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1.Въведение  
 

1.1  Необходимост и условия за актуализация на  

       действащата програма за КАВ  
 

Съгласно чл.27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ [1.1]), общини в които са 

на лице проблеми с качеството на атмосферния въздух (КАВ) следва да разработят програми 

за управление и подобряване на КАВ.  На основание уведомително писмо № 32-00-

17/22.10.2001г. от РИОСВ-Пазарджик, определящо Община Велинград като район с 

превишения на установените норми за ФПЧ10, през 2005 е разработена програма за 

управление на КАВ в Община Велинград за периода 2004-2010г.  Към втората половина на 

2010г., Министерство на околната среда и водите (МОСВ) констатира проблеми, свързани с 

постигане на съответствие с нормите за КАВ на територията на страната и по-специално с 

нормите за съдържание на фини прахови частици (ФПЧ10). Получено е и официално 

уведомително писмо на Европейската комисия от 30.09.2010г., с което България се 

уведомява за открита процедура по нарушение на Общностното право за неспазване на 

нормите за ФПЧ10. Във връзка с това, МОСВ предприе инициатива за преразглеждане на 

действащите в момента програми по чл.27 на ЗЧАВ.  Въвеждат се някои нови изисквания към 

програмите [1.2,1.3], като количествено определяне на приноса на отделните 

сектори/източници на емисии към нивата на замърсяване, което да бъде извършено чрез 

дисперсионно моделиране.  В отговор на Заповед №РД-1046/03.12.2010 г. на Министъра на 

околната среда и водите и писмо на РИОСВ №РД-04-0827/07.04.2010г, през 2011г. е 

извършена актуализация на Програмата за подобряване на качеството на атмосферния 

въздух на територията на Община Велинград и е изготвен План за действие към нея за 

периода 2011-2014г. - [1].  Община Велинград реализира значителен обем дейности за 

подобряване на КАВ, но наблюдения на концентрациите на ФПЧ10 през 2013 и 2015г 

показват, че но независимо от положените усилия проблемът с ФПЧ не е напълно решен. С 

писмо от 30.12.2014г. РИОСВ-Пазарджик, информира Община Велинград, че данните от 

мониторинга за 2015г. показват тенденция за непостигане на изискванията за КАВ по 

отношение на ФПЧ10 в регион Пазарджик. Със същото писмо е указано, че предвид факта, че  

краен срок за изпълнение на всички заложени мерки в обшинските  програми по чл.27 от 

Закона за чистотата на атмосферния въздух е 2014г., следва същите да бъдат преразгледани 

и актуализирани,   което е повод за разработване на настоящата програма.   

 

1.2 Отговорни органи 

Отговорен за изготвянето на програмата: 
 
Анна Владова 
БУЛПЛАН  ООД  
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e-mail: bulplan@abv.bg 
www.bulplan.eu  
тел. 02 9885669 
 
Отговорни за изпълнението на програмата: 
 
Кмет на Община Велинград 
Гр. Велинград 4500, 
площад “20 април” № 13, 
тел.: (0357) кмет 60041, 
факс: (0357) 63068 
е-mail:   obstina@abv.bg 
тел.0357/600-41 
 
Отговорен орган по контрола  
 
РИОСВ- Пазарджик: 
гр. Пазарджик 4400 
ул." Гурко" № 3 
телефон: 034/40 19 17  
факс: 034/40 55 58 
е-mail: riewpz@b-trust.org  
 

 
1.3 Анализ на изпълнението на мерките заложени в „Програмата за управление 
на качеството на атмосферния въздух 2011 – 2014 

 

Планът за действие към „Програмата за управление на качеството на атмосферния въздух на 

Община Велинград 2011 – 2014“ включва мерки, разпределени в пет приоритета.  В 

настоящия параграф, въз основа на предоставения от Общината отчет – Приложение 1, е 

направен анализ на изпълнението на мерките.  Следва се последователността по приоритети 

от Приложение 1, отчитайки изпълненото през четиригодишния период, след което 

резултатите са обобщени.  

 

С изпълнението на Плана за действие се очаква постигане на следните цели, заложени в 

стратегическата част на Програмата: 

Цел 1. Намаление на емисии на ФПЧ10 [тон/год], до края на 2011г. – 10 [тон/год] (Намаление 

на площта  над СГН с 90 [ дка];  Намаление на жителите експонирани  над СГН  с 1500 [брой 

жители],  8%. 

Цел 2. Намаление на емисии на ФПЧ10 [тон/год],  до края на 2014г. – 31 [тон/год] (Намаление 

на площта  над СГН с 170 [ дка]; Намаление на жителите експонирани  над СГН с 2400 [брой 

жители],  12%. 

 

mailto:bulplan@abv.bg
http://www.bulplan.eu/
http://nfp-bg.eionet.eu.int/bul/NSMOS/Air/ROUKAV/Obshtini1/е-mail:%20obshtinavr@bsbg.net
mailto:obstina@abv.bg
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Заложени мерки и тяхното изпълнение за период 
 

През периода 2011-2014 са положени усилия за намаляване на праховите емисии в 

атмосферния въздух, като е работено за постигане на следните приоритети:  

Приоритет 1: Намаляване емисиите от битовия сектор. 

Приоритет 2: Намаляване ресуспендирания прах от уличните платна и свободни    площи. 

Приоритет 3: Намаляване емисиите от транспорта. 

Приоритет 4: Намаляване на неорганизираните  емисии – от строителни дейности, изгаряне 

на отпадъчни материали и др. 

Приоритет 5: Намаляване на емисиите ФПЧ10 от промишлените предприятия, общинските, 

туристически, търговски и други обекти. 

Отделните мерки, съдържащи се в описаните по горе приоритети, както и предприетите 

действия по изпълнението им са посочени в следващата таблица. 

 

Код Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община Велинград, 

2011г. – 2014г. 

Предприети действия 

VE_i_1.1 

Провеждане на информационни кампании 

сред населението за замяната на 

ползваните горива. 

Проведени са две информационни кампании със 

съдействието на местните електронни и печатни 

медии през месец октомври 2012 г. и 2013 г. 

Кампаниите имат за цел доброволно преминаване 

към по-екологични горива. 

VE_i_1.2 

Създаване на Интернет страница с 

информация за състоянието на 

атмосферния въздух, проблеми, проекти, 

инициативи и др.; 

Осигурен е обществен достъп до „Програмата за 

управление на атмосферния въздух на община 

Велинград 2011 – 2014“ на интернет страницата 

www.m.velingrad.bg . 

VE_a_1.3 

Съдействие за Реализиране на проектите 

за енергийна ефективност на сградите: 

Проучване на възможностите за саниране 

на панелните жилища. 

През 2012 г., 2013г. и 2014 г. са реализирани 

проекти по Оперативна програма „Регионално 

развитие“, BG161 РО 001-1.2-0001 „Енергийно 

обновяване на българските домове“.. 

Изпълнени са дейности за подобряване на 

енергийната ефективност в 5 (пет) училища и 3 (три) 

детски градини.  

VE_a_1.4 

Разработване на система за ежегодна 

актуализация на изразходваните 

количествата горива за битово отопление. 

От ГС, ДЛ и Топливо колко куб.м. дърва и 

тона въглища; Ограничаване ваучерите на 

социално слабите за въглища за отопление 

да ва не на ваучери да ел.енергия и дърва 

не са инициирани действия. 

VE_a_1.5 

Стимулиране продажбата на горива с 

ниски прахови емисии – към НСОРБ 

данъчно стимулиране към всички които 

използват ел.ток екопилети и дърва за 

отопление. 

не са инициирани действия. 
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Код Мерки за подобряване качеството на атмосферния 

въздух в Община Велинград, 2011г. – 2014г. 

Предприети действия 

VE_t _2.1 

Един път месечно миене на улиците: 

бул.”Съединение”; ул.„Юндола”; 

ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Патриарх Евтимий”; 

бул.” Хан Аспарух”; ул.”Кирил и Методий”; 

ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Георги Кирков”; ул. 

„Владо Черноземски”; ул. „Братя Маврикови”; ул. 

„Димитър Благоев” и Околовръстно шосе. 

Всички дейности в това направление са 

извършвани, съгласно подписания договор с 

фирма по чистота «Еко-Титан» ЕООД, офис 

София, клон Велинград. В рамките на 

договорените отношения е запазена кратността 

на тези дейности. 

