 16-18 часа през делничен ден. В компютърната
симулационна система транспортната схема на Гълъбово е въведена като система от
линейни източници, следващи точното им разположение в съответствие със съставената
електронна карта.
Таблица V-15.
номер
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Линеен източник

път 554 - околовръстен
път 554 - през град Гълъбово
път с. Мусачево - Гълъбово
път 5031 Разделна – Гълъбово (вкл. бул Република)
път 5504
път 55
път 1042 Априлово - Гълъбово
ул. Струма
ул. Алеко Константинов
Сума

Дължина

ЕФ изч

km
9.68
2.94
5.24
12.0
15.5
18.3
9.63
1.20
0.65
75.19

g/s
1.65
0.08
0.05
0.21
2.48
0.55
0.27
0.02
0.01
5.33

За целите на моделирането, улиците от транспортната схема на община Гълъбово са
разделени на два типа: с висок трафик (над 500 МПС/24 часа) и нисък трафик (под 500
МПС/24 часа). Това разграничение е направено в съответствие с изискванията на модела
за оценка на суспендирания от автомобилите в атмосферата прах.
4. Дисперсионно моделиране и оценка на актуалния принос на отделните
сектори/източници за 2013 г.
Както беше описано по-горе, използваният дисперсионен модел ISC-AERMOD
позволява както комплексна оценка на замърсяването от всички източници, така и оценки
на разсейването по предварително създадени групи от източници. В конкретния случай
бяха създадени три групи източници:
1. Битово отопление;
2. Промишленост;
3. Транспорт.
За оценка на разсейването са използвани няколко опции:
 Първа по стойност 24-часова концентрация;
 Четвърта по стойност 24-часова концентрация;
 Шеста по стойност 24-часова концентрация;
 Средногодишна концентрация
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За визуализация на резултатите е използван резултата за 4-тата по стойност 24-часова
концентрация и СГ концентрация. 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. За по-голяма яснота, всички изоконцентрационни линии върху
картите, отразяващи разпределението на 24-часови концентрации, са показани в син цвят,
а средногодишните концентрации в зелен цвят. Зоната, в която съответната норма може да
бъде превишена е показана чрез щриховка в червен цвят.
4.1. Оценка на влиянието на групите източници
При тази оценка са включени всички групи източници. Те отразяват годишните емисии на
ФПЧ10. Разпределението на максималните 24-часови концентрации е представено на
Фиг.V-17.

maxСДК -141 µg/m3

maxСДК -230 µg/m3

АИС „Гълъбово“
134.8 µg/m3

Фиг.V-17 Разпределението на
максималните 24-часови
концентрации на ФПЧ-10 за
2013 г. от всички източници.

