
    

Резултати

от дисперсното моделиране за показателя ФПЧ10 

за годините 2007(референтна) и 2010  за оценка на качеството на 
атмосферния въздух в района на общините Асеновград и Куклен

март 2011 г.



Съдържание

Съдържание................................................................................................................................2
Списък на фигурите в графичната част...................................................................................3
Списък на таблиците................................................................................................................. 4
Използвани съкращения............................................................................................................5
Въведение................................................................................................................................... 6

1. Моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района на общините 
Асеновград и Куклен за показателя ФПЧ10 .............................................................. 8

1.1. Използвани специфични методи....................................................................................... 8
1.2. Източници на данни и информация................................................................................ 10
1.3. Описание на изпълнените дейности по оценката..........................................................11

1.3.1. Мащабиране на картния материал за целите на моделирането........................11
1.3.2. Точкови източници (ТИ)....................................................................................... 12
1.3.3. Линейни източници...............................................................................................15
1.3.4. Площни източници................................................................................................17
1.3.5. Изчисляване на общото замърсяване с ФПЧ10 като сума от отделните 

източници, вземайки предвид фоновите концентрации .................................20
1.4. Описание на резултатите и на неопределеността им.................................................... 26

1.4.1. Неопределеност на резултатите............................................................................ 26
1.4.2. Локализация на замърсяването..............................................................................27
1.4.3. Оценка на територията под влияние на ФПЧ10 и на населението, потенциално 

изложено на нива, превишаващи нормата за опазване на човешкото здраве 30
1.4.4. Произход на замърсяването и визуализация на резултатите..............................30

2. Графична част...................................................................................................................... 32

3. Приложения..........................................................................................................................32

Резултати от дисперсното моделиране за показателя ФПЧ10 за оценка на КАВ в района на общините 
Асеновград и Куклен

2



Списък на фигурите в графичната част

фиг.  1.  Местоположение  на главните  външни точкови източници (ТИ) на емисии на ФПЧ 10 (разположени извън 
територията на Асеновград и Куклен)  и размер на емисиите  за годините 2007 и 2010

Асеновград
фиг. 2. Местоположение на главните ТИ на емисии на ФПЧ10 в Асеновград
фиг. 3. Главни комуникационни артерии в Асеновград, линейни източници на ФПЧ10

фиг. 4. Площни източници на емисии на ФПЧ10 в Асеновград, при моделиране на битовото отопление 
фиг. 5. Средногодишни нива на ФПЧ10  в Асеновград в резултат на емисии от външни ТИ през 2007 г.
фиг. 6. Средногодишни нива на ФПЧ10  в Асеновград в резултат на емисии от външни ТИ през 2010 г.
фиг. 7. Средногодишни нива на ФПЧ10 в Асеновград в резултат на емисии от външни и вътрешни ТИ през 2007 г.
фиг. 8. Средногодишни нива на ФПЧ10 в Асеновград в резултат на емисии от външни и вътрешни ТИ през 2010 г.
фиг. 9. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от транспорта (2007-2010)
фиг. 10. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от битово отопление 

(2007-2010)
фиг. 11. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от всички източници 

през 2007 г. с включен фон
фиг. 12. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от всички източници 

през 2010 г. с включен фон
фиг. 13. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от всички източници 

през 2007 г. с включен фон
фиг. 14. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от всички източници 

през 2010 г. с включен фон
фиг. 15. Нива на 90,4-тия перцентил на средноденонощните стойности за ФПЧ10 на територията на Асеновград в 

резултат на емисии от всички източници  през 2007 г. с включен фон
фиг. 16. Нива на 90,4-тия перцентил на средноденонощните стойности за ФПЧ10 на територията на Асеновград в 

резултат на емисии от всички източници през 2010 г. с включен фон
фиг. 17. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от транспорта и ТИ през 

2007 г. с включен фон
фиг. 18. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Асеновград в резултат на емисии от транспорта и ТИ през 

2010 г. с включен фон

Куклен
фиг. 19. Главни комуникационни артерии в Куклен, линейни източници на ФПЧ10

фиг. 20. Площни източници на емисии на ФПЧ10 в Куклен, при моделиране на битовото отопление 
фиг. 21. Средногодишни нива на ФПЧ10  в Куклен в резултат на емисии от всички ТИ през 2007 г.
фиг. 22. Средногодишни нива на ФПЧ10  в Куклен в резултат на емисии от всички ТИ през 2010 г.
фиг. 23. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от транспорта (2007-2010)
фиг. 24. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от битово отопление (2007-

2010)
фиг. 25. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от всички източници  през  

2007 г. с включен фон
фиг. 26. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от всички източници  през  

2010 г. с включен фон
фиг. 27. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от всички източници през 

2007 г. с включен фон
фиг. 28. Брой превишения на СДН за ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от всички източници през 

2010 г. с включен фон
фиг. 29. Нива на  90,4-тия перцентил на средноденонощните стойности за ФПЧ 10 на територията на Куклен в резултат 

на емисии от всички източници  през 2007 г. с включен фон
фиг. 30. Нива на  90,4-тия перцентил на средноденонощните стойности за ФПЧ 10 на територията на Куклен в резултат 

на емисии от всички източници през 2010 г. с включен фон
фиг. 31. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от транспорта и ТИ през 

2007 г. с включен фон
фиг. 32. Средногодишни нива на ФПЧ10 на територията на Куклен в резултат на емисии от транспорта и ТИ през 

2010 г. с включен фон

Резултати от дисперсното моделиране за показателя ФПЧ10 за оценка на КАВ в района на общините 
Асеновград и Куклен

3



Списък на таблиците

Табл. 1. Технически параметри на изпускащите устройства на промишлените 
източници на емисии в АВ (ТИ) на площадката на „КЦМ“ АД с времевите им 
вариации на действие през 2007 г......................................................................... 12

Табл. 2. Технически параметри на ТИ на площадката на „КЦМ“ АД с времевите им 
вариации на действие през 2010 г......................................................................... 13

Табл. 3. Технически параметри на ТИ на площадките на „Агрия“ АД и „Цинкови 
покрития“ АД..........................................................................................................14

Табл. 4. Технически параметри на ТИ на територията на Асеновград..............................14
Табл. 5.  Данни за комуникационната натовареност на улиците в Асеновград с 

участието на товарния транспорт..........................................................................15
Табл. 6.  Данни за комуникационната натовареност на улиците и участието на товарния 

транспорт в Куклен ................................................................................................16
Табл. 7. Определение на емисионните множители..............................................................16
Табл. 8. Структура на битовото отопление в Асеновград през годините 2007-2010........17
Табл. 9. Структура на битовото отопление в Куклен през годините 2007-2010...............17
Табл. 10. Вариации на битовото отопление в Асеновград.................................................. 19
Табл. 11. Вариации на битовото отопление в Куклен..........................................................19
Табл. 12. Параметри на битовото отопление и емисия в Асеновград (2007-2010)...........19
Табл. 13. Параметри на битовото отопление и размер на емисията в Куклен (2007-2010)

.................................................................................................................................. 19
Табл. 14. Параметри на площните източници - Асеновград...............................................20
Табл. 15. Параметри на площния източник – Куклен..........................................................20
Табл. 16. Сравнение на резултатите от моделирането за 2007 г.........................................21
Табл. 17. Сравнение на резултатите от моделирането за 2010 г.........................................21
Табл. 18. Участие на отделните източници и фоновите нива при формирането на СГК на 

ФПЧ10 в рецепторните точки с местоположение в пунктовете за мониторинг
.................................................................................................................................. 25

Табл. 19. Данни за средногодишните нива на ФПЧ10 в КФС „Рожен“.............................27
Табл. 20. Максимални нива на ФПЧ10 за Асеновград и Куклен през топлия период на 

годината................................................................................................................... 28
Табл. 21. Данни за нивото на ФПЧ10 през 2007 г. и 2010 г. в  пунктовете за мониторинг 

за топлия период на годината................................................................................ 28
Табл. 22. Обобщение на резултатите за нивото на ФПЧ10 от дисперсното моделиране и 

данните от лабораторния анализ .......................................................................... 29
Табл. 23. Данни за площта и населението, потенциално изложени на въздействието на 

нива на ФПЧ10 надвишаващи СГН...................................................................... 30

Резултати от дисперсното моделиране за показателя ФПЧ10 за оценка на КАВ в района на общините 
Асеновград и Куклен

4



Използвани съкращения

АВ - Атмосферен въздух
АИС - Автоматична измервателна станция
ГОП  - Горен оценъчен праг
ДОП  - Долен оценъчен праг
ДО  - Допустимо отклонение
КАВ - Качество на атмосферния въздух
МОСВ - Министерство на околната среда и водите
МПС - Моторни превозни средства
НСМОС - Национална система за мониторинг на околната среда
НАРЕДБА № 12/2010 г. - НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12/2010 г. за норми за серен 

диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, 
бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух 
(Обн., ДВ, бр. 58/2010 г.)