VE_t _2.2 
Месечно метене на всички улици от централната 

регулация и най-натоварените основни улици по 

предварително изготвен график. 

VE_t _2.3 
Своевременно извършване на ремонтни работи и 

поддържане на техническа изправност на 

настилките на уличната мрежа. 

Извършваната дейност е в съответствие с 

капиталовата и инвестиционната програма на 

Община Велинград. Някои от проектите са 

реализирани с външно финансиране по 

оперативна програма. Финализиран е проект за 

„Интегрирано градско възстановяване и 

развитие“ с техническа помощ. 

VE_t _2.4 
Реконструкция на уличната мрежа  съгласно 

изготвените проекти и одобрената инвестиционна 

програма. 

VE_t _2.5 

Инвентаризация на  не затревени площи, 

пешеходни алеи и пътеки в жилищните 

комплекси и предприемане на дейности за 

рехабилитация. 

Отчетени са затревените площи, изграждане на 

нови алеи и площадки, изграждане или ремонт на 

поливни системи и др. озеленителни 

мероприятия. Текущите дейности по поддръжка 

на зелената система се извършват, съгласно 

разработената „Програма за опазване и развитие 

на зелената системата на Община Велинград“ и 

са от важно значение за КАВ. За намаляване на 

емисиите е необходимо както създаване на нови 

зелени площи за сметка на площи, досегашни 

източници на прах, така и поддържане на вече 

съществуващите.  

VE_t _2.6 

Приоритетно увеличаване на уличното 

озеленяване и площите с едро размерна 

растителност, способна да абсорбира праха и 

аерозолите от въздуха, по следните булеварди с 

интензивно движение: 

бул.”Съединение”;ул.„Юндола”; 

ул.”Ал.Стамболийски”; ул.”Патриарх Евтимий”; 

бул.” Хан Аспарух”; ул.”Кирил и Методий”; 

ул.”Никола Вапцаров”; ул.”Георги Кирков”; ул. 

„Владо Черноземски”; ул. „Братя Маврикови”; ул. 

„Димитър Благоев” и Околовръстно шосе. 

VE_i _2.7 

Изготвяне на регистър на уличните дървета и 

озеленените площи и неговото постоянно 

поддържане и периодично актуализиране. 

VE_t _2.9 
Ежегодно внасяне в зелените площи, подходяща 

/характерна/ дървесна и храстова растителност. 

VE_t _2.8 

Локализация на източниците на вторичен унос на 

прах на територията на стопанските субекти  в 

Общ. Велинград – депа за прахови материали, 

неозеленени площи, в т.ч. строителните площадки 

и контрол върху  депонирането им. 

Липсва действие по локализация на източниците 

на вторичен унос на териториите на стопанските 

субекти в Общината в т.ч и работни площадки за 

производство на варови и бетонови разтвори, 

кариери и строителните площадки. VE_t 2.10 

Изграждане на оросителни системи на работните 

площадки за производство на варови и бетонови 

разтвори и инертни материали (кариери). 

VE_t 2.11 
Преасфалтиране на улици и модернизация на 

инфраструктурата. 

Извършваната дейност е в съответствие с 

капиталовата и инвестиционната програма на 

Община Велинград. Някои от проектите са 

реализирани с външно финансиране по 

оперативна програма. Финализиран е проект за 

„Интегрирано градско възстановяване и развити“ 

с техническа помощ. 
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Код Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община 

Велинград, 2011г. – 2014г. 

Предприети действия 

VE_a3.1 

Ограничаване достъпа на автобусите и 

тежкотоварни автомобили в ЦГЧ – 

пътни знаци; използване на 

околовръстно шосе и обходни улици 

Пререгулиран е градския транспорт, съобразно 

новата транспортна схема между Община 

Велинград и  фирма „Чепино Автотранспорт“ 

ЕООД ; 

Не се допуска преминаване на автобусите, 

потеглящи от автогарата през ЦГЧ. 

VE_a 3.2 Забрана за движение за товарни 

автомобили по определени улици 

Извеждане на тежкотоварни автомобили по 

обходни улици и околовръстни пътища чрез 

поставяне на забранителни знаци 

VE_a 3.3 

Подмяна на автобусния парк на градски 

транспорт за съобразяването му с 

изискванията за опазване на 

атмосферния въздух. / “Евро3” / 

Отчетена е подмяна на автобусния парк на 

обслужващата фирма „Чепино Автотранспорт“ 

ЕООД 

VE_a 3.4 
Организация и оптимизиране на броя на 

паркоместата – повече в установен ред 

в ЦГЧ и прилежащи сини зони. 

Организирани са „Синя зона“, разпределена 

равномерно в трите квартала на града, както и 

локални места за паркиране около почивните бази 

и хотели 

VE_a 3.5 

Контрол на паркинги, гаражи и сервизи 

, занимаващи се с транспортна дейност  

на териториите на Община Велинград – 

измити площадки;- чисти и 

незамърсени от кал и др.  автомобилни 

гуми. 

 

VE_t 4.1 

Повишаване качеството на 

хигиенизирането на пътната и уличната 

мрежа – премахване на опесъчаването 

през зимата; - добавяне на ПАВ към 

водата за по-добро измиване на 

улиците. 

Качеството на услугата се извършва, съгласно 

сключения договор между Община Велинград и 

фирмата по поддържане на чистотата. 

VE_a 4.2 

Контрол върху предоставено ползване 

“тротоарно право” при строителни и 

ремонтни дейности 

Контрол върху предоставено ползване “тротоарно 

право” при строителни и ремонтни дейности се 

извършва периодично, съгласно Раздел II Такса за 

ползване на пазари, тържища, тротоари, площади, 

улични платна и терени с друго предназначение 

от Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Велинград. 

VE_t 4.3 

Контрол, с оглед предотвратяване на   

нерегламентирано изхвърляне на 

строителни отпадъци. 

Не е извършена инвентаризация и почистване на 

нерегламентирани сметища, както и  създаване на 

екопатрули от членове на екологични 

организации 

VE_t 4.4 

Оптимизиране на зимното 

снегопочистване - замяна на пясъка със 

специализирани препарати за третиране 

на снежната покривка. 

Качеството на услугата се извършва, съгласно 

сключения договор между Община Велинград и 

фирмата по поддържане на чистотата. 

VE_t 4.5 

Завишаване на контрола и 

оптимизиране на графиците за 

поддържане чистотата на местата за 

обществено ползване, чрез миене, 

метене, сметосъбиране и 

сметоизвозване. 

Качеството на услугата се извършва, съгласно 

сключения договор между Община Велинград и 

фирмата по поддържане на чистотата. 
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Код Мерки за подобряване качеството на 

атмосферния въздух в Община 

Велинград, 2011г. – 2014г. 

Предприети действия 

VE_t 4.6 
Периодичен контрол  върху всички 

мерки при предварително представен  в 

РИОСВ график за миенето на улиците. 

Извършван е периодичен контрол. 

VE_t 5.1 

Спазване стриктно на чл.16, ал.3 на 

ЗЧАВ – при въвеждане в експлоатация 

на обекти на територията на Община 

Велинград 

Предприетите действия имат периодичен 

характер и изпълнението им се съблюдава от 

главният архитект на общината, тъй като е в 

неговите правомощия.  

VE_t 5.2 

Стриктен контрол по изпълнение на 

програмата за привеждане на 

дейностите  на производствените 

предприятия в съответствие с 

нормативната уредба по околна и 

работна среда 

Предприетите действия имат периодичен 

характер и се съблюдават от компетентен орган за 

спазване на нормативните разпоредби на ЗООС и 

ЗБУТ от производствените предприятия, РИОСВ 

– Пазарджик.  

 

Изводи от направените анализи 

Приоритет 1: Намаляване емисиите от битовия сектор. 

Намаляването на емисиите на прах от битовото отопление е предвидено да се постигне с 5 

(пет) мерки, от които две информационни и три административни. 

 Проведените информационни кампании, със съдействието на местните електронни и 

печатни медии имат за цел доброволно преминаване към по-екологични горива. 

Забелязва се частично постигане на заложената цел, но не поради целенасочени 

действия, а под влияние на икономически фактори - връщане към централното 

отопление или използване на електроенергия за битово отопление. 

 Не е създадена интернет страница с информация за състоянието на атмосферния 

въздух, в реално време с данни за качеството на въздуха на територията на общината.   