М 1:100 000

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 жълтият правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК
за територията на Община Гълъбово;
4) В зеленият правоъгълник е посочен получения при моделирането максимални СДК, попадащ в
обхвата на АИС;
5) В белият правоъгълник е посочен реално отчетената от АИС, максимална СДК за 2013г.
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Щрихованата в червено област показва зоната, в която приземните концентрации могат да
превишат 24-часовата НОЧЗ от 50µg/m3. Тази картина е получена чрез извличане от
информационния масив на 4-тата по стойност най-висока концентрация за всеки рецептор,
което като правило се случва в различни моменти от време за изследвания период. Това
означава, че за един и същ момент от време такава картина на разпределение не може
реално да се наблюдава. За всеки един рецептор обаче тази картина е реална, но в
различни моменти от време.
Внимателният преглед на Фиг.V-17 показва, че потенциална възможност за превишаване
на 24-часовата НОЧЗ съществува за почти цялата територия на общината. Изцяло в зоната
с превишения на СДН попадат с. Медникарово и Обручище. Щрихованата в червено зона
обхваща част от жилищните райони на 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.
Резултатите съвпадат и с отчетените СДК на ФПЧ10 от автоматичната измервателна
станция. Абсолютния максимум на СДК през 2013г. регистриран в АИС „Гълъбово“ е
134.80 µg/m3, отчетен през първото тримесечие на годината. В резултат от
дисперсионното моделиране се отчита максимум на СДК от 141 µg/m3, на разстояние 1km
североизточно от пункта, който е с обхват 2km. Пункта е градски фонов, но същевременно
отчита и влиянието на емисиите от комплекса „Марица Изток“.
Получения чрез дисперсионното моделиране абсолютният максимум на Община
Гълъбово, достига 230µg/m3 в района на Рудник Трояново - 3, част от комплекса „Мини
Марица - изток. Този максимум не е регистриран от АИС, т.к. се отчита на разстояние
около 10 km от пункта за мониторинг (извън обхвата на системата за контрол качеството
на атмосферния въздух). Веднага следва да се отбележи, че представената на Фиг.V-17
картина е извадка от максималните СД концентрации за цялата 2013г. и не отразяват
ежедневното им изменение.
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 над територията на
Община Гълъбово е представено на Фиг.V-18. В този случай моделът отново отчита
превишаване на СГ НОЧЗ от 40 µg/m3, като зоните в които са получени СГК над 40 µg/m3
в границите на Община Гълъбово се оформят в близост до рудник Трояново – 3 и ТЕЦ
“КонтурГлобал Марица Изток 3, като абсолютния максимум от 86 µg/m3 е отчетен на
площадката на рудника. За населените места от общината включително и град Гълъбово
очакваните СГ концентрации са в границите от 5-10 µg/m3, единствено в района на с.
Обручище СГК достигат нива от 20 µg/m3, но остават значително под определената СГ
НОЧЗ от 40 µg/m3. Резултатите от дисперсионното моделиране определят като водещо,
влиянието на промишлеността върху формиране на СГК превишаващи СГ НОЧЗ от 40
µg/m3 на територията на Община Гълъбово.
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maxСГК 86 µg/m3
3

АИС - 35.6 µg/m

Фиг. V-18. Средногодишни
концентрации на ФПЧ10 за
2013 от всички източници.

М 1:100 000
Легенда: 1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
СГК концентрации;
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГ НОЧЗ от 40 µg/m3 е
показана чрез щриховка в жълт цвят;
3) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК
за територията на Община Гълъбово;
4) В белият правоъгълник е посочен реално отчетения от АИС „Гълъбово“, СГК за 2013г.

4.2. Оценка на влиянието на група източници „Битово отопление”
Както беше вече пояснено, оценката на емисиите от битовото отопление е направена на
база наличните данни за потребление на горива за отопление от населението в Община
Гълъбово с отчитане на специфичните за град Гълъбово и останалите населени места в
Общината комбинирани емисионни фактори. Очакваните максимални концентрации на
ФПЧ10, формирани от група източници „Битово отопление” е представена на Фиг.V-19. От
нея ясно се вижда, че тази група източници самостоятелно не води до превишаващи ПС
концентрации от 50 µg/m3 на СДН за ОЧЗ. За град Гълъбово среднодневните
концентрации на ФПЧ10 са в границите от 2 до 5 µg/m3, което се дължи на високия
процент на домакинствата отопляващи се с централно парно, които за 2013 г. достигат
70%. За останалата останалите селища в общината отопляващи се с твърди горива, СДК
през 2013г. са в интервала между 30-40 µg/m3, като абсолютния максимум от 44.6 µg/m3 е
получен в с. Обручище.
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maxСДК – 44.6 µg/m3

АИС -134.8 µg/m3

Фиг. V-19. Максимални
СДК на ФПЧ10 за 2013 от
група източници“ Битово
отопление“

М 1:100 000

Легенда:
1).Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
24-часови концентрации;
2).В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум
на СДК за територията на Община Гълъбово;
3). В белия правоъгълник е посочен реално отчетената от АИС, максимална СДК за
2013г.
Очакваните средногодишни концентрации на ФПЧ10, предизвикани от групата източници
„Битово отопление” са показани на Фиг.V-20. Както трябва да се очаква, осредняването на
данните за една календарна година води до рязко спадане на концентрациите (най-малко 6
месеца годишно домашното отопление не работи) и това ясно се вижда. Приносът на
„Битовото отопление” е най-голям отново за района на с. Обручище, където той може да
достигне 15 µg/m3. За останалата част от жилищните райони в Община Гълъбово приноса
на Битовото отопление е незначителен и остава в границите от 2 -10 µg/m3, а за района на
град Гълъбово спада под 1 µg/m3.
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maх СГК - 15 µg/m3