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите
РОУКАВ - Регион за оценка и управление на КАВ
СГК -  Средногодишна концентрация
СГН - Средногодишна норма за опазване на човешкото здраве
СДК -  Средноденонощна концентрация
СДН - Средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве
СМК - Средномесечна концентрация
ТИ - Точкови източници
ТМПС - Тежки моторни превозни средства
ФПЧ10 - Фини прахови частици с размер под 10 микрона
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Въведение
Целта на настоящата задача е да се допълни оценката за КАВ 

на територията на общините Асеновград и Куклен по показателя 
ФПЧ10(извършвана  чрез  лабораторни  измервания  в  пунктовете  за 
мониторинг:  „Асеновград“(с  код  BG0032A  и  географски 
координати:  N 42,014444о,  Е 24,8825о),  „Кметство“  (с  код 
BG0034A и географски координати: N 42,021944о и E 24,8375о) и 
„Куклен“(географски координати: N 42,033333о, Е 24,783611о) с 
дисперсно моделиране, даващо представа за:

• локализацията на наднорменото замърсяване върху карти с 
оценка  на   засегнатата  територия  (в  km2)  и  броя  на 
населението, подложено на това замърсяване;

• участието/приноса на  различните  източници  (промишлени и 
енергийни,  транспорт,  комунално-битово  отопление)  в 
размера на това замърсяване.
Дисперсията на замърсяването е симулирана с моделиращата 

система SELMAGIS, използваща струен Гаусов модел, в съответствие 
с разпоредбите на чл. 17, ал.3 на  НАРЕДБА № 12/2010 г.  за  норми за 
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид 
и озон в атмосферния въздух (Обн.,  ДВ, бр.  58/2010 г.).  Подробно описание на 
използваната  моделираща  система  е  направено  в  нейното 
ръководство, прил. № 2 към настоящата разработка.

Моделирането е направено за годините 2007 (референтна) и 
2010 за оценка на актуалното състояние. Отчетено е влияние на 
промишлените източници върху КАВ по показателя ФПЧ10 в диапазона 
0,3%-0,6%,  на  транспорта  –  0,3%-4,8%,  на  комунално-битовото 
отопление – 41,3%-44,6%, на фона(национален  и регионален) – 
51,6%-58,1% (табл. 18 и графиката след нея).  При формирането 
на общото ниво на ФПЧ10 от особено значение е фоновата концентрация.

Резултатите показват, че сред локалните източници най-съществено е 
участието  на  битовото  отопление. Въпреки  сезонното  му  влияние, 
изчислените  нива  достигат  в  Куклен  до  14 μg/m3(фиг.  24, 
графична  част),  в  Асеновград  –  26 μg/m3(фиг.  10,  графична 
част). В централната градска част на Куклен са отчетени нива 
на ФПЧ10 в диапазона 11-14 μg/m3, в перифериите на града – 4-
11 μg/m3 –  АИС  „Куклен“  е  ситуирана  в  района  с  максимални 
концентрации на ФПЧ10 в резултат от отоплението. Високите нива 
(в  диапазона  20-26 μg/m3)  са  локализирани  в  широкия  градски 
център на Асеновград, в южната част на полигон № 2, в южната и 
югозападната част на полигон № 6 и северната част на полигон 
№ 11, както и в източната част на полигон № 5 (фигури 4 и 10, 
графична част).

Замърсяването на АВ в Асеновград и Куклен от  транспорта е 
представено на фиг. 9 и фиг. 23, графична част. Високите нива, 
както и максималното ниво се отчитат за:

• Асеновград  -  на  входно-изходните  градски  артерии  като 
максималното  ниво  е  изчислено  в  размер  на  35 μg/m3 с 
възможни до 80 броя превишения в годишен мащаб;
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• Куклен  - на  главната  градска  артерия,  ул.  „Ал. 
Стамболийски“ в размер на 3 μg/m3 с възможни до 5 броя 
превишения в годишен мащаб.
Имисиите  от  точковите  източници  от  промишлеността  и 

разпределението им в АВ са представени в графичната част на 
доклада,  за Асеновград на фигури  от 5 до 8 и за Куклен – на 
фигури 21 и 22. На фигурите се вижда, че въпреки промяната в 
режима на работа на източниците в „КЦМ“ АД през 2010 г. и 
включването  на  четири  нови,  влиянието  им  върху  населените 
места не се променя спрямо 2007 г. Тяхното участие върху КАВ в 
Асеновград и Куклен е незначително – под 1%.

На  фигурите  11  и  12,  графична  част,  са  означени 
засегнатите площи от измененото КАВ в Асеновград, водещо до 
влошаване  качеството  на  живот  на  хората  и  увреждане  на 
околната среда с нива превишаващи СГН=40 μg/m3 за опазване на 
човешкото здраве. Тяхната локализация е предимно в централните 
градски  части,  в  териториите,  прилежащи  на  транспортните 
артерии:  „Борислав“,  „Васил  Левски“,  „Цар  Иван  Асен  II“, 
„Съединение“,  „Христо  Ботев“,  „България“,  „6-ти  януари“  и 
централните части на кв. Долни Воден,  засягайки  площ  с  размер  на 
2,5 km2, обитавана от 29500 жители.

В Куклен не са определени площи, както и няма засегнато 
население  от  средногодишни  нива,  превишаващи  СГН  за 
ФПЧ10=40 μg/m3.

С  оценката  за  неопределеността  на  резултатите  от 
дисперсното  моделиране  в  съответствие  с  изискванията  за 
тяхното качество (т. 2 на раздел I от прил. № 8 на  НАРЕДБА 
№ 12/2010 г.)  спрямо  средногодишната концентрация  на ФПЧ10 се 
установява, че в местата на описаните по-горе ПМ са:

• за 2007 г. - съответно 22%, 4% и 17% (табл. 16);
• за 2010 г. - съответно 18%, 17% и 2% (табл. 17).

И  за  двете  години  (2007  и  2010)  неопределеността  на 
дисперсното моделиране за средногодишните стойности е под 50% 
-  изпълнени  са  нормативните  изисквания  към  качеството  на 
данните за извършената оценка чрез дисперсно моделиране.

Въз  основа  на  резултатите  от  дисперсната  оценка  са 
преразгледани мерките в Плана за действие към Програмата като 
са  определени  по-ефективни  и  целенасочени,  реално  изпълними 
до края на 2012 г. и дългосрочни – до 2015 г. С очакваните 
резултати от изпълнението им е направено ново моделиране, в 
резултат  на  което  се  установява,  че  съществува  реална 
възможност да бъдат спазени нормите  по показателя ФПЧ10  през 
2012  г.  в  Асеновград  и  Куклен.  Резултатите  от  прогнозното 
моделиране  с  оценка  на  очакваното  подобрение  на  КАВ  са 
представени в т. 10 на  актуализацията на  Програмата  за  оценка  и 
управление на КАВ в района на Общините Асеновград и Куклен в съответствие с 
изискванията, определени в прил. № 15 на Наредба № 12/2010 г.
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1. Моделиране на замърсяването на атмосферния въздух в района 
на общините Асеновград и Куклен за показателя ФПЧ10 

Резултатите от извършената оценка на КАВ чрез дисперсно 
моделиране  на  замърсяването  с  ФПЧ10 в  района  на  общините 
Асеновград  и  Куклен  с  моделиращия  софтуер  SELMAGIS  са 
представени  в  съответствие  с  разпоредбите чл.  13,  т.  2  на 
НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12/2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини 
прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (Обн., 
ДВ,  бр.  58/2010  г.) и  отговарят  на  изискванията  на  раздел  II, 
приложение № 8 като осигуряват следната информация:

1. описание на изпълнените дейности по оценката;
2. използвани специфични методи с препратки към съответните 

описания на метода;
3. източници на данни и информация;
4. описание на резултатите, включително на неопределеността 

им,  и  по-конкретно  размерите  на  територията,  в  която 
концентрациите превишават някоя от установените норми  по 
показателя  ФПЧ10 или  превишават  горния,  или  долния 
оценъчен праг;

5. населението,  потенциално  изложено  на  нива,  превишаващи 
някоя  пределно  допустима  стойност  за  опазване  на 
човешкото здраве. 

1.1. Използвани специфични методи
Дисперсията на замърсяването е симулирана с моделиращата 

система SELMAGIS, използваща струен Гаусов модел, в съответствие 
с  разпоредбите  на  чл.  17,  ал.3  на  НАРЕДБА  МОСВ  и  МЗ 
№ 12/2010 г.  Методите  за  оценка,  посочени  в раздел  V  на 
прил. № 11 към нея са базирани също на струйния Гаусов модел и 
са утвърдени от:

• министъра  на  околната  среда  и  водите,  министъра  на 
регионалното развитие и благоустройството и министъра на 
здравеопазването  на  25  февруари  1998  г.  -  Методика  за 
изчисляване  височината  на  изпускащите  устройства, 
разсейването  и  очакваните  концентрации  на  замърсяващи 
вещества в приземния слой, необнародвана в ДВ, публ. в 
Бюлетин "Строителство и архитектура" на МРРБ бр. 7/8 от 
1998 г.;

• министъра на околната среда и водите със  Заповед № РД-
994/04.08.2003 г.  - Методика  за  определяне  разсейването 
на  емисиите  на  вредни  вещества  от  превозни  средства  и 
тяхната концентрация в приземния атмосферен слой.
Описанието  им  е  представено  на  страницата  на  МОСВ  в 

раздела  „Законодателство“,  тема  „Списък  на  актовете“,  т. 7 
„Опазване  чистотата  на  въздуха“,  т. VI  „Методики“ - 
http://www.moew.government.bg/.
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Подробно  описание  на  Моделиращата  система  SELMAGIS е 
направено  в  нейното  ръководство  -  МОСВ,  дирекция  „Опазване 
чистотата на въздуха“ и във файла,  прил. № 2 към настоящата 
разработка.

Моделиращата  система SELMAGIS(Система за  пресмятане  и 
представяне  имисиите  на  замърсители  във  въздуха) е 
дисперсионна  моделираща  система  за  изчисляване  на 
концентрациите  на  имисиите  на  отделните  замърсители  в 
атмосферния  въздух.  Моделът  може  да  съпоставя  изчислените 
имисионни  величини  със  съответните  норми  като  представя 
информация за тяхното спазване или превишение.