 През отчетния период се констатира активното участие на Община при реализиране 

на проекти по Оперативна програма „Регионалноразвитие“ за енергийна ефективност 

на напанелни. Според предоставената справка в отчетите, от изпълнените дейности 

за подобряване на енергийната ефективност в 5 (пет) училища и 3 (три) детски 

градини, през 2013 г. са направени следните изчисления: 

Спестени горива годишно: природен газ – 0 nm3/год; нафта – 57,7 t/год.; мазут – 0 

t/год.; въглища - 0 t/год. и дърва 336,1 t/год. 

Спестени енергии годишно: електрическа енергия – 34,7 MWh/год. и топлинна 

енергия (ТЕЦ) – 631,6 MWh/год. 

Общо горива и енергии: 2426,77 MWh/год. 

Спестени средства: 250,9 хил. лв./год. 

Спестени емисии СО2 – 448,3 тона/год. 
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За 2014 г. е поставена индивидуална цел за енергийно спестяване до 2016 г. – 2,67 

GWh или това са 100% намаление. Постигнатото енергийно спестяване е изчислено на 

91%, което съответства на 2,40 и 2, 67 GWh. 

 През изминалия програмен период не са инициирани действия за стимулиране 

продажбата на горива с ниски прахови емисии. Не е постигната поставената целева 

стойност: Намаление на площта  над СГН, до 120[дка] и намаление на жителите 

експонирани  над СГН 1300  [брой жители], което съответства на  3,4 [% ]. 

 

Приоритет 2: Намаляване ресуспендирания прах от уличните платна и  свободни    площи. 

За постигане на целевата стойност са предвидени за реализиране 11 (единадесет) мерки, от 

които една информационна и десет технически.  

 През програмния период са отчетени дейности, които са свързани с метене и миене 

на уличната мрежа. Не са отчетени обаче промени в технологията, водещи до 

повишаване качеството на метенето и миенето (отстраняване на праховите частици от 

настилките), както и метода на метене (предвид невъзможността да се почистват 

площите под паркираните по улиците автомобили). Извършваното миене на улиците 

– веднъж годишно не осигурява очакваното намаление на емисии на ФПЧ10, поради 

невъзможността непосредствено да се отвеждат измиващите води. Оросителения 

характер на начина на измиване води до краткотраен ефект. След изпаряването на 

използваната вода води до оставане на прахта по уличните платна и не се елиминира 

възможността за вторичен унос. В тази връзка информацията в отчетите трябва да 

представя качеството на извършваната услуга, предпоставка за постигане на 

заложената цел. 

 От реализацията на мерките, свързани с реконструкция, модернизация, 

преасфалтиране и ремонтни работи на уличната мрежа се очаквано намаление на 

емисии на ФПЧ10 от тези дейности е сумарно 1,6 [тон/год]. Изнесената отчетна 

информация за ремонтните работи на уличните настилки не дава представа за 

използваната технология, както и колко са подменените паважни настилки с други, 

позволяващи ефективно поддържане на чистотата им. Трудните за почистване 

настилки са постоянен източник на вторичен унос при движението на автомобилите и 

при подходящи метеорологични условия. В случай в стремежа да се намалят 

праховите емисии, ремонтните работи стават източник на такива с голяма 

интензивност. 

 Мерки свързани с озеленителните мероприятия  ще доведат до намаление на емисии 

на ФПЧ10 от тези дейности сумарно 1,4 [тон /год]. От направената инвентаризация, 

липсва информация с колко са се увеличили затревените площи и с колко са се 

намалили потенциалните източници на прахови емисии, с което се очаква 

изпълнение на целите. Изготвения отчет не дава детайлна информация за това, 

особено при наличие на регистър на уличните дървета и озеленени площи, изготвен в 

рамките на програмния период. 
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 Мерки свързани с контрола върху предоставено “тротоарно право” имат пряка връзка 

с вторичен унос на териториите на стопанските субекти. От реализацията им се очаква 

намаление на емисии на ФПЧ10 от тези дейности е сумарно 4 [тон /год]. От 

предоставените отчети е видно, че липсват действия по локализация на източниците 

на вторичен унос на териториите на стопанските субекти в Общината, в т.ч и работни 

площадки за производство на варови и бетонови разтвори, кариери и строителните 

площадки. Локализация на източниците на вторичен унос на териториите на 

стопанските субекти, както и неспазването на изискванията за транспортиране и 

складиране на твърди прахообразни материали на открито са сериозен източник на 

прахови емисии. 

 

Приоритет 3: Намаляване емисиите от транспорта. 

Автомобилният транспорт причинява емисии на ФПЧ10, освен от двигателите и чрез следните 

три механизма: триене между автомобилните гуми и асфалта (гуми), износване на 

накладките на спирачките (спирачки) и суспендиране на прах от пътните платна (унос).   

 При извършеното, регулиране на движението на градския транспорт се цели 

оптимизация на транспортното движение на територията на Общината, като  

извеждане на тежкотоварни автомобили по обходни улици и околовръстни пътища и 

не се допуска преминаване на автобусите, потеглящи от автогарата през ЦГЧ. От 

намаляване на натовареността на пътните артерии в ЦГЧ се очаква намаление на 

емисии на ФПЧ10 сумарно 4,4 [тон /год].  

 Отчетена е подмяна на автобусния парк на обслужващата фирма „Чепино 

Автотранспорт“ ЕООД, но не е извършен точно количествена съпоставка на брой 

обслужващи автобуси и извършената подмяна с такива с „Евро-3“. 

 

Въпреки значителните усилия, положени за организация на движението не са създадени 

безконфликтни кръстовища и “зелени вълни”, поради което ежедневни задръствания в 

пиковите часове на денонощието са източник за замърсяване на атмосферния въздух. 

Не са предприети действия по следните мерки: 

 Контрол на паркинги, гаражи и сервизи на териториите на стопанските субекти в 

Общината, занимаващи се с транспортна дейност; 

 Ограничаване достъпа на ЛМПС в ЦГЧ – като е подобрена единствено организацията 

за паркиране в ЦГЧ със създаването на паркинг зони. 

 

Приоритет 4: Намаляване на неорганизираните  емисии – от строителни дейности, изгаряне 

на отпадъчни материали и др. 

 Отчетени са дейности по поддържане на чистотата - машинно и ръчно метене. От 

значение за постигнатия ефект, намаление на емисии на ФПЧ10 с 6 [тон /год] е 

извършване на качеството на услугата, което не е описано като тенденция в рамките 

на отчетения период. Не се предприети действия по повишаване качеството на 
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метенето и миенето на уличната мрежа и обществените места и действия по замяната 

на пясъка със специализирани препарати. 

 Не е изразено в графичен тип насоката в контрола върху предоставеното ползване 

“тротоарно право” при строителни и ремонтни дейности на Община Велинград.  

 Въпреки положените усилия на администрацията за предотвратяване на   

нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци“ не е постигнат желания 

ефект. Не е извършена инвентаризация и почистване на нерегламентирани сметища, 

както и създаване на екопатрули от членове на екологични организации.  

 

Приоритет 5: Намаляване на емисиите ФПЧ10 от промишлените предприятия, общинските, 

туристически, търговски и други обекти. 

Изпълнението на предвидените мерки са от компетенцията на главният архитект на 

общината и от РИОСВ – Пазарджик. Същите имат периодичен характер и са отчитани 

периодично, без да бъдат предоставени количествени данни, за оценяване на 

ефективността им.   

 

В отчета не са предоставени данни за изразходвания финансов ресурс на реализираните 

мерки, поради което е невъзможно да бъде изготвен финансов анализ.  
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2. Фактори влияещи на КАВ 
 

2.1 Специфични особености определящи начина на разпространение на 
замърсителите 
 

Качеството на Атмосферния Въздух (КАВ) се определя от две групи фактори: 1) от 

количеството на емисиите и начина на тяхното отделяне в атмосферата и 2) от географско-

климатичните и инфраструктурни особености на района.  Принос за нарушаване на 

стандартите за КАВ дават  фактори и от двете групи.  Значението на фактори от втората група, 

в частност на метеорологичните такива, може и обикновенно е различен в различни райони.  