Фиг. V-20. Средногодишни
концентрации на ФПЧ10 за
2013 от група източници
“Битово отопление“

М 1:100 000

Легенда:
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
средногодишните концентрации;
2) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум
на СГК за територията на Община Гълъбово;
Изводи:
Влиянието на групата източници „Битово отопление” върху КАВ в Община
Гълъбово по отношение на ФПЧ10 може да се оцени като слабо. Самостоятелно
битовото отопление не може да предизвика създаването на приземни концентрации,
превишаващи СД НОЧЗ от 50 µg/m3. В населените места извън град Гълъбово, през
отоплителния сезон битовото отопление може самостоятелно да доведе до
приземни концентрации в границите между 25-35 µg/m3 без да превишава ПС на СД
НОЧЗ. В годишен план относителното му влияние намалява и не води до
превишаване на СГН от 40 µg/m3.
4.3.Оценка на влиянието на група източници „Транспорт”
Оценката на влиянието на транспорта върху КАВ на Община Гълъбово е направена чрез
оценка на разпределението на максималните 24-часови концентрации (Фиг.V-21). От нея
ясно се вижда, че влиянието на транспорта при формиране на 24-часовите концентрации
на ФПЧ10 за почти цялата територия на Община Гълъбово може да се оцени като слабо до
умерено. С малки изключения, върху почти цялата територия на общината, той може да
формира концентрации в границите от 5 до 10 µg/m3. Превишаване на СД НОЧЗ не се
очаква и по протежение на път ІІІ-5504, където максималните 24-часови концентрации
достигат 15 µg/m3, в района между с. Обручище и Медникарово.
За град Гълъбово обаче, транспортът самостоятелно може да предизвика по-високи
приземни концентрации на ФПЧ10 в рамките на 30-35 µg/m3. В зоната между бул. Цар
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Симеон Велики и околовръстен път – 554, моделната оценка показва, че е възможно
достигане на СДК около 45 µg/m3, които доближават ПС на СДН за ОЧЗ от 50 µg/m3. Като
правило, с доближаване до пътните платна приземните концентрации на ФПЧ10 нарастват.
Фиг.V-21. Максимални 24часови концентрации на ФПЧ-10
за 2013 г. от група източници
“Транспорт”

АИС -134.8 µg/m3

maxСДК - 45 µg/m3

М 1:100 000

Легенда:
1).Със синьо са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24-часови
концентрации;
2) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК
за територията на Община Гълъбово;
3). В белия правоъгълник е посочен реално отчетената от АИС, максимална СДК за 2013г.

Влиянието на транспорта в годишен план може да се оцени като незначително за цялата
територия на Община Гълъбово (Фиг.V-22). По протежение на основните пътни отсечки
средногодишните концентрации достигат 1-5 µg/m3. За град Гълъбово, транспортът
формира от 5 до 10 µg/m3 от СГ концентрация. С отдалечаване от основните пътни
артерии на града приносът на транспорта за формиране на СГ концентрации може да се
определи като незначителен в отдалечени от главните пътища райони. По-слабото
влияние на транспортното замърсяване в годишен аспект се дължи на значителните
изменения на автомобилния трафик както в рамките на денонощието, така и по сезони.
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Фиг. V-22. Средногодишни
концентрации на ФПЧ10 за
2013 от група източници
“Транспорт“