Програмният  продукт  SELMAGIS работи  с географската 
информационна  система ArcView-GIS  (V 3.2a)  и  използва 
изчислителните  ядра  на  други  моделиращи  програми  (PROKAS  и 
TALBO). Тя интегрира следните модули:

1. DIGIstreet  – дигитализира  сложни  улични  мрежи,  вкл. 
транспортните им характеристики;

2. EMIstreet - изчислява емисиите от изгарянето на горива в 
МПС, както и на ФПЧ10 вследствие триенето на спирачки, 
съединители,  гуми  и  настилки,  както  и  уноса  на 
отлаганията (уличната прах) от платното;

3. DIGIpoint - създава имисионните точки, в които да бъдат 
определени концентрациите на отделните замърсители;

4. PROKAS - изчислява допълнителното замърсяване на въздуха 
над улиците (застроени и незастроени) от транспортните 
дейности;

5. TALBO вкл. DIGItalbo - дигитализира точкови и площни/ 
неорганизирани  източници  (напр.  битово  отопление, 
складиране на разпрашаващи се материали и съхранението 
им  на  депа,  които  могат  да  предизвикат  емисии  при 
определени условия като силен вятър и др.) и изчислява 
имисиите от тях;

6. DIGIsum  - изчислява  общото  замърсяване  като  сума  от 
отделните  източници,  вземайки  предвид  фоновите 
концентрации  -  към  него  има  и  конверсионен  модул  за 
химичното превръщане на NO в NO2.

За  нуждите  на  моделирането  са  използвани  три  различни 
метеорологични  файла  –  за  Асеновград,  Куклен  и  Пловдив(за 
външните източници), в които за изчисляване на класовете на 
устойчивост  в  TA  Luft-формат,  за  дисперсните  класове  на 
ветровото поле са използвани срочни климатични данни в 07, 14 
и 21 часа (температура и относителна влажност на въздуха, обща 
облачност, количество и вид на валежите, посока и скорост на 
вятъра). Метеорологичните файлове са подготвени от специалисти 
на НИМХ към БАН - София. Пресметнати са честотите на скоростта 
на вятъра по посоки през 10 градуса - от 10 до 360 градуса за 
9  диапазона  на  скоростта  и  за  6  класа  на  температурна 
стратификация  на  атмосферата.  Допълнително  е  изготвена 
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информация за броя на дните с валеж по месеци от специалисти в 
Пловдивския филиал на НИМХ към БАН.

Въз  основа  на  метеорологичните  данни,  пресмятанията  са 
направени  за  36  посоки,  9  различни  градации  на  скорост  на 
вятъра  и  6  класа  на  устойчивост.  Разгледани  са  общо 
36 х 9 х6 = 1 944  метеорологични  обстановки  със  съответните 
честоти.  При  изчисляването  на  концентрациите  в  рецепторните 
точки  са  взети  предвид  посочените  1 944  метеорологични 
обстановки за 5 емисионни класа на източника. Така, резултатът 
от  изчисляването  за  всяка  разглеждана  точка  съдържа 
1 944 х 5 = 9 720  различни  стойности  на  концентрацията  със 
съответната  честота,  т.е.  колко  често  се  среща  съответната 
концентрация през годината. След това от тези резултати чрез 
статистическо разпределение, едновременно със средногодишната 
стойност е определен броят на превишенията  и перцентилите за 
сравнение с краткосрочните норми на замърсителя ФПЧ10.

1.2. Източници на данни и информация

От страна на общините Асеновград и Куклен са изпратени 
писма до редица лица и институции за събиране на информация. 
За  целите  на  моделирането  са  използвани  данни  за 
предприятията,  разположени  в  границите  на  разглежданите 
населени места и извън тях (на територията на общините), които 
биха могли да окажат влияние („КЦМ“ АД, „Агрия“ АД и „Цинкови 
покрития“ АД). Тези източници са моделирани като точкови и за 
тях  са  получени  данни  за  размера  на  емисиите  на  ФПЧ10,  за 
параметрите на изпускащите им устройства и времевите вариации 
на работа в денонощен и годишен мащаб. Стойностите на емисиите 
са  в  резултат  от  контролни  и  собствени  измервания,  което 
осигурява тяхната висока достоверност.

Транспортният  поток  е  моделиран  като  линеен  източник. 
Информация за интензивността му извън градските територии и 
участието на тежкотоварните МПС е получена от ЦЛПМ към Агенция 
“Пътна инфраструктура”. Данните за интензитета и структурата 
му в рамките на градските територии са осигурени с еднократно, 
преброяване за целите на модела.

Като  площни  източници  са  моделирани  системите  за 
комунално-битово отопление - обработени са получените данни за 
продадените  количества  гориво,  за  броя  на  населението, 
жилищата и домакинствата, за броя на абонатите на РОЦ „Чайка“, 
„ЕВН България“ АД и “ОВЕРГАЗ ЮГ” АД.

Направен  е  анализ  на  резултатите  от  лабораторните 
измервания в периода 2006-2010 за определяне на регионалното 
фоново  ниво.  Данните  за  фона  в  КФС  „Рожен“  са  получени  от 
специалистите на ИАОС към МОСВ.

Информацията за точковите източници на емисии е от РИОСВ-
Пловдив  и  от  „КЦМ“  АД  (за  дейността  им  през  2010  г.). 
Обработени и анализирани са също данните, предоставени от:
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1. Финансовата служба към община Асеновград – относно броя и 
структурата на жилищата (общо и по квартали) и тяхната 
площ; 

2. ТСБ-Пловдив към НСИ – брой население по населени места и 
общо,  брой  домакинства,  брой  жилища  и  тяхната  площ  за 
общините Асеновград и Куклен; 

3. „ЕВН  България“  АД  –  консумация  на  електроенергия  за 
битови  абонати;  за  РОЦ  “Чайка”:  брой  абонати;  сумарно 
потребление на топлинна енергия и по месеци; количество и 
вид на изразходваното гориво за осигуряване на посоченото 
потребление; 

4. “ОВЕРГАЗ ЮГ” АД - количество на използваната пр.газ от 
битови, промишлени и обществено-административни абонати в 
общините по месеци и броя на тези абонати по квартали;

5. „Топливо“  АД,  „Петрол“  Ад,  „ШЕЛ  България“  ЕАД  и  други 
търговци на горива – количество на продадените горива по 
видове, отделно за граждани за битови нужди и за фирми;

6. Общинските  структури  -  актуална  информация  за  броя  на 
населението  в  отделните  селища  и  по  квартали,  брой  на 
домакинствата, баланс на сградите;

7. ЦЛПМ към АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” - интензивност на 
движението  и  структурата  му  по  пътищата  от 
републиканската  пътна  мрежа  на  територията  на  общините 
Асеновград  и  Куклен  с  карта-схема  на  преброителните 
пунктове;

8. НИМХ – брой на дните с валежи и метеорологични данни за 
дните с отчетени превишения на средноденонощната норма за 
опазване  на  човешкото  здраве  за  ФПЧ10 в  пунктовете  за 
мониторинг на Асеновград, Долни Воден и Куклен в периода 
2007-2010 г.
Използвани  са  още  данни  за  енергийния  баланс  на 

домакинствата  в  страната  от  НСИ.  Получената  информация  е  в 
прил. № 1 към настоящата разработка.

1.3. Описание на изпълнените дейности по оценката

Оценката на КАВ, извършена чрез дисперсното моделиране със 
SELMAGIS, включва описаните в точки 1.3.1 – 1.3.5 дейности.

1.3.1. Мащабиране на картния материал за целите на моделирането

Картите,  използвани  за  целите  на  моделирането  са 
подготвени  в  необходимия  мащаб.  Върху  тях  са  посочени 
източниците на емисии (фигури 1, 2, 3, 4, 19, 20, графична 
част).  С  помощта  на  модула  DIGIpoint  е  създадена  имисионна 
мрежа с рецепторни точки, със стъпка 250 х 250 метра, в която 
да  бъдат  определени  концентрациите  на  ФПЧ10(мрежата  обхваща 
цялата територия на градовете Асеновград и Куклен).
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1.3.2. Точкови източници (ТИ)
Създаден е файл с техническите параметри на изпускащите 

устройства на промишлените и енергийните източници на емисии в 
атмосферния въздух (точкови източници) с времевите им вариации 
на  действие.  ТИ  са  разгледани  като  външни  (тези  извън 
границите на населените места) и вътрешни - в Асеновград (в 
Куклен  няма  такива).  Като  външни  ТИ  са  моделирани  всички, 
работили  през  съответната  година,  изпускащи  устройства  на 
площадката на „КЦМ“ АД, „Агрия“ АД и „Цинкови покрития“ АД. За 
Куклен  са  разгледани  като  външни  допълнително  тези  на 
територията на Асеновград. Емисионните параметри на точковите 
източници са представени в табл. 1-4.

С  помощта  на  модул  DIGItalbo  тези  източници  са 
дигитализирани. С модул  TALBO са изчислени имисиите от тях и 
разпределението  им  в  АВ,  представени  в  графичната  част  на 
доклада:  за Асеновград на фигури от 5 до 8,  за Куклен – на 
фигури 21 и 22.

Табл. 1. Технически параметри на изпускащите устройства на промишлените 
източници на емисии в АВ (ТИ) на площадката на „КЦМ“ АД с времевите им вариации 
на действие през 2007 г.