Този факт е от значение, когато трябва да се оценяват усилията на дадена институция да 

подържа добро КАВ.  Една община може да полага по-големи усилия и прилага по-

ефективни мерки за добро КАВ, отколкото друга община, но поради по-неблагоприятни 

метеорологични условия в първата, КАВ в нея да е по-лошо отколкото във втората община.  

От тук и необходимостта да се отчитат метеорологичните условия, които определят 

способността за разсейване на атмосферни замърсители в  даден  район, което е 

предпоставка за справедлива оценка на усилията на дадена институция да подържа добро 

КАВ в подопечния й район.    

 

2.2 Географски и климатични характеристики на района 
 

Местоположение и релеф 
 

Община Велинград е разположена в Западните Родопи - Чепинската котловина, при 

надморска височина от 700 до 1 800 м.  Градът е разположен в долината на река Чепинска на 

височина 750 м и отстои на 81 км от Пловдив и на 196 км от Смолян 

(http://www.velingrad.bg).   Средната надморска височина на града е 755м.  
 

Климат  
 

Велинград се намира в европейско-континенталната климатична област, на границата с 

континентално-средиземноморската област.  Често климатът се характеризира като 

„планински” -  прохладно и краткотрайно лято, продължителна зима.  
 

Определящи за качеството на атмосферния въздух са посоката и скоростта на вятъра, 

стратификацията на атмосферата и валежите, които от своя страна са свързани и зависят от 

останалите метеорологични елементи: слънчева радиация, слънчево греене, облачност, 

влажност и др.    
 

В настоящия параграф се привежда климатична информация за дълъг, но сравнително 

отдавнашен период от време, съгласно “Климатичен справочник на България” – [2.1-2.5], а в 

http://www.velingrad.bg/
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§5.3 се разглеждат метеорологичните условия през периода от 2012 до 2015г.,  който е обект 

на анализ на настоящата програма.  
 

 

 
 

Фиг. 2.1 Община Велинград  – граници, релеф и населени места. 
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посока    

 

    скорост [м/с] 

N NE E SE S SW W NW 
общо в  

интервала 

1-5 15.2 35.8 6.6 5.3 4.5 12.6 10.2 5.3 95.5 

6-10 0.4 0.5 0.2 0.1 0.3 1.7 0.7 0.2 4.2 

11-15 0.1 0.1 0 0 0.1 0.2 0.1 0.1 0.9 

16-20 0.4 0.1 0 0 0 0.2 0.2 0.1 1.1 

>20 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0.1 

общо над 1м/с 

по посоки 
16.1 36.5 6.8 5.5 4.9 14.9 11.2 5.7  

 

Табл.2.1 Честота [%] на вятъра по посока (редове) и скорост (колони) [2.1] 
 

Наблюдават се добре изразени особености в посоката на вятъра.  Преобладават северо-

източни ветрове (36.5%) , следвани от северни (16.1%) и юго-западни (14.9%) ветрове (виж 

Табл.2.1).   На Фиг.2.2а  е дадена розата на вятъра (разпределение по посока) за всички 

стойности на скоростта на вятъра по-големи от прага на чувствителност (1м/с).  В 95.5% от 

случаите скоростта на вятъра е между  1 и 5 м/с.  По тази причина розата на ветровете в този 

интервал (Фиг.2.2б) почти повтаря тази от  Фиг.2.2а.  На  Фиг.2.2в-д е представена розата на 

вятъра за останалите интервали : 6-10, 11-15, 16-20м/с, чиято повтаряемост общо е около 

4.5%.    

 

  

Фиг.2.2а  Роза на вятъра за всички 
скорости по-големи от 1м/с. 

Фиг.2.2б Роза на вятъра за скорости в 
интервала 1-5м/с. 
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Фиг.2.2в Роза на вятъра за 

скорости 6-10м/с 
Фиг.2.2г Роза на вятъра за 

скорости 11-15м/с 
Фиг.2.2д Роза на вятъра за 

скорости 16-20м/с 

 

Скорости на вятъра по-големи от 20 м/с са наблюдавани в 0.1% от случаите, според [1].  

Случаите на безветрие (скорост на вятъра по-малка от 1м/с), които са от особено значение за 

качеството на атмосферния въздух  са 59.8%, а тяхното разпределение през годината е 

дадено в Табл.2.2.   

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

тихо 69.5 5.7 53.8 52.4 56.3 58.0 57.5 57.7 59.7 61.4 65.6 67.9 59.8 
 

Табл.2.2 Честота [%] на случаите със слаби ветрове (по-малка от 1м/с) – разпределение 
по месеци [2.1] 

 

В годишното разпределение на посоката на вятъра - Табл.2.3 не се наблюдават особености, 

различни от гореизложените.  

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

N 12.3 12.0 15.3 11.6 13.0 19.0 16.2 19.3 21.2 18.5 13.5 10.2 15.2 

NE 28.1 28.5 32.0 37.1 37.9 41.5 41.2 42.6 45.0 38.0 28.4 24.9 35.4 

E 5.6 7.6 6.9 5.8 7.5 7.7 7.5 7.7 6.9 5.8 4.1 5.3 6.5 

SE 3.9 5.8 4.5 5.4 6.4 6.4 5.6 6.2 5.5 4.0 5.6 4.8 5.3 

S 3.6 4.4 3.1 5.7 5.7 5.2 4.9 5.6 3.8 4.3 6.7 5.7 4.9 

SW 22.1 22.1 19.1 19.0 14.5 8.9 5.9 6.0 7.7 15.4 21.0 25.3 15.6 

W 15.8 12.5 13.2 9.2 10.2 10.7 11.7 9.2 6.0 8.8 12.6 16.4 11.4 

NW 8.5 7.0 5.9 6.3 4.9 3.4 4.1 3.5 4.0 5.3 8.2 7.5 5.7 
 

Табл.2.3  Честота [%] на вятъра по посока – разпределение по месеци [2.1]. 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

валежи в мм 48 40 41 47 73 69 53 38 36 48 52 50 954 
 

Табл.2.4  Средно-месечно разпределение на валежите в [мм]  за периода 1931-1985[2.2] 
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 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

сл.греене 
Ивайло 

95 114 156 203 228 264 324 313 259 185 104 91 2264 

сл. радиация 
София 

117 184 263 357 425 486 506 483 360 241 130 88  

облачност 6.6 6.3 6.1 5.5 5.2 4.6 3.3 2.7 3.4 4.9 6.6 6.7 5.1 

влажност 81 77 74 72 72 72 67 65 70 77 82 83 74 

дни с мъгла 
Велинград 

3.4 2.7 2.1 0.8 0.7 0.7 0.4 0.6 1.1 3.4 3.5 5.5 25 

дни с мъгла 
Ивайло 

8.2 4.0 2.8 1.2 0.9 0.7 0.2 0.2 0.2 2.4 6.7 9.0 36.7 

температура -2.3 0.1 3.4 8.0 13.2 19.5 18.6 18.3 14.4 9.6 5.1 0.1 8.8 
 

Табл.2.5  Разпределение на: 

а) продължителността на слънчевото греене в Ивайло, в часове, за 1960-1970 [2.3]. 
б) месечните суми на сумарна слънчева радиация в София, при средни условия на 
облачност, в  кал/см2, за периода 1960-1970 [2.3]. 
в) средно-месечната облачност, в балове, във Велинград, за периода 1941-1970 [2.5]. 
г) средно-месечната относителна влажност в %, във Велинград, за 1931-1970 [2.5]. 
д) средно-месечния брой на дни с мъгла във Велинград, за периода 1941-1970 [2.5]. 
е) средно-месечния брой на дни с мъгла в Ивайло, за периода 1941-1970 [2.5]. 
ж) средно-месечна температура, в 0С, във Велинград, за периода 1931-1970 [2.4]. 
 

Вторият от параметрите, който влияе пряко върху дисперсията на замърсителите – 

стратификацията на атмосферата - не се измерва пряко.   
 

Валежите за района са 954 мм годишна сума с максимум през пролетта (май – 73 мм) и 

минимум през (лятото (август-септември  – 36 мм).  Годишния ход на средно-месечните 

валежни суми е даден в Табл.2.4. 
 

Останалите метеорологични елементи, които влияят косвено на разпространението на 

замърсители в атмосферата са обобщени в Табл.2.5.  За някои от параметрите, които не се 

измерват във Велинград са използвани най-близките и/или подходящи метеорологични 

станции.  