АИС – 35.6 µg/m3

maxСГК -10 µg/m3

М 1:100 000

Легенда:
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
средногодишните концентрации
2) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум
на СГК за територията на Община Гълъбово;
3) В белият правоъгълник е посочен реално отчетения от АИС „Гълъбово“, СГК за 2013г.
Изводи:
Влиянието на групата източници „Транспорт” върху КАВ в град Гълъбово по
отношение на ФПЧ10 може да се оцени като умерено до значимо, където
самостоятелно транспорта формира СДК от порядъка на 30-40 µg/m3. Като се има
предвид, че СД НОЧЗ е 50 µg/m3, относителният дял на транспорта при
формирането й е около 80%. За останалата част от територията на общината,
влиянието на транспорта може да се оцени като незначително до слабо. В годишен
план относителното му влияние намалява и не води до превишаване на СГ НОЧЗ от
40 µg/m3.
4.4.Оценка на влиянието на група източници „Промишленост”
Влиянието на група източници „Промишленост” върху КАВ на Община Гълъбово е
показано на Фиг.V-23 и Фиг.V-24. Както беше пояснено, в тази група влизат всички
производствени фирми на територията на общината (източници на ФПЧ), за които
съществуват данни от периодични или непрекъснати измервания (собствени или на
РИОСВ Стара Загора). Включени са всички обекти от енергийния комплекс „Марица
Изток“, включително откритите рудници и насипиша на „Мини Марица – изток“ ЕАД и
ТЕЦ „Марица Изток 1“, разположени на територията на Община Раднево. От
представените на Фиг.V-23 резултати ясно се вижда, че тази група източници има голямо
влияние върху КАВ в Община Гълъбово. Както може да се очаква, това влияние е найсилно в района на промишлените площадки и около откритите рудници .
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maxСДК -140 µg/m3

maxСДК -230 µg/m3

АИС 138.8 µg/m3

Фиг.V-23. Максимални 24часови концентрации на ФПЧ-10
за 2013 г. от група източници
“Промишленост”

М 1:100 000

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 жълтият правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СДК
за територията на Община Гълъбово;
4) В зеленият правоъгълник е посочен получения при моделирането максимални СДК, попадащ в
обхвата на АИС;
5) В белият правоъгълник е посочен реално отчетената от АИС, максимална СДК за 2013г.

Представените на Фиг.V-23 резултати показват, че влиянието на промишлеността при
формиране на 24-часовите концентрации на ФПЧ10 за почти цялата територия на Община
Гълъбово може да се оцени като значително. Това влияние се дължи най-вече на
неорганизираните източници (включени в настоящата оценка), чиято годишна емисия е
многократно по висока от останалите източници в тази група.
Абсолютния максимум на СДК изчислен от модела е 230 µg/m3, локализиран в границите
на промишлените площадки на „Мини Марица – изток“. За 2013 година при открит
кариерен доби на въглища от Рудник Трояново - 3, дружеството е генерирало годишна
емисия от 405t, изчислена на база годишен добив. Този максимум не е отчетен от АИС,
т.к. се отчита на разстояние около 10 km от пункта за мониторинг (извън обхвата на
системата за контрол качеството на атмосферния въздух). В посока запад влиянието на
промишлените източници бързо намалява и за град Гълъбово достига нива между 30-50
µg/m3. Щрихована в червено зона (концентрации над 50 µg/m3) може да се формира
северно от град Гълъбово, в района на ТЕЦ Брикел и Ей И Ес, където се отчитат
максимални СДК в рамките на 100 µg/m3. Резултатите съвпадат и с данните от АИС
„Гълъбово“, където абсолютния максимум за 2013г. е 134.8 µg/m3. Пунктът е с 2 km
обхват и отчита влиянието на промишлените източници.
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Влиянието на групата източници „Промишленост” върху формирането на
средногодишните концентрации е показано на Фиг.V-24. Отново се потвърждава горния
извод, че влиянието на промишлеността има локален характер. В района на откритите
рудници от „Мини Марица - изток“ има добре оформена зона, в която концентрациите на
ФПЧ10 могат да достигнат и надминат 40 µg/m3. Тази зона е получена в границите на
промишлените площадки и не достига до жилищните райони в общината.
В района на град Гълъбово и останалите населени места влиянието на промишлеността за
формиране на СГ концентрации е в границите от 5 до 10 µg/m3. Една от причините за това
е специфичната за района роза на ветровете и разположение на промишлените източници.
Преобладаващите направления на вятъра (север и североизток).