№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен
Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y

1
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
“Дробилно”

47000 0,18 25 35 24 231 1,0

2
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
”Пресевно”

50000 0,22 25 35 24 318 1,7

3
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
“Шихтоподготвително”

3000 0,01 35 25 24 265 0,1

4
“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен”, ТО ”Шахтова и 
фюминг пещ”

55000 0,18 35 35 24 354 1,5

5
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, 
ТО ”Сребродобивно” и 1 бр.рафинационен 
котел, ТЗ “Оловни сплави”

68000 0,22 30 30 24 284 1,5

6
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, 
рафинационни котли, 8 бр. и късобарабанни 
пещи №№2 и 3

65000 0,24 30 30 24 352 2,0

7
“Аглотопилен”– технологични газове от 
агломашина, шахтова пещ, фюминг пещ, 
пържилни пещи за фюминг-окиси

550000 1,44 80 165 24 347 12,0

8 “Пържене и сярна киселина”, ТЗ 10500 0,03 25 12 24 164 0,1

9
“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро 
извличане”

2000 0,01 25 25 24 25 0,0

10
“Извличане и електролиза”,ТЗ ”Мокро 
извличане”

2000 0,01 25 25 24 113 0,0

11
“Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро 
извличане”

3000 0,01 25 25 24 186 0,1

12 “Извличане и електролиза”, ТО ”Кадмиево” 2500 0,01 25 18 24 11 0,0

13
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
“Дробилно”

8000 0,03 25 7,5 24 0 0,0

14
 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
“Дробилно”

14000 0,05 25 20 24 182 0,2
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№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен
Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y

15
 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Ниско и 
високопещно”

160000 0,41 90 70 24 365 3,6

16
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне” 

35000 0,09 100 40 24 335 0,7

17
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне”

8000 0,02 25 25 24 335 0,2

18
 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО 
”Пържилно и прахоулавяне”

6100 0,03 25 25 24 313 0,2

19
“Извличане и електролиза”, ТО ”Топене и 
леене на катоден цинк, CGG”

35000 0,1 25 25 24 348 0,9

20 “Извличане и електролиза”, ТО ”Електролиза” 21000 0,07 25 25 24 218 0,4

21
“Извличане и електролиза”, ТО ” Топене и 
леене на катоден цинк, CGG”

7000 0,03 25 17 24 128 0,1

27  “Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене” 6500 0,02 25 26 24 128 0,1

28  “Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене” 3500 0,01 60 25 24 282 0,1

29 “Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рециклинг” 11000 0,02 25 15 24 217 0,1

Общо 26,5

Табл. 2. Технически параметри на ТИ на площадката на „КЦМ“ АД с времевите им 
вариации на действие през 2010 г.

№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен

Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y

1 “Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО “Дробилно” 47000 0,18 25 35 24 231 1,0

2 “Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО ”Пресевно” 50000 0,22 25 35 24 311 1,7

3
“Аглотопилен”, ТЗ ”Агломерация”, ТО 
“Шихтоподготвително”

3000 0,01 35 25 24 303 0,1

4
“Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен”, ТО ”Шахтова и 
фюминг пещ”

55000 0,18 35 35 24 342 1,4

5
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, ТО 
”Сребродобивно” и 1 бр.рафинационен котел, ТЗ 
“Оловни сплави”

68000 0,22 30 30 24 321 1,7

6
“Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рафинация”, 
рафинационни котли, 8 бр. и късобарабанни пещи 
№№2 и 3

65000 0,24 30 30 24 342 1,9

7
“Аглотопилен”– технологични газове от 
агломашина, шахтова пещ, фюминг пещ, пържилни 
пещи за фюминг-окиси

55000
0

1,44 80 165 24 321 11,1

8 “Пържене и сярна киселина”, ТЗ 10500 0,03 25 12 24 141 0,1

9 “Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро извличане” 2000 0,01 25 25 24 30 0,0

10 “Извличане и електролиза”,ТЗ ”Мокро извличане” 2000 0,01 25 25 24 127 0,0

11 “Извличане и електролиза”, ТЗ ”Мокро извличане” 3000 0,01 25 25 24 190 0,1

12 “Извличане и електролиза”, ТО ”Кадмиево” 2500 0,01 25 18 24 6 0,0

13 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Дробилно” 8000 0,03 25 7,5 24 6 0,0

14  “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Дробилно” 14000 0,05 25 20 24 182 0,2

15
 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО “Ниско и 
високопещно”

16000
0

0,41 90 70 24 365 3,6

16
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и 
прахоулавяне” 

35000 0,09 100 40 24 365 0,8

17 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и 8000 0,02 25 25 24 365 0,2
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№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен

Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y

прахоулавяне”

18
 “Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и 
прахоулавяне”

6100 0,03 25 25 24 365 0,2

19
“Извличане и електролиза”, ТО ”Топене и леене на 
катоден цинк, CGG”

35000 0,1 25 25 24 365 0,9

20 “Извличане и електролиза”, ТО ”Електролиза” 21000 0,07 25 25 24 268 0,5

21
“Извличане и електролиза”, ТО ” Топене и леене на 
катоден цинк, CGG”

7000 0,03 25 17 24 74 0,1

27  “Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене” 6500 0,02 25 26 24 60 0,0

28  “Пържене и сярна киселина”, ТЗ ”Пържене” 3500 0,01 60 25 24 282 0,1

29 “Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Рециклинг” 11000 0,02 25 15 24 119 0,1

30 “Аглотопилен”, ТЗ ”Топилен” 10500 0,03 35 25 24 365 0,3

31 “Рафинация и рециклинг”, ТЗ “Оловни сплави” 13500 0,05 35 16 24 365 0,4

32
“Велц и рециклинг”, ТЗ ”Велц”, ТО ”Пържилно и 
прахоулавяне”

10000 0,03 35 25 24 365 0,3

33 ”Златен концентрат” 3000 0,01 25 7 24 365 0,1

Общо 26,8

Табл. 3. Технически параметри на ТИ на площадките на „Агрия“ АД и „Цинкови 
покрития“ АД

№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен
Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y
Агрия 0,085

К6
Синтез на дитиокарбамати - сушене на 
цинеб

33500 0,18 47 22 24 1 0,004

К9-К23 Формулиране на дитиокарбамати 17400 0,04 25 23,5 24 40 0,039

К24-К31 Формулиране на медсъдържащи ПРЗ 20000 0,04 22 33,5 24 40 0,036

К32
Разфасовка на прахообразни ПРЗ в 
малки опаковки

11500 0,01 23 8,5 24 27 0,005

Цинкови покрития

Вентилационни газове 10197 0,03 37,7 12 16 168,00 0,1

Табл. 4. Технически параметри на ТИ на територията на Асеновград

№
Източник

Обем. 
поток 

Емисия 
ФПЧ10

Изх. 
Темп.

Вис. на 
комина

Режим на работа

дневен годишен
Емисия 
ФПЧ10

Име m3/h kg/h oC m часа дни Mg/Y
1 "ЕЛДОМ СТАРТ" ООД 5010 0,1 30 7 4 20 0,01

2 "КАМЕКС БГ" АД 15337 0,15 420 30 2 20 0,01

3 "ГАНЧЕВ" ЕООД 7312 0,34 200 85 2 7 0,005

4 „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД 24750 2,55 79 22 7 47 0,84

5 „КАЛЦИТ“ АД 11,1

П6 Варова пещ 1 49553 0,14 83 25,5 24 240 0,8

П5 Варова пещ 3 45897 0,17 85 41 24 240 1,0

П2 Цех „Хидратирана вар” 20423 0,50 22 34 24 240 2,9

П7 Електродъгова пещ 249890 0,31 106 21 24 240 1,8

П4 Цех карбонатен 42000 0,8 100 13,5 24 240 4,6

Общо 11,92
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1.3.3. Линейни източници
Извършена  е  подготовка  на  данните  за  транспорта 

(дигитализиране  на  уличната  мрежа  с  модул  DIGIstreet  и 
изчисляване  на  емисиите  с  модул  EMIstreet).  Моделирано  е 
влиянието на улиците, въз основа на данните за интензивност на 
движението.  Тези  данни  са  обработени  за  определяне  на  24-
часовата  интензивност  на  движението  и  участието  на 
тежкотоварния транспорт, при което е създаден файл с времеви 
вариационни  криви.  При  моделирането  са  включени  19  улични 
отсечки в Асеновград като ул. „Цар Иван Асен II“ е разделена 
на две отсечки, предвид различната интензивност на движението. 
За Куклен моделирането е направено за двете основни входно-
изходни  комуникационни  артерии  като  ул.  „Александър 
Стамболийски“  също  е  разделена  на  две  отсечки,  отразявайки 
различната натовареност.

Моделираните отсечки се различават освен по интензитета на 
транспортния поток и по характера на застрояването край тях – 
класифицирано  за  целите  на  SELMAGIS според  съотношението  на 
височината на сградите, разстоянието между тях от двете страни 
на  улицата  и  наличието  на  незастроени  пространства  между 
отделните сгради по дължината на улицата (таблици 5 и 6 – тип 
крайпътно застрояване).

Табл. 5.  Данни за комуникационната натовареност на улиците в Асеновград с участието 
на товарния транспорт

Улица

Среднодневна интензивност

Общо МПС

бр. МПС/24h

Дялово участие 
на ТМПС

Тип крайпътно 
застрояване*

Кодове за 
образци 

"шофиране"**

Емисия 
ФПЧ10

2007 г. и 
2010 г.