 

 

2.3 Икономически фактори в района касаещи КАВ 
 

Територия 
 

Община Велинград е една от 11-те общини на Пазарджишка област.  Територията й е 125 

км2.  Преобладават горите и горските територии,  които заемат 83,4 % от площта, като 97 % от 
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нея е държавна публична собственост и съвсем малко обществено публична и частна 

индивидуална.  

 

 
 

Фиг.2.3 Територия на общините в област Пазарджик 

 

Население 
 

Общината има 24 населени места – два града и 22 села.  Според данни от преброяването , 

проведено през 2001 г., населението на Общината е 42 722, от които 25 009 в град 

Велинград; според данни от преброяването от 2011г. - 40 707 жители, от които 22 602 в град 

Велинград и 18 105 в селата. Разпределението на жителите по населени места през 2011г. е 

дадено в Табл.2.6.   По-нова информация за населението не е предоставена.  Жилищните 

сгради в Общината нарастват от 9493 през 2010г до 10104 през 2013г. 
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ВЕЛИНГРАД 40707 

ГР.ВЕЛИНГРАД 22602 

С.ДРАГИНОВО 4805 

ГР.СЪРНИЦА 3579 

С.СВЕТА ПЕТКА 1544 

С.ГРАШЕВО 1256 

С.КРЪСТАВА 1058 

С.ПАШОВИ 833 

С.МЕДЕНИ ПОЛЯНИ 728 

С.ПОБИТ КАМЪК 643 

С.БИРКОВА 421 

С.РОХЛЕВА 395 

С.АБЛАНИЦА 376 

С.ВСЕМИРЦИ 311 

С.ДОЛНА ДЪБЕВА 282 

С.АЛЕНДАРОВА 272 

С.ГОРНА БИРКОВА 212 

С.КАНДОВИ 211 

С.ГОРНА ДЪБЕВА 210 

С.ЧОЛАКОВА 210 

С.ЮНДОЛА 201 

С.БУТРЕВА 179 

С.ВРАНЕНЦИ 169 

С.ЦВЕТИНО 158 

С.БОЗЬОВА 52 

 

Табл.2.6 Брой жители в населените места на Община Велинград 

 по преброяване от 2011г. 

 

Изводът, който може да се направи е, че предвид малкия брой жители в селата, 

замърсяване на въздуха в селата на общината не може да се очаква.  Допълнителни оценки, 

необходими за определяне емисиите от битовия сектор се правят в §4.2.  
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Промишленост 
 

Структуроопределяща роля в общината има дърводобивната, дървообработващата, 

животновъдството и преработването на животинска продукция.  Развито е и шивашкото 

производство, рибовъдство, ловна дейност, производство на PVC дограма, строителство и 

бутилиране на минерална вода Регистрираните и активно работещи фирми в община 

Велинград са около 3100. Около  75 %  от регистрираните 3000 фирми са в сферата на 

услугите и търговията. 
 

Дърводобивна и дървообработваща промишленост 

Дърводобивът в общината се осъществява и контролира от четирите горски стопанства - тези 

в Селище, Чехльово, Юндола и Велинград.  На територията на общината има 350 

дървообработващи предприятия и фирми за дърводелски услуги.  Те произвеждат 

многофункционални битови и офис мебели, дървени детски играчки и дървен материал 

както за местния пазар, така и за износ. По-големите от тях са концентрирани главно във 

Велинград : „Стела 97; ЕТ ММ–Метко”; „Фейзал” ЕООД; Мебелна фабрика Братя Коцеви”; 

„АМОС АБ” ЕООД; ЕТ „Агро арапов” и др. 
 

Добив и обработката на мрамори  

Тази дейност се представлява от фирмите "Даяна-91", "Чепино" - ЕАД и др. 
 

По-крупни промишлени предприятия на територията на общината са:  

- Кристал" АД - единственият на Балканския полуостров химически завод за производство на 

колофон, фуранови смоли, терпентин, светъл прахообразен колофон, разтворители, клей и 

пр. - продукти с висока оценка за качество на редица международни изложения. 

- Роботика" ЕООД - произвежда дестилатори (фирмата е монополист в тази област), аптечно 

оборудване, опаковъчна техника, лабораторни и медицински изделия (стерилизатори и 

електрически сушилни, апарати за динамична термостимулация, пясъчна и водна баня и др.)  

- ВСК  "КЕНТАВЪР" - Велинград - произвежда съединители, съединителни възли за 

универсални стругове, шпиндели за стругови машини, планшайби, бормашини, въртящи 

централи и менгемета, свързващи елементи, хидравлични мазилни системи и др.  
 

Земеделие 

Общината разполага с около 64 х.дка  обработваема земя. Специализацията на общината в 

растениевъдството е в областта на производството на картофи, хмел, тревни фуражи, 

оранжерийни цветя и зеленчуци. На лице са добри почвено-климатични условия, 

екологосъобразните характеристики и добрата икономическа изгода от възстановяването на 

ленопроизводството в общината и култивирано отглеждане на билки.  
 

Животновъдство 

Огглеждат се птици, овце, говеда, крави, свине и кози.  По информация от 

(http://www.cbivel.org/html/bizn_bg.htm около 3900 семейства в града и 4900 в селата се 

занимават с отглеждане на животни. 

http://www.cbivel.org/html/bizn_bg.htm
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Пътна мрежа 
 

Общата дължина на шосейната мрежа е 220 км, от които 40 км са второкласни, 65 км – 

третокласни, 50 км – четвърт окласни и 65 км – черни пътища. Основният път II-84 свързва 

Велинград с градовете Септември и Разлог, а основният третокласен път III-843  

 

 

 
 

Фиг.2.4  Републикански пътища на територията на Община Велинград 
 

Велинград-Сърница води на юг.   През общината (в участъка Септември- Велинград ) 

преминава част от теснолинейната жп линия Септември-Добринище.  
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3. Анализ на мониторинговите наблюдения   
 

3.1  Организация на наблюденията на имисиите 
 

В община Велинград няма стационарен пункт за мониторинг на атмосферния въздух от 

Националната система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на 

околната среда.  Измервания на КАВ в разглеждания период са  

 

 
 

Фиг. 3.1. Местоположение на пунктовете за наблюдение на КАВ 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2016             
 

 

 

Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu 

22 

 

извършвани от Мобилна Автоматична станция на РЛ-Пловдив пред Общината през 2013г и 

до наказателния паркинг през 2015г. (виж Фиг.3.1.) в следните периоди от време:  

02.09 – 15.09.2013, 
12.05 – 23.05.2015, 
13.07 – 25.07.2015, 
29.09 – 11.10.2015, 
01.12 – 11.12. 2015.  

 
Протоколите със средноденонощни стойности на ФПЧ10 са дадени като Приложениe 2.  В 

някои от тези периоди от време са извършени наблюдения и на серен диоксид SO2, азотен 

диоксид NO2, азотен оксид NO, озон O3, въглероден оксид CO, Benzene, Toulene, m-p-xylene, 

o-xylene.  Протоколите, съдържащи данните от тези наблюденията са дадени като 

Приложениe 3.  

 
 

3.2  Резултати от мониторинга на ФПЧ10  през прериода 2013-2015  
 

Резултатите от наблюденията на ФПЧ10 са представени в Табл.3.1 и Фиг.3.2. 

 

I серия  II серия 

дата ФПЧ10 

μg/m3 

 дата ФПЧ10 

μg/m3 

2.9.2013 26  12.5.2015 21 

3.9.2013 23  13.5.2015 19 

4.9.2013 25  14.5.2015 17 

5.9.2013 20  15.5.2015 23 

6.9.2013 22  16.5.2015 34 

7.9.2013 23  17.5.2015 31 

8.9.2013 27  18.5.2015 29 

9.9.2013 30  19.5.2015 37 

10.9.2013 33  20.5.2015 28 

11.9.2013 27  21.5.2015 29 

12.9.2013 19  22.5.2015 28 

13.9.2013 12  23.5.2015 37 

14.9.2013 9    

15.9.2013 13    

средно 22.07  средно 27.75 
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III серия  IV серия 

дата ФПЧ10 

μg/m3 

 дата ФПЧ10 

μg/m3 

13.7.2015 37  29.9.2015 6 

14.7.2015 13  30.9.2015 13 

15.7.2015 42  1.10.2015 18 

16.7.2015 7  2.10.2015 28 

17.7.2015 20  3.10.2015 48 

18.7.2015 34  4.10.2015 39 

19.7.2015 31  5.10.2015 32 

20.7.2015 34  6.10.2015 30 

21.7.2015 43  7.10.2015 29 

22.7.2015 32  8.10.2015 22 

23.7.2015 38  9.10.2015 26 

24.7.2015 34  10.10.2015 32 

   11.10.2015 16 

средно 30.69  средно 26.03 

 

 

V серия   

дата ФПЧ10 

μg/m3 

   

1.12.2015 116    

2.12.2015 42    

3.12.2015 41    

4.12.2015 32    

5.12.2015 79    

6.12.2015 104    

7.12.2015 163    

8.12.2015 93    

9.12.2015 74    

10.12.2015 47    

11.12.2015 33    

средно 74.91    
 

Табл.3.1  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10 във Велинград в пункт „Общината“ – 
серия I и в пункт „Наказателен паркинг“  -серии II-V 
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Фиг.3.2.а  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10 през Септември 2013г. 
 