АИС – 35.6 µg/m3

maxСГК -80 µg/m3

Фиг. V-24. Средногодишни
концентрации на ФПЧ10 за
2013 от група източници
“Промишленост“

М 1:100 000

Легенда:
1). Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на
средногодишните концентрации;
2).Зоната, в която приземните концентрации могат да превишат СГ НОЧЗ от 40 µg/m3 е
показана чрез щриховка в жълт цвят;
3) В червеният правоъгълник е посочен получения при моделирането абсолютен максимум на СГК
за територията на Община Гълъбово;
4) В белият правоъгълник е посочен реално отчетения от АИС „Гълъбово“, СГК за 2013г.

Изводи: Влиянието на групата източници „Промишленост” върху жилищните
райони в Община Гълъбово може да се оцени като значително. То е най-силно
изразено в района на Мини Марица - изток, за които може да се оцени като силно. За
района на гр. Гълъбово приносът на промишлеността за формиране на
максималните СД концентрации е в границите от 30 до 40 µg/m3. В същото време,
т.к. производствените площадки ТЕЦ от комплекс Марица Изток попадат в 2km
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обхват на регистриране на замърсяване от АИС „Гълъбово“, те оказват влияние
върху отчетените в АИС концентрации на ФПЧ10.
Влиянието на промишлеността при формиране на СГ концентрации е оценено като
умерено. В населените места от Община Гълъбово средногодишните концентрации
достигат нива до 10 µg/m3. Като се има предвид, че СГ НОЧЗ е 40 µg/m3,
относителният дял на промишлеността при формирането й е около 25%.
5.Обобщена оценка на влиянието на групите източници
Както е известно, влиянието на отделните групи източници при формиране на приземните
концентрации на ФПЧ10 и по-конкретно на техния относителен дял за формиране на найвисоките 24-часови (екстремни) и средногодишните концентрации не може да се определи
еднозначно, тъй като е различно за различни рецептори (различни точки от изследваната
територия). От друга страна, тази информация е от изключително значение за набелязване
на най-правилните мерки и мероприятия, водещи до значително подобряване на КАВ. За
постигането на тази цел в програмната система ISC-Aermod бяха въведени 12 дискретни
рецептора, 11 от тях са (червени квадратчета) разположени в населените места от Община
Гълъбово. 12-десетия рецептор (синьо квадратче) е разположен в зоната на АИС на
около 50m от пункта. Илюстрация за приблизителното разположение на тези рецептори е
показана на Фиг.V-25. Чрез допълнителна обработка на информационните масиви са
извлечени максималните по стойност 24-часови и средногодишните концентрации на
ФПЧ10 за всеки рецептор, а резултатите представени таблично – като абсолютни
стойности на концентрациите и като относителен дял.