Mg/Y
кв.Долни Воден 1 4121 0,031 204 NS_D 0,25

кв.Долни Воден 2 4263 0,000 0 NS_D 0,13

Джамсъзов 1705 0,101 0 NS_D 0,20

кв.Горни Воден 1492 0,029 0 NS_D 0,16

България 31048 0,022 202 LSA2 3,52

Васил Левски 13726 0,037 206 LSA3 0,59

Ал. Стамболийски 10919 0,013 208 LSA3 0,45

Цар Иван Асен II 26828 0,022 208 LSA3 5,02

Цар Иван Асен II 21317 0,017 208 LSA3 0,86

Христо Ботев 14662 0,015 206 LSA3 1,40

6-ти януари 6135 0,012 206 LSA3 0,35

Възрожденци 2149 0,023 206 NS_D 0,08

Борислав 7279 0,033 206 LSA3 0,05

Марица 3466 0,000 0 NS_D 0,03

Съединение 7140 0,020 208 LSA3 0,27

княз Борис I 5685 0,017 208 NS_D 0,28

Моминска 1525 0,064 0 NS_D 0,21

Козановско шосе 1525 0,064 0 NS_D 0,23

Индустриална 3605 0,027 0 NS_D 0,38

Общо 14,5
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Табл. 6.  Данни за комуникационната натовареност на улиците и участието на товарния 
транспорт в Куклен 

Улица

Среднодневна интензивност

Общо МПС

МПС/24h

Дялово участие 
на ТМПС

Тип крайпътно 
застрояване*

Кодове за 
образци 

"шофиране"**

Емисия 
ФПЧ10

2007 и 2010

Mg/Y
Ал. Стамболийски в 
посока Руен

1918 0,068 204 NS_D 0,15

Ал. Стамболийски в 
посока Брестник

4334 0,040 204 NS_D 0,24

Хр.Г. Данов 2131 0,041 204 NS_D 0,09

Общо 0,5

*Тип крайпътно застрояване – определя се в зависимост от вида на застрояването (от едната страна на 
улицата  –  код  100,  от  двете  страни  на  улицата  –  200)  като  поредният  номер  в  кода  е  функция  на 
съотношението между височината на сградите и ширината на улицата, както и процента на незастроените 
пространства; пример – код 204 показва, че застрояването на улицата е двустранно при съотношение на 
височината на сградите към ширината на улицата 1:2 и 21-60% незастроени пространства в линията.
**Кодове за образци "шофиране" – определя се в зависимост от позволената скорост на шофиране за 
уличния участък, начина на управление на транспортния поток (светлинно управление вкл. със зелена 
вълна и др.) и наличието на препятствия (остри завои, пешеходни пътеки, наклони и др.)

При  изчисляване  на  емисията  от  транспорта  е  взето  под 
внимание нейната пряка зависимост от емисиите от: ауспуха на 
МПС,  триенето  на  спирачките,  съединителите,  гумите  и 
настилките, вторичния унос на отлаганията по улиците. Взети са 
под внимание също дефинираните образци „шофиране“ - таблици 5 
и 6. Компонентите на сумарната емисия са изчислени с модул 
EMIstreet.  Броят  на  дъждовните  дни  през  годината,  влияещи 
пряко върху емисията от триене и вторичния унос също е включен 
при изчисленията (използвани са данните от таблицата на НИМХ-
филиал Пловдив).

С  модула  PROKAS са  изчислени  имисиите  от  транспорта  в 
точките  от  рецепторната  мрежа  като  разпределението  им  е 
визуализирано на фиг. 9 и фиг. 23, графична част.

Табл. 7. Определение на емисионните множители

Тип улица
Код 

"шофиране"

Емисия ФПЧ10 в [g/km]

2007 г. и 2010 г.

От ауспуха
От триене и 

унос
Сумарна

Леки 
МПС

Тежки 
МПС

Леки 
МПС

Тежки 
МПС

Леки 
МПС

Тежки 
МПС

Главни градски улици със светлинно управление 
на предимството, средно ниво на  препятствия

LSA2 0,01 0,21 0,06 0,6 0,0696 0,8076

Главни градски улици със светлинно управление 
на предимството, високо ниво на  препятствия

LSA3 0,01 0,22 0,09 0,8 0,1000 1,0212

Странични(квартални) улици в гъсто застроен 
район

NS_D 0,02 0,25 0,09 0,8 0,1057 1,0509
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1.3.4. Площни източници

Обработени  са  данните  за  комунално-битовото  отопление, 
моделирано  като  площни  източници,  предвид  характера  на 
източниците  и  изпускащите  устройства  (множество,  близо 
разположени, комини с малка височина). С модула  DIGItalbo  са 
дигитализирани  отделните  площни  източници. Структурата  на 
битовото  отопление  по  вида  на  използваната  енергия  е 
представена в таблици 8 и 9. Типът на застрояване е дефиниран 
в  същата  таблица.  В  нея  е  представено  и  процентното 
разпределение на домакинствата по вида на използваната енергия 
за битово отопление.

Емисиите от битовото отопление с принос към замърсяването 
на  КАВ  с  ФПЧ10 основно  са  вследствие  употребата  на  твърди 
горива – брикети, въглища и дърва. 

Табл. 8. Структура на битовото отопление в Асеновград през годините 2007-2010

Жилищни райони със:
РОЦ 

„Чайка“

Структура по вид използвана енергия в населени 
места без централно топлоснабдяване

Застрояване Тип
Природен 

газ
Ел. 

енергия
Твърди 
горива

Други

Еднофамилно, свободно А 0% 8% 10% 75% 7%

Кооперации до 5 етажа Б 0% 8% 42% 43% 7%

Колективно над 6 етажа В 0% 8% 75% 25% 7%

С топлофикация – РОЦ „Чайка“ Б 36% 8% 25% 24% 7%

кв. Долни Воден и кв. Горни Воден А 0% 0% 5% 85% 10%

Табл. 9. Структура на битовото отопление в Куклен през годините 2007-2010

Жилищни райони със:
Структура по вид използвана енергия в населени места без 

централно топлоснабдяване

Застрояване Тип Ел. енергия Твърди горива Други

Еднофамилно, свободно А 7% 85% 8%

Приет е следния модел за определяне на годишната емисия:
1. жилищните  райони  в  Асеновград  са  определени  в  три 

категории (А, Б, В), а в Куклен в една - категория „А“ 
като  полигони  в  зависимост  от  типа  и  етажността  на 
жилищните сгради – таблици 8 и 9 в приложение № 4 към 
Програмата;

2. по данни на “Овергаз Юг” АД е направена оценка за броя на 
домакинствата  по  райони,  използващи  пр.газ  за  битово 
отопление в Асеновград като за останалите домакинства е 
приложена схема за разпределение между другите три вида 
източници на топлоенергия за бита (електрическа, твърди 
горива  и  др.);  в  Куклен  броят  на  домакинствата  е 

Резултати от дисперсното моделиране за показателя ФПЧ10 за оценка на КАВ в района на общините 
Асеновград и Куклен

17



разпределен  на  ползващи  за  отопление  електроенергия, 
твърди горива и др.вид енергия.

3. за  всяко  домакинство,  използващо  за  отопление  твърдо 
гориво, е приписано годишно количество от съответния вид 
(въглища, брикети, дърва) съгласно средно статистическите 
за страната (източник, НСИ);

4. емисионните  фактори  при  употреба  на  твърди  горива  са 
представени в таблици 15 и 16;

5. годишната емисия по полигони е произведение от броя на 
домакинствата,  използващи  твърди  горива  и  годишния 
емисионен фактор за домакинство.
Параметрите  на  горивния  процес:  включват  съоръжения, 

работещи в прекъснат режим, с ръчна регулация на интензитета и 
ефективността  на  горене.  Циклите  на  горене  се  редуват  в 
денонощието в зависимост от дневния режим на домакинството и 
външната  температура  като  преобладава  сутрешно  и  късно 
следобедно  включване  на  отоплението.  Продължителността  на 
горене в един цикъл при тези съоръжения е до 5 часа като в 
годишен мащаб режимът с двукратно палене в денонощие трае 90 
дни(900  h/Y).  Средната  температура  на  изходящите  газове  от 
съоръженията,  работещи  в  цикличен  режим  е  80оС.  Емисионните 
фактори са базирани на Единната методика за инвентаризация на 
емисиите на вредни вещества във въздуха, 2007 г. (базирана на 
Ръководството CORINAIR на ЕАОС), но актуализирани за условията 
в страната предвид факта, че на пазара се предлагат въглища 
без  регламентирани  характеристики  и  дърва  за  огрев  без 
гарантирана  влажност,  както  и  че  в  употреба  са  горивни 
инсталации, работещи постоянно в променлив режим (разпалване-
загасване).

Предвид  голямата  несигурност  на  получените  данни  за 
количеството и вида на употребените горива за битови цели в 
Асеновград и Куклен въз основа на продадените в тях (горива 
могат  да  се  купуват  и  извън  тях  като  едновременно  с  това 
домакинства от други селища могат да купуват в Асеновград и 
Куклен), изчисленията са направени въз основа на енергийния 
баланс  на  домакинствата  и  средната  за  страната  употреба  на 
твърди горива за периода 2003 – 2010 г.(по данни на НСИ). Въз 
основа  на  направения  анализ  е  взет  под  внимание  броя  на 
домакинствата,  използващи  услугите  на  градските 
топлоснабдителна  и  газоснабдителна  мрежи  в  Асеновград  за 
отопление.

Режимът  на  работа  на  битовото  отопление  с  времевите 
вариации е описан в табл. 10 и табл. 11. Емисията на ФПЧ10 от 
битовото отопление и неговите параметри за едно домакинство и 
общо  за  цялото  селище  са  представени  в  таблици  12  и  13. 
Размерът на сумарната емисия от комунално-битовото отопление 
за Асеновград е 50 тона годишно(за годините 2007 и 2010), за 
Куклен – 13 т/год. Изчисляването на имисиите е направено с 
модул  TALBO  като  разпределението  им  върху  територията  на 
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Асеновград и Куклен  е визуализирано съответно на фиг.10 и 
фиг. 24, графична част.