 

 

 
 

Фиг.3.2.б  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10  през Май 2015г. 
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Фиг.3.2.в  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10  през Юли 2015г 
 
 
 

 
 

Фиг.3.2.г  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10   
през Септември - Октомври 2015г 
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Фиг.3.2.д  Средноденонощни стойноти на  ФПЧ10 през Декември 2015г 
 

 

При липса на постоянни наблюдения е трудно да се състави статистически обстойна картина 

за КАВ. Доколко наличните наблюдения дават представа за КАВ се характеризира с това, 

каква част от разглеждания период е «покрита» с наблюдения.  В случая, наблюденията в 

пункт „Наказателен паркинг“ (49 дни) покриват само 14% от годината, а в пункт „Общината“ 

– 3.9%, което не позволява да се правят убедителни заключения – виж Табл.3.2. Полезно е, 

поотделно да се разглеждат отоплителния и неотоплителния сезон, предвид факта, че 

обичайно най-големият замърсител – битовия сектор – функционира в първия и не 

функционира във втория сезон.  В нашия случай, единствените наблюдения през същинския 

отоплителен сезон са само тези от V-тата серия в пункт „Наказателен паркинг“, с които се 

покриват около 6% от отоплителния сезон.  Всички установени нарушения на 

средноденонощната норма от 50µg/m3  са през отоплителния сезон - Фиг.3.2д.  

 

пункт 
Брой наблюдателни дни % покрит от наблюдения 

зима лято год зима лято год 

Общината 0 14 14 0 7.8 3.9 

Наказателен паркинг 11 38 49 6.1 21.1 13.6 
 

Таблица 3.2. Покритие на разглеждания период от мониторинг на ФПЧ10. 
 

Средната концентрация на ФПЧ10, определена от наличните наблюдения - за всички 

наблюдения, за тези през отоплителен сезон и за тези извънотоплителен сезон - се дава в 

Табл.3.3.  Прави впечатление, че концентрациите на ФПЧ през отоплителния сезон са 

значително по-високи от тези извън отоплителния сезон и съществено  
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пункт 
Концентрации на ФПЧ10 

зима лято средно 

Общината - 22.7 22.7 

Наказателен паркинг 74.9  28.2 39.9 
 

Таблица 3.3. Концентрации на ФПЧ10  [µg/m3], измерени в пункта на наблюдение. 
Стойностите са  усреднени за отоплителния сезон („ зима“), извън отоплителния сезон 

(„лято“ ) и за всички налични наблюдения.  
 

надвишават средногодишната норма от  40µg/m3. Това подсказва за съществен принос на 

действация през отоплителния сезон битов сектор.   Средната стойност от измерванията 

през 2015г в пункт „Наказателен паркинг“ е 39.9µg/m3. Поради малкия брой наблюдения 

трудно може да се съди за средногодишната концентрация в този пункт, но предвид факта, 

че преобладаващия брой наблюдения са извън отоплителния сезон и въпреки това средната 

стойност е 39.9µg/m3, може да се предполага,  че средногодишната концентрация на ФПЧ10 

превишава значително средногодишната норма от  40µg/m3.   
 

Направените оценки и съпоставяне с норми следва да се приемат като ориентировачни, 

поради малкия брой наблюдателни дни.  Освен това, трябва да се има предвид, че всички те 

се отнасят за една/две точки от територията на града – пункта на наблюдение.  Достоверна 

картина за състоянието на КАВ може да се получи след дисперсионното моделиране, което 

предоставя карти на концентрациите по цялата територия на града.  От данните от 

мониторинга за гр. Велинград може да се твърди, че има основания да се предполагат 

нарушения на стандартите за КАВ по отношение на ФПЧ.   

 

3.3 Фонови концентрации на ФПЧ10.   
 

По правило, при дисперсионното моделиране се отчитат емисиите от разглежданата 

пространствена област и не се отчитат емисии извън нея.  Концентрацията причинена от 

източници извън тази област, т.н. фонова концентрация, се взима от друг модел, покриващ 

по-голяма територия, или се оценява от т.н. фонови наблюдателни пунктове.  В случая, за 

оценка на фоновата концентрация ще бъдат използвани данните от националния фонов 

пункт „Комплексна фонова станция Рожен”, данни от които са представени в Табл.3.4 и Фиг. 

3.3. 
 

година 2012 2013 2014 2015 

концентрация на ФПЧ10 10.94 9.23 10.47 12.19 
 

Табл.3.4 Средногодишни  стойности на  ФПЧ10    [µg/m3 ] регистрирани в фонов пункт 
„Комплексна фонова станция Рожен” 
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Фиг..3.3  Средногодишни  стойности на  ФПЧ10    [µg/m3 ] регистрирани във фонов пункт 
„Комплексна фонова станция Рожен” 

 

Фоновата концентрация е от значение при интерпретация на резултати от диперсионното 

моделиране.  Следва да се има предвид, че показаните стойности се отнасят за сравнително 

чист, високопланинск район.  По-ниско, в равнината, към тези концентрации се добавя 

допълнително количество ФПЧ, което не е с източник в моделираната област и също се явява 

фон за нея.  Този „локален фон“ следва да се добави към фона от Рожен.  В случая, 

гр.Велинград се намира близо до фоновия пункт и не се очаква локалният фон да има висока 

стойност, тъй като в околността на града няма значими източници на емисии, които да 

създават значителен „локален фон“.  Правдоподобно е, за средногодишна фонова 

концентрация на ФПЧ10 в община Велинград през 2015г. да се приеме стойност 13μg/m3.   

 

 

3.4  Мониторинг на други замърсители   

 

Наред с данни от мониторинг на ФПЧ, по повод настоящата програма бяха предоставени и 

данни за дгуги замърсители, за които не са установени нарушения на съответните стандарти 

за КАВ и които не са обект на разглеждане в настоящата програма.  Наблюденията са 

извършвани в следните периоди от време:  

12.05 – 23.05.2015, 

13.07 – 25.07.2015, 

01.12 – 11.12. 2015.  

Първичната информация за тях е дадена в Приложение 3.  Резултатите от измерванията на 

тези замърсители са представени на Фиг. 3.4 - 3.12.  Отделните наблюдателни серии са 

„слети“- на абцисата са показани датите без месеца , но това не пречи да се видят нивата, до 
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които достигат концентрациите на съответните замърсители.  Случаите, в които 

концентрациите на съответния замърсител са по–малки от границата на количествено 

определяне по използвания метод (виж Приложение 3) са представени като нула.  