Фиг. V-25. Илюстрация на
разположението на
дискретните рецептори за
оценка КАВ

Легенда: Дискретни рецептори (червени квадрати) по населени места; Рецептори
разположени на 50m от АИС (синьо квадратче).
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Оценката на КАВ към 2013г. чрез дискретни рецептори по отношение на възможните найвисоки 24-часови концентрации на ФПЧ10 (екстремни за дадения рецептор СД
концентрации) е представено на таблица V-16. В същата таблица са дадени и средните за
12-те рецептора стойности. В таблиците са използвани типови съкращения за групите
източници както следва:
 БО – Битово отопление;
 ТР – Транспорт;
 ПР – Промишленост.
Трябва да се отбележи, че тези резултати не следва да се сравняват директно с данните от
АИС, тъй като са фиксирани на различни места. В същото време те дават една много
реалистична картина, както за влиянието на отделните групи източници като цяло, така и
за специфичното им влияние в различните населени места от Община Гълъбово, някои от
които отдалечени значително от общинския център град Гълъбово.
В Таблица V-16 са показаните най-високи СД концентрации, които отделните групи
източници могат да създадат самостоятелно в конкретния рецептор. За всеки рецептор,
получените концентрации от отделните групи източници се създават в различни моменти
от време (различни дни в годината), поради което сумата им (колонка 4) е по-висока от
изчислената максимална концентрация, получена при въздействието на всички източници
(колонка 5).
Таблица V-16. Абсолютни максимални стойности на 24-часови концентрации на ФПЧ10
за 2013г. по групи източници, µg/m3
Общо от всички
БО
ТР
ПР
Сума
източници*
1
2
3
4
5
1 град Гълъбово
5.62
15.71
30.86
39.19
33.19
2 АИС Гълъбово
2.91
5.67
45.52
54.10
37.88
3 с. Обручище
44.64
5.36
119.46
169.46
147.34
4 с. Априлово
26.59
2.93
69.16
98.68
78.02
5 с. Великово
9.31
0.93
66.72
76.96
74.91
6 с. Главан
24.96
1.04
13.3
39.30
26.1
7 с. Искрица
32.70
20.67
43.04
96.41
62.34
8 с. Медникарово
36.00
10.19
43.93
90.03
65.34
9 с. Мусачево
26.95
1.88
10.29
39.12
57.26
10 с. Мъдрец
34.17
2.05
21.26
57.48
59.01
11 с. Помощник
32.43
0.24
2.67
35.34
32.45
12 с. Разделна
15.78
1.96
37.09
54.83
38.47
Средна стойност
24.09
4.88
41.94
70.91
59.36
*Получена при моделирането СДК на ФПЧ10 при въздействие на всички групи източници
От данните в Таблица V-16 се вижда, че влиянието на битовото отопление през 2013г. е
най-силно за селата Обручище и Медникарово. В тези райони то може самостоятелно да
доведе до приземни концентрации от 35-45 µg/m3 и по този начин да допринесе за
допълнително увеличаване на максималните 24-часови концентрации. Най-слабо е
влиянието му в град Гълъбово (2-3µg/m3), където 70% от домакинствата са
топлофицирани.
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Влиянието на промишлените източници е значително за община Гълъбово. Относителния
му дял при формирането на максималните СДК е 70.7%, (фиг. V-26). В зоната около
населените места разположени в близост до или по посока на преобладаващия вятър
спрямо промишлените площадки на Мини Марица –изток, той може самостоятелно да
доведе до СД концентрации над 90 µg/m3.. За района на град Гълъбово и в останалите
рецепторни точки промишлеността създава самостоятелно максимални СД концентрации
в границите от 40-50µg/m3. Влиянието на транспорта е слабо до незначително за Община
Гълъбово в границите на 2-5 µg/m3, докато за град Гълъбово относителният дял на
транспорта е около 30% при формиране на СД концентрации.
Относителното разпределение на максималните СД концентрации по групи източници,
средно за община Гълъбово (осреднена стойност от всичките 12 рецептора) е показано на
Фиг. V-26.
Фиг. V-26. Относителен дял на отделните групи
източници за формиране на максималните СДК на
ФПЧ10 в Община Гълъбово

58.5%

33.6%

8.0%

Битово отопление

Транспорт

Промишленост

Абсолютните стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за населените места
в Община Гълъбово са показани в таблица V-17.
Таблица V-17. Абсолютни максимални стойности на средногодишните концентрации на ФПЧ10 за 2013г. по
групи източници, µg/m3,
БО