Табл. 10. Вариации на битовото отопление в Асеновград

Битово отопление

Вариации

дневни - часове годишни - дни

5 5 5 5 4 90 275

Честота
№ I II III IV V I II

Стойност 0,21 0,21 0,21 0,20 0,17 0,25 0,75

Емисия не да не да не да не

Табл. 11. Вариации на битовото отопление в Куклен

Битово отопление

Вариации

дневни - часове годишни - дни

5 5 5 5 4 90 275

Честота
№ I II III IV V I II

Стойност 0,21 0,21 0,21 0,21 0,16 0,25 0,75

Емисия не да не да не да не

Табл. 12. Параметри на битовото отопление и емисия в Асеновград (2007-2010)

Битово отопление
Употреба на твърди горива 

въглища брикети дърва общо

Средно потребление на енергия в България от 
домакинство, ползващо твърди горива за 
отопление(източник - НСИ)

GJ/Y 3,487 0,511 15,182 19,181

% 18 3 79  - 

Параметри на 
горивния процес

работен график h/Y 900 900 900 900

темп. изх. газове  оС 80 80 80 80

Емисионен фактор ФПЧ10 g/GJ 220 147 300

Емисия ФПЧ10 на домакинство kg/Y 0,8 0,1 4,6 5,4

Емисия ФПЧ10 на домакинство kg/h 0,00085 0,00008 0,00506 0,00600

Емисия ФПЧ10
Общо от битово отопление в 
Асеновград

Мg/Y 7 1 42 50

Табл. 13. Параметри на битовото отопление и размер на емисията в Куклен (2007-2010)

Битово отопление
Употреба на твърди горива 

въглища брикети дърва общо

Средно потребление на енергия в България от 
домакинство, ползващо твърди горива за 
отопление(източник - НСИ)

GJ/Y 3,487 0,511 15,182 19,181

% 18 3 79  - 

Параметри на 
горивния процес

работен график h/Y 900 900 900 900

темп. изх. газове  оС 80 80 80 80

Емисиoнен фактор ФПЧ10 g/GJ 220 147 300

Емисия ФПЧ10 на домакинство kg/Y 0,8 0,1 4,6 5,4

Емисия ФПЧ10 на домакинство kg/h 0,00085 0,00008 0,00506 0,00600

Емисия ФПЧ10 Общо от битово отопление в Куклен Мg/Y 2 0,2 11 13
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Параметрите на всеки един от кварталите, моделирани като 
полигони  (площни  източници)  с  размера  на  емисията  му  са 
описани в таблици 14 и 15.

Табл. 14. Параметри на площните източници - Асеновград

Поли
гон 
№

Брой 
д-ва 

Застрояване Брой домакинства с битово отопление по видове
Параметри на площния 

източник 

Етажност Тип
Топлофикация Пр.газ

Ел. 
енергия 

Твърди 
горива

Други   
Средна 

височина 
на комина 

Емисия 
на 

ФПЧ10 

Темп. 
Изх. 

газове 

% бр. % бр. % бр. % бр. % бр. m kg/h oC

1 924  6-8 В 0% 0 8% 76 75% 693 10% 92 7% 63 25 0,6 80

2 2857  3-5 Б 0% 0 8% 234 42% 1200 43% 1228 7% 195 18 7,4 80

3 992  6-8 В 0% 0 8% 81 75% 744 10% 99 7% 68 25 0,6 80

4 210 1 А 0% 0 8% 17 10% 21 75% 158 7% 14 9 0,9 80

5 1935  1-2 А 0% 0 8% 158 10% 193 75% 1451 7% 132 9 8,7 80

6 1670  1-2 А 0% 0 8% 137 10% 167 75% 1252 7% 114 9 7,5 80

7 1782  3-5 Б 0% 0 8% 146 42% 748 43% 766 7% 122 18 4,6 80

8 253  3-5 Б 36% 91 8% 13 42% 68 43% 70 7% 11 18 0,4 80

9 2311 над 8 В 0% 0 8% 189 75% 1734 10% 231 7% 158 25 1,4 80

10 948  1-2 А 0% 0 8% 78 10% 95 75% 711 7% 65 9 4,3 80

11 1166  1-2 А 0% 0 8% 95 10% 117 75% 875 7% 80 9 5,2 80

12 652  1-2 А 0% 0 0% 0 5% 33 85% 554
10
%

65 9 3,3 80

13 2057  1-2 А 0% 0 0% 0 5% 103 85% 1748
10
%

206 9 10,5 80

общо 17758 1% 91 7% 1224 33% 5915 52% 9237 7% 1291 55

Табл. 15. Параметри на площния източник – Куклен

Полигон № 
Брой 

домакинства

Застрояване
Брой домакинства с битово 

отопление по видове
Параметри на площния 

източник

Етажност Тип

Ел. 
енергия

Твърди 
горива

Други

Средна 
височина 

на 
комина

Емисия 
на 

ФПЧ10

Темп. 
Изх. 

газове

% бр. % бр. % бр. m kg/h oC

Полигон 14 2388  1-2 А 7% 167 85% 2030 8% 191 10 12,2 80

Общо 2388 167 2030 191 12

1.3.5. Изчисляване на общото замърсяване с ФПЧ10 като сума от отделните източници, 
вземайки предвид фоновите концентрации 

За  целта  е  използвано  изчислителното  ядро  DIGIsum. 
Фоновото ниво  е прието, въз основа на направения анализ на 
резултатите от измерванията в ПМ на територията на общините 
(източник, РИОСВ-Пловдив) и КФС „Рожен“ (източник, ИАОС) за 
периода 2006-2010 г., както следва:

• за 2007 г. - в размер на 22 μg/m3 за Асеновград и 
18 μg/m3 за Куклен;
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• за 2010 г. -  в размер на 24 μg/m3 за Асеновград и 
20 μg/m3 за Куклен.

 Визуална  представа  за  резултатите  от  моделирането  по 
отношение на средногодишното ниво на ФПЧ10 за годините 2007 и 
2010 може да се получи от фигурите 11-12 и 25-26, в графичната 
част, съответно за Асеновград и Куклен. За бързо определяне на 
местата с превишени оценъчни прагове или нормите за опазване 
на човешкото здраве в селищата, визуализираните на картите, 
концентрации на ФПЧ10 са разпределени в следните диапазони:
за Асеновград

•  0-28 μg/m3 (нива под ГОП)
• 28-34 μg/m3 (нива над ГОП и под СГН)
• 34-40 μg/m3(нива над ГОП и под СГН)
• 40–48 μg/m3 (нива над СГН  и под СГН+ДО=48 μg/m3)
• 48-77(79) μg/m3 (нива над СГН+ДО=48 μg/m3до 

максималното изчислено ниво).
за Куклен

•  0-20 μg/m3 (нива под ДОП)
• 20-28 μg/m3 (нива между ДОП и ГОП)
• 28-35 μg/m3 (нива над ГОП и под СГН)
• 35-40 μg/m3 (нива над ГОП и под СГН).

За Асеновград не са изчислени нива под 20 μg/m3 (ДОП), 
понеже приетият фон надвишава тази стойност. Това се отнася и 
за Куклен през 2010 г., когато средногодишното ниво на ФПЧ10 в 
КФС „Рожен“ нараства със 65% спрямо 2007 г.

Сравнение на резултатите от моделирането в рецепторните 
точки,  съответстващи  на  местоположението  на  ПМ, с  тези  от 
лабораторните  измервания,  извършвани  в  тях  по  отношение  на 
средногодишното ниво на ФПЧ10, броя на превишенията на СДН и 
нивото на 90,4-тия перцентил е направено в табл. 16 и табл. 17 
и следващите графики.

Табл. 16. Сравнение на резултатите от моделирането за 2007 г.

ПМ

Средногодишна концентрация за 2007 г.

Измерване [µg/m³] Моделиране [µg/m³] Неопределеност %

Асеновград 51,48 42,62 22%

Кметство 45,46 43,82 4%

Куклен 39,19 32,4 17%

Табл. 17. Сравнение на резултатите от моделирането за 2010 г.

ПМ
Средногодишна концентрация за 2010 г.

Измерване [µg/m³] Моделиране [µg/m³] Неопределеност %

Асеновград 51,72 44,62 18%

Кметство 52,61 45,82 17%

Куклен 35,16 34,4 2%
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При  моделирането,  средногодишните  нива  са  близки  до 
получените по време на лабораторните измервания, с малко по-
ниски стойности, понеже са моделирани само главните източници. 
По отношение на броя на превишенията и 90,4-тия перцентил са 
изчислени  и по-значими  разлики,  но  това  е  под  влияние  на 
битовото отопление, което е моделирано с постоянно емисионно 
натоварване  -  еднакъв  дневен  режим  през  целия  отоплителен 
период за всички домакинства (по едно и също време сутрин и 
след обяд се запалват печките). Действителността е различна – 
емисията му се променя в широк диапазон, понеже силно се влияе 
от  външната  температура.  Така  приетите  дневни  вариации  при 
битовото отопление се отразяват върху броя на денонощията с 
превишения  на  СДН  (фигури  13-14  и  27-28,  графична  част)  и 
тяхното ниво, стойността на 90,4-тия перцентил (фигури 15-16 и 
29-30,  графична  част).  Различията  спрямо  данните  от 
измерванията в ПМ са видими на приложените по-горе сравнителни 
графики.

Констатира се, че резултатите от направеното моделиране са 
с необходимата достоверност (в съответствие с изискванията за 
качество  на  данните  за  оценка  на  КАВ  по  отношение  на 
дисперсното моделиране, представени в табл. 16 на прил. № 8 
към чл. 13, т. 2 на  НАРЕДБА МОСВ и МЗ № 12/2010 г.)  като 
осигуряват  неопределеност  под  50%  -  от  2%  до  22%  спрямо 
средногодишните нива на ФПЧ10(таблици 16 и 17).