Изсползвани са следните означения:  

 
 СДН - Средноденонощна норма   
 СЧН - Средночасова норма 
 ПДК - Пределнодопустима концентрация 
 СДК - Средноденонощна пределнодопустима концентрация 
 
 

 

Фиг.3.4  Концентрация на серен диоксид [µg/m³] през Май – Декември 2015г 
СДН – 125    ;      СЧН – 350 

 

 

Фиг.3.5  Концентрация на азотен диоксид [µg/m³] през Май – Декември 2015г 
СЧН – 200 
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Фиг.3.6  Концентрация на азотен оксид [µg/m³] през Май – Декември 2015г 
 

 

Фиг.3.7  Концентрация на озон [µg/m³] през Май – Декември 2015г 
СЧН – 180 

 

 

Фиг.3.8  Концентрация на CO [mg/m³] през Май – Декември 2015г 
Мах. 8-часова средна стойност – 10 
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Фиг.3.9  Концентрация на Benzene [mg/m³] през Май – Декември 2015г 
 

 
 

Фиг.3.10  Концентрация на Toluene [mg/m³] през Май – Декември 2015г 
СЧН – 200 

 

 

Фиг.3.11  Концентрация на m-p-xylene [mg/m³] през Май – Декември 2015г 
ПДК – 0.2 
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Фиг.3.12  Концентрация на o-xylene [mg/m³] през Май – Декември 2015г 
ПДК – 0.2 
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4.  Емисии  
 

Под инвентаризация на емисиите се разбира определяне на емисиите за дълъг, по правило-

едногодишен, период от време.  Обикновенно, това се прави за относително големи обекти 

в пространството – за град, област, държава и за отделни сектори – транспорт, бит, 

промишленост.  Инвентаризацияцията се явява предварителна стъпка при дефиниране на 

емисиите за дисперсионно моделиране.  При моделиране на дисперсията на емисиите в 

атмосферата, в повечето случаи, инвентаризацията на емисиите не е достатъчна.  

Необходима е дискретизация на емисиите във времето (често, час по час)  и по-конкретно 

определяне на разпределението на източниците на емисии в пространството.  Общоприета 

практика е емисиите отделяни от много на брой малки източници, каквито са отделните 

домакинства от битовия сектор да се разтглеждат като площни източници. Емисиите 

отделяни моторните превозни средства, отделяни при движението им по улици, пътища и 

магистрали се разглеждат като емисии от линейни източници.  Големите, единични 

източници на емисии, отделяни най-често от комини се разглеждат всеки един поотделно и 

за такива източници е въведен термина големи точкови източници.   
 

Обикновенно, емисиите отделяни от горивни процеси се определят по т. н. балансен метод: 

първо се определя т.н. емисионен коефициент за емисия отделяна от единица гориво при 

даден процес, с който после се умножава количеството изразходвано гориво.  Общоприето 

ръководство за инвентарицация на емисии от различни процеси, в т. ч. и за емисионни 

коефициенти е т.н. методика CORINAIR [4.1] и [4.2].   Алтернатива е директното измерване на 

емисиите, но това е възможно само в някои случаи, например при отделяне от комин  и не е 

възможно в повечето ситуации в практиката.  
 

 

4.1  Точкови източници – промишленост, хотели и обществени сгради 
 

В повечето случаи промишлените инсталации отделят емисиите от комини и се разглеждат 

като точкови източници на емисии.  Най-често промишлените инсталации са и единствените, 

които се разглеждат като големи точкови източници в дадена община.  Поради развитото 

хотелиерство в гр.Велинград, възнеква въпросът какъв е неговия принос в замърсяването на 

градския въздух. По тази причина, отделно от промишления сектор, като отделен сектор са 

разгледани и хотелите, заедно с по-големите обществени обекти, при чиято дейност се 

отделят емисии на ФПЧ.  Това е направено за емисиите в настоящия параграф и после пре 

моделиране на емисиите в &5.  

 

На Фиг.4.1 е показано местоположението на всички точкови източници в разглежданата 

област.  Параметрите на отделяне на емисиите и характеристиките на отделящите 

устройства, както и оценките за самите емисии от промишлените инсталации са дадени в 

Табл.4.1.    
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Фиг. 4.1 Големи точкови източници в разглежданата област.  Номерата 
на обектите съответстват на номера в Табл.4.1 и Табл.4.2.  
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№ Обект 
d h V t E E 

m m m/s 0C t/y 
kg/h  

год база 

0 Кристалхим ООД   0.7 10 5.8 123 0.000 0.000 

1 Мевгал  ЕООД 0.12 8 1.8 124 0.086 0.010 

2 Екопелет Велинград ООД 0.3 8 2.5 116 0.281 0.032 

3 Кронос ООД 0.54 12 3.2 142 0.066 0.008 

4 Астра ЕООД 0.6 12 3.4 148 0.200 0.023 

5 Метко ЕООД 0.6 11 2.9 145 0.199 0.023 

6 Кроко ООД 0.26 11 2.8 118 0.254 0.029 

7 Стела -97 ООД 0.32 10 2.7 134 0.338 0.039 

8 ЕТ Никола Генов 0.36 12 2.8 145 0.286 0.033 

9 ЕТ Катя Стойнова 0.56 14 5.6 123 0.281 0.032 

10 ЕТ Катя Стойнова 0.36 12 3.2 145 0.254 0.029 

11 ЕТ Катя Стойнова 0.26 11 2.1 118 0.314 0.036 

12 Евровууд ООД 0.8 40 8.79 135 0.338 0.039 

13 Мрамор и гранит ООД 0.32 12 3.4 98 0.319 0.036 

14 ВСК Кентавър 0.36 10 0.12 122 0.168 0.019 

15 Роботика ООД 0.36 12 0.12 128 0.204 0.023 

16 Екофлам ООД 0.36 12 4.2 156 0.254 0.029 

17 ЕТ Вики - ес  0.26 8 1.8 120 0.172 0.020 

18 Селма 97 ООД 0.56 14 5.6 112 0.252 0.029 

19 Александър ООД 0.16 8 1.8 110 0.232 0.026 

20 Бетонов център 0.62 12 2.8 148 0.026 0.003 

21 Варов център 0.8 12 6.5 34 0.139 0.016 

22 Хлебозавод 0.37 12 3.6 112 0.395 0.045 

23 Богимар  ООД 0.36 12 4.5 108 0.204 0.023 

24 Мебелна ф-ка Виктория 0.56 12 8.6 120 0.278 0.032 

25 Бр. Коцеви ООД 0.36 12 3.2 98 0.768 0.088 

26 Теразини ООД 0.36 10 3.2 118 0.468 0.053 

27 Симакс ООД 0.32 10 2.8 126 0.278 0.032 

28 Ай Ти Ен ООД 0.36 12 3.8 116 0.254 0.029 

29 Тория 08 ООД/ казарма/ 0.36 12 3.2 98 1.008 0.115 

30 Бианка Велинград ЕООД 0.36 12 3.2 98 0.516 0.059 

31 Дейзи мебел ООД 0.32 10 2.8 126 0.278 0.032 

32 ТЕХНО БИО ИМПОРТ ЕООД 0.32 9 1.8 100 0.278 0.042 

33 Природа ввод ООД 0.32 10 2.8 126 0.293 0.033 

34 ФФ  Европа груп ООД 0.36 12 3.2 98 0.384 0.044 

 Общо - - - - 10.07 - 

Табл.4.1.  Промишлени предприятия в гр. Велинград - параметри на отделяне на 
емисиите, характеристики на отделящите устройства и оценка за емисиите на ФПЧ10 
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  d h V t E E 

№ Обект m m m/s 0C t/y 
kg/h  

год база 

0 Спортна зала 0.32 12 2.2 156 0.069 0.008 

1 МБАЛ 0.72 24 2.2 116 0.250 0.028 

2 Болница  Вита 0.32 12 2.2 126 0.187 0.021 

3 Болница за рехабилитация 0.32 12 2.2 136 0.187 0.021 

4 СОУ Св. Кирил и Методий 0.24 8 1.8 110 0.149 0.017 

5 Хотел Двореца 0.26 16 1.8 110 0.201 0.023 

6 Грандхотел Велинград 0.37 12 3.6 112 0.342 0.039 

7 Хотел Олимп 0.36 16 3.8 126 0.251 0.029 

8 Хотел Астра 0.26 16 1.8 110 0.097 0.011 

9 Хотел Том и Нези 0.26 16 1.8 110 0.097 0.011 

10 Хотел Макси 0.34 16 1.8 122 0.342 0.039 

11 Хотел Боляри 0.24 16 1.8 110 0.097 0.011 

12 Хотел Eлбрус 0.24 16 1.8 110 0.154 0.018 

13 Хотел АУРА 0.36 16 3.8 126 0.199 0.023 

14 Хотел БОР 0.34 16 1.8 110 0.253 0.029 

15 Хотел Витоша 0.24 16 1.8 110 0.102 0.012 

16 Хотел  Здравец 0.36 16 3.8 126 0.317 0.036 

17 Хотел Рич 0.26 16 1.8 114 0.253 0.029 

18 Хотел Клептуза 0.36 16 3.8 156 0.147 0.017 

19 Хотел Св. Спас 0.24 16 1.8 110 0.310 0.035 

20 Хотел Акватоник 0.24 16 1.8 110 0.234 0.027 

21 Хотел Велина 0.24 16 1.8 118 0.305 0.035 

22 Хотел Маркита 0.28 16 3.8 156 0.245 0.028 

 Общо  - - - - 4.79 
 

- 
 

Табл.4.2.  Обществени обекти и хотели в гр. Велинград - параметри на отделяне на 

емисиите, характеристики на отделящите устройства  

и оценка за емисиите на на ФПЧ10 

 

Общата стойност на емисиите е около 14.8 t/y.  Особеност на големите точкови източници е 

това, че отделянето на емисиите става на сравнително голяма височина, което 

благоприятства тяхната дисперсия, за разлика от битовия сектор и транспорта. 