ТР

ПР

Сума

Общо от всички
източници*

1

2

3

4

5

1 град Гълъбово

0.58

5.71

3.35

9.64

5.37

2 АИС Гълъбово

0.69

5.67

3.83

10.19

5.93

3 с. Обручище
4 с. Априлово

14.95
8.88

5.36
2.93

10.49
4.07

30.80
15.88

26.58
13.75

5 с. Великово

2.57

0.93

3.37

6.87

6.44

6 с. Главан

7.69

1.04

1.30

10.03

9.30

7 с. Искрица
8 с. Медникарово

8.82
11.63

20.68
10.12

6.45
2.25

35.95
24.00

19.94
19.31

9 с. Мусачево

8.10

1.88

3.90

13.88

12.26

10 с. Мъдрец

9.97

2.05

2.74

14.76

13.33

11 с. Помощник
12 с. Разделна

7.94
5.34

0.24
1.96

0.38
2.35

8.56
9.65

8.38
8.16

7.26

4.88

3.71

15.85

12.40

Средна стойност

83

Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово

Относителният принос на отделните групи източници при формиране на СГ концентрации
на ФПЧ10 за Община Гълъбово (средно за всичките 12 рецептора) е показан на Фиг.V-27.
В годишен план относителния дял на отделните групи източници се променя значително.
В този случай основно влияние на върху замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10
има битово отопление което достига 60% дял. Това се дължи на факта, че през
отоплителния сезон регистрираните СД концентрации са с по-ниски максимални
стойности, но поддържат сравнително постоянни нива. За разлика от останалите групи
източници, които формират високи максимални СДК, но в единични случаи, което в
годишен план намалява значително. Влиянието на промишлените източници намаляват до
30%, а относителния дял на транспорта е 9.4%.
Фиг. V-27. Относителен дял на отделните групи
източници за формиране на максималните СГК на
ФПЧ10 в Община Гълъбово

9.4%

30.6%

60.0%

Битово отопление

Транспорт

Промишленост

Прибавянето на фоновото замърсяване (Фиг.V-28) променя картината значително, тъй
като то е по-високо от очакваните средногодишни концентрации, формирани от всички
местни източници. В този баланс фоновото замърсяване заема 43.4%, срещу 34% дял на
битовото отопление и 17% промишленост за Община Гълъбово. В случая фоновото
замърсяване следва да се тълкува като възможен външен пренос, но това не е отчетено.
Фиг. V-28. Относителен дял на отделните групи
източници за формиране на СГК на ФПЧ-10 за Община
Гълъбов с включен фон

34.0%
43.4%

Битово отопление
Транспорт
5.3%
17.4%

Промишленост
фон
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6. Информация за замърсяването от други райони.
Влияние върху качеството на атмосферния въздух в Община Гълъбово оказват и
източници, които не се намират на територията й. Концентрациите на замърсителите не са
статични, а варират според фактори като местоположение, интензивност, честота,
продължителност и височина на емисиите в атмосферния въздух, както и според
условията на дисперсия, които силно зависят от метеорологични фактори като посока на
вятъра, скорост на вятъра, валежи, условия за температурни инверсии и т.н.
На територията на Община Раднево се намира „ТЕЦ Марица Изток 2“ ЕАД, както и част
от Мини Марица-Изток. В моделната оценка откритите рудници на Мини Марица Изток и
съответните насипища за откривка са включени като неорганизирани източници на
емисии на чиято територия при извършване на товаро-разтоварни дейности се формират
значителни количества прах.
Годишните емисии на ФПЧ10 при експлоатацията на ТЕЦ „Марица Изток 2“ ЕАД през
2013 година са представени в таблица V-05, а количеството на емитираните ФПЧ10 от
мините на Фиг. V-11.
На следващата фигура е показано влиянието на двата източника при формиране на СДК
на ФПЧ10 на територията на Община Гълъбово. За цялата територия на община Гълъбово
преноса е минимален от 2 до 3 µg/m3.

Фиг. V-29. Разпространение
на СДК на ФПЧ10 от
източници на територията
на община Раднево

Легенда:
1).Със зелено са изобразени изоконцентрационни линии, отразяващи разпределението на 24часови концентрации;
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Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на утвърдените норми за съдържанието им в
атмосферния въздух на територията на Община Гълъбово

Системата за дисперсионно моделиране изчислява приноса на местните източници.
Разликата между дела на концентрацията с локален произход и общата концентрация в
района (според измерванията) може да се дефинира като фонова концентрация. Като
информация за фоновото замърсяване са ползвани данните от КФС „Рожен” за периода
2009 - 2013, представени на Фиг.V-30.

СГ концентрация на ФПЧ10 - КФС "Рожен"
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Фиг. V-30. Средногодишни концентрации на ФПЧ10, измерени в КФС „Рожен” за
периода 2009 - 2013 г.
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