В графичната част на фигури 11-16 за Асеновград и 25-30 – 
за  Куклен, са  визуализирани  резултатите  от  сумарното 
изчисляване  за  2007  г.  и  2010  г.  във  вид  на  средногодишни 
концентрации, брой превишения и 90,4-ти перцентил. Оценката на 
летния период за 2007 г. и 2010 г., когато няма емисии от 
битово отопление, е визуализирана на фигури 17, 18, 31 и 32. 
Отчетено  е  за  годините  2007-2010  влияние  на  промишлените 
източници върху КАВ по показателя ФПЧ10 в диапазона 0,3%-0,6%, 
на транспорта – 0,3%-4,8%, на комунално-битовото отопление – 
41,3%-44,6%,  на  фона(национален  и  регионален)  –  51,6%-58,1% 
(табл. 18 и графиката след нея). Сред локалните източници най-
значимо е участието на комунално-битовото отопление, следвано 
от това на фона.
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Табл. 18. Участие на отделните източници и фоновите нива при формирането на СГК на 
ФПЧ10 в рецепторните точки с местоположение в пунктовете за мониторинг

Източник

Участие в %

2007 г. 2010 г.

ПМ 
„Асеновград“

ПМ „Кметство“ АИС „Куклен“
ПМ 
„Асеновград“

ПМ „Кметство“ АИС „Куклен“

Промишленост и 
енергетика

0,6 0,4 0,3 0,6 0,4 0,3

Транспорт 3,8 4,8 0,3 3,6 4,6 0,3

Комунално-битово 
отопление

44,0 44,6 43,9 42,0 42,7 41,3

Фон за страната 23,0 22,3 30,2 36,1 35,1 46,8

Фон регионален 28,6 27,9 25,3 17,7 17,2 11,3

Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,00
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1.4. Описание на резултатите и на неопределеността им

1.4.1. Неопределеност на резултатите
Неопределеността  на  резултатите  от  моделирането  е 

изчислена спрямо измерванията във всички ПМ на територията на 
общините Асеновград и Куклен, действали до края на 2010 г.:

1. ПМ „Асеновград“  (с  код  BG0032A  и  географски 
координати: N 42,014444о, Е 24,8825о);

2. ПМ „Кметство“ (с код BG0034A и географски координати: 
N 42,021944о и E 24,8375о);

3. АИС „Куклен“ (географски координати: N 42,033333о, Е 
24,783611о).

Пробовземането в първите два пункта не е автоматично, но 
се  осъществява  ежедневно  (24-часа)  от  РЛ-Пловдив  към  ИАОС. 
Пунктът в Куклен е автоматичен (стационарен), монтиран е през 
2005 г. (след закриване на пункта на НСМОС в края на 2004 г.) 
и се обслужва от “КЦМ”АД–Пловдив като измерванията са съгласно 
плана  за  собствен  мониторинг  на  оператора.  Вземането  на 
пробите и в трите ПМ е в съответствие с референтния метод по 
БДС EN 12341.

С  оценката  за  неопределеността  на  резултатите  от 
дисперсното  моделиране  в  съответствие  с  изискванията  за 
тяхното качество (т. 2 на раздел I от прил. № 8 на  НАРЕДБА 
№ 12/2010 г.)  спрямо  средногодишната концентрация  на ФПЧ10 се 
установява, че в местата на описаните по-горе ПМ са:

• за 2007 г. - съответно 22%, 4% и 17% (табл. 16);
• за 2010 г. - съответно 18%, 17% и 2% (табл. 17).

И  за  двете  години  (2007  и  2010)  неопределеността  на 
дисперсното моделиране за средногодишните стойности е под 50% 
-  изпълнени  са  нормативните  изисквания  към  качеството  на 
данните за извършената оценка чрез дисперсно моделиране.

При  дисперсното  моделиране  нивото  на  неопределеност  е 
пропорционално на сигурността на входните данни. В случая тя е 
в резултат от несигурността на използваните данни по отношение 
на:

• начина  на  получаване  на  метеорологичния  файл  – 
недостатъчно  разчленяване  на  данните  за  вятъра,  поради 
липса  на  многогодишни  данни  за  необходимите  климатични 
показатели в 36 посоки и интерполация на срочни данни в 
07, 14 и 21 часа  (само  три дневни наблюдения);

• липсата на извънградски фонов ПМ и данни от измерването на 
регионалния фон;

• липсата  на  дългосрочни  измервания  за  интензивността  на 
транспортните  потоци  в  градската  територия  за  цялата 
година и за участието на тежкотоварните МПС;

• липсата  на  сигурни  данни  за  количеството  и  вида  на 
горивата за отопление в бита и броя на домакинствата, 
които ги използват в локален мащаб. 
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С висока степен на сигурност е информацията, получена от 
РИОСВ  за  емисиите  от  промишлените  дейности  и  горивните 
процеси, както и данните за самите източници – въз основа на 
извършени лабораторни измервания.

1.4.2. Локализация на замърсяването
На фигури 11-12 за Асеновград и за Куклен на фигури 25-26, 

графична  част,  е  визуализирано  разпределението  на 
средногодишните  нива  на  ФПЧ10,  изчислени  при  дисперсното 
моделиране.  Това  са  стойностите  заедно  с  определения  фон, 
отразяващи  в  годишен  мащаб  влиянието  на  всички  значими 
източници  на  емисии  на  територията  на  населените  места  (от 
промишлеността,  транспорта  и  комунално-битовото  отопление), 
както и влиянието на промишлените източници, разположени извън 
регулацията на градовете.

Поради липса на регионална фонова станция и лабораторни 
данни за нивото на регионалния фон, при моделирането е приет 
фона,  посочен  в  т.  1.3.5  на  този  доклад,  включващ 
средногодишната стойност в КФС „Рожен“  (табл. 19) и нивото, 
характерно  за  региона,  определено  въз  основа  на  анализа  на 
данните от мониторинга.

Табл. 19. Данни за средногодишните нива на ФПЧ10 в КФС „Рожен“
Година Брой регистрирани данни Средногодишна концентрация [µg/m3]
2005 315 8,97
2006 344 8,09
2007 270 9,79
2008 303 11,13
2009 357 13,25
2010 352 16,10

На фигурите фигури 11-12, графична част, ясно се вижда, че 
нивата на ФПЧ10 над СГН (40 μg/m3) са локализирани над жилищните 
територии около входно-изходните градски артерии, предимно в 
централните части на Асеновград и кв. Долни Воден. В Куклен не 
са изчислени нива над СГН. В средногодишните нива най-голямо 
участие, сред локалните източници на емисии, има комунално-
битовото  отопление  -  резултатите  са  представени  на 
сравнителните графики по-горе, на които особено изразително е 
участието на фоновите нива. Участието на транспорта е под 5%, 
а на промишлено-енергийните източници – под 1%.

В процеса на моделиране, при сумиране влиянието върху КАВ 
само от транспорта и точковите източници (фигури 17-18 и 31-
32,  графична  част)  се  установява  максималното  им  участие, 
представено в табл. 20.

 Резултатите за Куклен са в размер на 53% и 58% от СГН за 
ФПЧ10,  съответно  за  2007  г.  и  2010  г.,  но  за  Асеновград 
превишават  тази  норма  с  43%(през  2007  г.)  и  48%  (през 
2010 г.).  Това  се  дължи  на  влиянието  на  транспорта. 
Локализацията  на  максималната,  изчислена  при  моделирането, 
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концентрация  в  Асеновград  е  визуализирана  на  ул.  „Христо 
Ботев“, понеже рецепторната точка тук се покрива с оста й – 
вижда се на фигури 17-18. От този порядък са и стойностите по 
осите  на  останалите  входно-изходни  артерии  (улиците: 
„България“,  „Цар  Иван  Асен  II“,  „Васил  Левски“,  „Ал. 
Стамболийски“, „Съединение“ и „6-ти януари“). Такива нива са 
характерни  само  по  оста  на  пътните  артерии,  след  което  те 
рязко намаляват на 5-10 метра от тях. 

Табл. 20. Максимални нива на ФПЧ10 за Асеновград и Куклен през топлия период на 
годината

Населено място Година - за периода  01.04-30.09
Максимална концентрация за топлия 
период, изчислена при моделиране 

[µg/m³]

Асеновград
2007 57,32

2010 59,32

Куклен
2007 21,12

2010 23,12

Сравнение  на  резултатите  от  моделирането  с  тези  от 
лабораторния анализ в ПМ е направено в табл. 21. Нивата на 
ФПЧ10 за  топлия  период  и  от  измерванията,  и  от  дисперсното 
моделиране са много близки по стойност (с изключение на тези в 
ПМ „Асеновград“ през 2007 г. и в АИС „Куклен“ през 2010 г.) и 
значително под СГН за ФПЧ10, което доказва по неоспорим начин, 
че  източник  на  регистрираните  превишения  в  годишен  мащаб  е 
битовото  отопление  и  характерните  за  студения  период 
метеорологични  особености  (ниски  скорости  на  вятъра  и 
температурни инверсии). Този факт говори и за неопределеността 
на резултатите от моделирането. Оценява се, че по отношение на 
точковите източници и транспорта е постигната висока степен на 
достоверност, въпреки несигурността в данните за транспортните 
потоци в населените места.

Табл. 21. Данни за нивото на ФПЧ10 през 2007 г. и 2010 г. в  пунктовете за мониторинг за 
топлия период на годината

ПМ
Година 

(за периода  01.04-
30.09)

Превишения на СДН от: Средна концентрация за периода

измервания моделиране измервания моделиране

брой брой µg/m³ µg/m³

„Асеновград“
2007 9 23 34,12 23,86

2010 4 30 26,69 25,86

„Кметство“
2007 3 24 26,65 24,27

2010 6 32 27,58 26,27

АИС „Куклен“
2007 11 10 30,71 18,19

2010 0 13 13,98 20,19
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Максималните средногодишни концентрации на ФПЧ10, изчислени 
след  сумиране  влиянието  на  всички  моделирани  източници  с 
фоновото ниво (фигурите 11-12 и 25-26, графична част) попадат:

• в централната част на Асеновград и по оста на входно-
изходните комуникационни артерии;

• в централната част на Куклен, в района на сградата на 
общинската  администрация  и  участъка  от 
ул. „Ал.Стамболийски“.

 За Асеновград този максимум е в размер на 78,65 μg/m3 и е 
изчислен  за  2010  г. (фиг.  12,  графична  част). За  Куклен 
максималното ниво възлиза на 35,87 μg/m3 и също е за 2010 г.
(фиг. 26, графична част) – не са отчетени превишения на СГН в 
Куклен.

В табл. 22 са обобщени резултатите за нивото на ФПЧ10 в 
мястото  на  ПМ.  От  анализа  на  лабораторните  измервания  се 
установява най-високо ниво на СГК (52,61 μg/m3) през 2010 г. в 
ПМ „Кметство“. При моделирането също е изчислено най-високото 
ниво на СГК в този ПМ и за същата година(2010), но в по-малък 
размер на 45,82 μg/m3. Възможно е тази разлика да се дължи на 
емисията  от  комина  на  съседния  ресторант,  намиращ  се  в 
непосредствена близост до точката на пробовземане и на подобна 
височина. 

За Куклен няма данни за нива над СГН в мястото на ПМ, 
както  от  анализа  на  лабораторните  измервания,  така  и  при 
моделирането.  Тук  са  изчислени  и  измерени  повече  от 
допустимите 35 превишения на СГН за ФПЧ10, но появата им е 
свързана  предимно  с  неблагоприятни  атмосферни  условия  (по 
данни от НИМХ, след приспадане на дните със скорост на вятъра 
<= 1,5 m/s те са под 35 броя).

Локализацията на замърсяването е определена въз основа на 
обобщените данни от оценката на КАВ в резултат от мониторинга 
и  дисперсното  моделиране,  последните  визуализирани  на 
приложените карти в графичната част към доклада. Определените 
с  моделирането  стойности  на  средногодишните  концентрации, 
броят на превишенията и нивото на  90,4-ти перцентил, както и 
тези от измерванията в ПМ за годините 2007 и 2010 са обобщени 
в табл. 22.

Табл. 22. Обобщение на резултатите за нивото на ФПЧ10 от дисперсното моделиране и 
данните от лабораторния анализ 

ПМ Година

Превишения на СДН от: Средногодишна концентрация 90,4 перцентил

измерване моделиране измерване моделиране неопределеност измерване моделиране

брой брой µg/m³ µg/m³ % µg/m³ µg/m³

Асеновград
2007 89 120 51,48 42,62 22 83 72
2010 116 131 51,72 44,62 18 113 76

Кметство
2007 68 127 45,46 43,82 4 85 74
2010 137 137 52,61 45,82 17 116 78

Куклен
2007 79 65 39,19 32,4 17 61 55
2010 85 76 35,16 34,4 2 89 58
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1.4.3. Оценка на територията под влияние на ФПЧ10 и на населението, потенциално 
изложено на нива, превишаващи нормата за опазване на човешкото здраве 

Предвид високото фоново ниво за ФПЧ10, няма в рамките на 
населените  места  райони  с  концентрация  под  ДОП,  който  е  в 
размер на 50% от СГН и в случая възлиза на 20 μg/m3(фигури 11-
12 и 25-26, графична част). В периферните части на Куклен има 
територии с нива под ГОП. Не са определени площи, както и няма 
засегнато население от средногодишни нива, превишаващи СГН за 
ФПЧ10=40 μg/m3. Данни за размера на засегнатите площи и броя на 
населението  в  Асеновград  под  влияние  на  наднормени 
концентрациите на ФПЧ10 са представени в следващата таблица. 

Табл. 23. Данни за площта и населението, потенциално изложени на въздействието на 
нива на ФПЧ10 надвишаващи СГН

Град Ниво на ФПЧ10 в μg/m3 Засегната площ в km2 Засегнато население (брой 
жители)

Асеновград 40 – 78,65 2,5 29500

На  фигурите 11 и 12, графична част, могат да се видят 
засегнатите площи от измененото КАВ в Асеновград, водещо до 
влошаване  качеството  на  живот  на  хората и  увреждане  на 
околната среда с нива превишаващи СГН за опазване на човешкото 
здраве в размер на 40 μg/m3. Тяхната локализация е предимно в 
централните  градски  части,  в  териториите,  прилежащи  на 
транспортните артерии: „Борислав“, „Васил Левски“, „Цар Иван 
Асен  II“,  „Съединение“,  „Христо  Ботев“,  „България“,  „6-ти 
януари“ и централните части на кв. Долни Воден, засягайки площ 
с размер на 2,5 km2, обитавана от 29500 жители.

1.4.4. Произход на замърсяването и визуализация на резултатите

Промишленост
Промишлените  източници,  разположени  извън  рамките  на 

градовете и емисиите им са представени на  фиг. 1, а тези в 
Асеновград (в Куклен няма такива) – на фиг. 2, графична част. 
Тяхното  влияние  върху  нивото  на  ФПЧ10 е  визуализирано  за 
Асеновград  на  фигури  5-6,  графична  част, като  изчисленото 
максимално средногодишно ниво на ФПЧ10 в размер на 0,11 μg/m3 e 
локализирано  в  северната  част  на  кв.  Долни  Воден.  Въпреки 
промяната в режима на работа на източниците в „КЦМ“ АД през 
2010 г. и включването на нови 4 източника, влиянието им върху 
Асеновград не се е променило спрямо 2007 г.

Сумарното  максимално  средногодишно  ниво  на  ФПЧ10 от 
влиянието  на  промишлените  източници,  намиращи  се  вътре  в 
Асеновград  и  извън  попада  в  района  на  „Калцит“  АД, 
визуализирано е на графики 7 и 8, графична част, а размерът му 
е 1,51 μg/m3, в ПМ „Асеновград“ - 0,26 μg/m3 и ПМ „Кметство“ - 
0,17 μg/m3 -  не  се  променя  през  2010  г.  От  това  влияние  е 
възможно да се получи до едно превишение на СДН годишно.
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Достигащото  до  Куклен  максимално  влияние  на  външните 
източници е 0,13 μg/m3, обхваща най-крайните северни градски 
части и попада в зоната със стопански дейности. Представлява 
сума от влиянието на „КЦМ“ АД, „Агрия“ АД, „Цинкови покрития“ 
АД и промишлените източници в Асеновград, най-вече „Калцит“ АД 
- фигури 21 и 22, графична част. В рецепторната точка, АИС 
„Куклен“,  влиянието  на  всички  точкови  източници  достига  до 
0,09 μg/m3 – нивата са същите за годините 2007 и 2010.

Транспорт
Замърсяването  на  АВ  в  Асеновград  от  транспорта  е 

представено  на  фиг.  9,  графична  част.   Високите  нива  се 
отчитат на входно-изходните градски артерии като максималното 
ниво е изчислено в размер на 35,2 μg/m3 с възможни до 80 броя 
превишения  в  годишен  мащаб.  В  рецепторната  точка  на  ПМ 
„Асеновград“, определеното средногодишно ниво от транспорта е 
1,6 μg/m3, ПМ „Кметство“ - 2,1 μg/m3. 

Влиянието на транспорта върху КАВ в Куклен е представено 
на фиг. 23, графична част. Високите нива, както и максималното 
ниво  се  отчитат  на  главната  градска  артерия,  ул.  „Ал. 
Стамболийски“  в  размер  на  3 μg/m3 с  възможни  до  5  броя 
превишения  в  годишен  мащаб  и  на  ул.  „Христо  Г.  Данов“  - 
1,4 μg/m3. В рецепторната точка на АИС „Куклен“, определеното 
средногодишно ниво от транспорта е 0,1 μg/m3.

 
Комунално-битово отопление

Този  източник  е  с  най-значимо  участие  върху  КАВ  на 
територията на Асеновград и Куклен спрямо останалите локални 
източници.  Въпреки  сезонното  му  влияние,  изчислените  нива 
достигат  в  Куклен  до  14 μg/m3(фиг.  24, графична  част),  в 
Асеновград – 26 μg/m3(фиг. 10, графична част).

Високите нива (в диапазона 20-26 μg/m3) са определени в 
широкия  градски  център  на  Асеновград,  в  южната  част  на 
полигон № 2, в южната и югозападната част на полигон № 6 и 
северната част на полигон № 11, както и в източната част на 
полигон № 5.

В централната градска част на Куклен са фиксирани нива на 
ФПЧ10 в  диапазона  11-14 μg/m3,  в  перифериите  на  града  –  4-
11 μg/m3. АИС „Куклен“ е разположена в района на максималното 
влияние.

Влиянието на комунално-битовото отопление в рецепторните 
точки, разположени в ПМ е в размер на:

• 18,64 μg/m3 в ПМ „Асеновград“;
• 19,21 μg/m3 в ПМ „Кметство“;
• 13,81 μg/m3 в АИС „Куклен“.

В табл. 18 е обобщено участието на отделните източници и 
фоновите нива при формирането на СГК на ФПЧ10 в рецепторните 
точки,  съвпадащи  с  местоположението  на  пунктовете  за 
мониторинг.
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2. Графична част
Списък  на  фигурите  е  приложен  след  съдържанието  на 

доклада.

3. Приложения

1. Входни данни, получени от институциите - описани в т. 1.2
2. Описание на Моделиращата система SELMAGIS
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