 

 
4.2  Битов сектор   
 

Eмисиите от т.н. битов сектор се отделят при използване на фосилни горива в 

домакинствата, в търговския и административния сектор.  В горивните инсталации на 

изброените най-често се употребяват въглища и дърва. В последно време все по-рядко се 

използва нафта;  увеличава се използването на пелети, но то все още е незначително. Вида и 

количеството на ползваните горива зависи от много фактори: цените на различните горива,  
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доходите на населението,  типа на отоплителните съоръжения, изолацията на сградата, 

средната температура подържана в жилищата и т. н.  
 

За изчисляване на емисиите от битовия сектор, единствено възможен е балансния метод.  

Общините в България не разполагат с точна информация за годишния разход на горива.  

Продажбата на горива трудно може да се проследи, тъй като се извършва от много субекти, 

които не се обхващат напълно в статистическите справки. Информацията за продадени 

горива на национално ниво от НСИ не отразява особеностите на отделните общини. По 

изтъкнатите причини, не може да се очаква, че оценката на изразходваните горива и 

съответно на отделените емисии, чрез подхода „отгоре надолу” (виж [4.1]) ще даде коректни 

резултати.   
 

В случай като нашия, когато целта е дисперсионно моделиране в локален мащаб е 

необходимо да се знае пространственото разпределение на емисиите с относително висока 

пространствена разрешителна способност.  За целта е подходяща процедурата „отдолу 

нагоре” [4.1].  Отчитайки редица детайли отнасящи се до жилищния фонд, като 

разпределение на жилищата по големина/брой стаи, топлоизолация на сградите и др., най-

напред се определя потреблението на енергия, необходима за отопление на едно 

средностатистическо жилище.  Следва изчисление какво количество горива е необходимо за 

отделяне на тази енергия, след което се изчисляват емисиите отделяни при изгаряне на това 

количество горива, т.е. емисиите отделяни при отопление на едно жилище с даден вид 

гориво. За целта се използват емисиионните фактори на съответните горива – Табл.4.3.   
 

 

Гориво 

Долна топлина 

на изгаряне 

МJ/kg - съотв. 

МJ/Nm3 (газ) 

Nox като 

NO2 

(кg/TJ) 

SO2 

(кg/TJ) 

Олово 

(кg/TJ) 

Общ прах 

(кg/TJ) 

Нафта S  0,38 – 0,2% 42,7 50 160-85 0,005 1,5 

Природен газ 46 МJ/Nm3 42 0,5 0 0,03 

Кафяви въглища, брикети, 

променл. съдържание на S 
18-20 80-100 100-900 0,0015-0,020 70-370 

Твърди въглища,  

променл. съдържание на S 
28-32 35-65 350-600 0,1-0,84 6-630 

Дърва, естеств.изсушени 15 70 6 0,095 200 
 

 

Таблица 4.3. Eмисионни фактори за единица отделена енергия, Приложение 4  
 

 

Образеца за прилагане на тази процедура е проекта на МОСВ  - Приложение 4.  Правят се  

следните предположения:  

- Средна големина на жилищата е 60 m2. 

- Потреблението на топлинна енергия е 55 W/m2 

- Потребената енергия за отопление на едно жилище е: 60 m2 x 55 W/m2 = 3300 W 

- Потребената енергия за един час е: 3300 Wh= 3300 Wh x 3600 sec/h = 11.88 MWsec = 

11.88 MJ  = 11.88 x10-6 TJ 
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Използвайки емисионните фактори от Табл.4.3, за емисиите, което едно домакинство отделя 

за 1 час, при употреба на съответните горива, се получава:  

Нафта (съдържание на сяра 0.38%): 

NO2:    50 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.000594kg  
SO2:   160 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0019kg 
ФПЧ10:    1.425 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.000 0169 kg 
Природен газ: 

NO2:  42 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000499kg 
SO2:    0.5 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.00000594kg 
ФПЧ10:  0.0285 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = пренебрежимо 
Кафяви въглища: 

NO2:     90 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.00107kg 
SO2:   900 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.0107kg 
ФПЧ10:  211 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00251kg 
Твърди въглища: 

NO2:     45kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.0005kg 
SO2:   450 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.005kg 
ФПЧ10:  400 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0048kg 
Дърва за огрев: 

NO2:    70 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000832kg 
SO2:       6 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ =  0.000071kg 
ФПЧ10:  190 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.00226 kg 
Пелети (  [4.3]): 
ФПЧ10:  100 kg/TJ x 11.88 x10-6 TJ = 0.0012 kg 
 

В [4.3] се дава полезна допълнителна информация за фракционното съдържание на праха, 

отделян при изгарянето на въглища – виж Табл. 4.4.  Съгласно [4.4]  емисионният фактор на 

ФПЧ10 при изгаряне на пелети в автоматична камина варира между  от 24  до 160 кg/TJ.  
 

 

Гориво ФПЧ2.5 ФПЧ10 > ФПЧ10 Общ прах 

Въглища 13% 52% 48% 100% 
 

 

Таблица 4.4. Разпределение на праховите частици по размери  
 
Следващата стъпка е определяне броя и пространственото разпределение на жилищата в 

населеното място.  Наличните данни – население и сгради - за населените места като цяло 

бяха представени в &2.3.  Както беше казано замърсяването на едно населено место от 

битовия сектор на друго населено место се очаква да бъде пренебрежимо малко, поради 

което се разглежда битовия сектор само в града.  В &5 ще стане видно, че това решение е 

оправдано.  
 

Според НСИ средния брой членове в едно домакинство за област Пазарджик е 2.9 лица 

(http://www.nsi.bg/ Census/DomSemTable.htm).  Съществено за КАВ е броя домакинства и по-

конкретна броя домакинства, които за отопление използват фосилни горива.  Използвайки 

http://www.nsi.bg/%20Census/DomSemTable.htm
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наличните данни може да се оцени, че броя домакинства в гр.Велинград през 2011г са около 

7800.  Предполагайки, че тенденцията за намаление на жителите в града с около 1% на 

година, регистрирана а периода 2001 – 2011г се зпазва, води до оценка, че през 2015г в 

града има около 21 500 жители и около  7 400 домакинства.    

 

Потреблението на електрическа енергия предоставя важна косвена информация за 

потреблението на фосилни горива.  Разликата в консумацията на през отоплителния и извън 

отоплителния сезон (Табл. 4.5) се дължи основно на отопление с електричество през зимата.  

Различната продължителност на деня води до различно потребление на енергия за 

осветление, но приносът на тази разлика е незначителен в сравнение с разликата в 

консумацията на електроенергия за отопление.   
 

 
2012г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

декември предната година - 363 371 374 

януари 464 441 381 396 

февруари 438 402 382 392 

зима - средно месечно 451 402 378 387 

юли 200 187 197 183 

август 206 198 204 181 

лято  - средно месечно 203 192.5 200.5 182 

разлика зима - лято 248 210 178 205 
 

 

Таблица 4.5  Изразходвана електрическа енергия в гр. Велинград в МВт.Ч.  Приложение 5 и 

Приложение 6 

 
Забелязва се известна, макар и непостоянна тенденция в намаление на потреблението на 

електроенергия за отопление в периода 2012–2015г.  Влияние върху тази тенденция оказват 

и различните метеорологични условия. В предоставената информация – Приложение 5 и 

Приложение 6 не е отделен битовия сектор. Това позволява да се оцени само горната 

граница на домакинствата отопляващи се с електрическа енергия. Оценката е, че през 2015г 

с електричество се отопляват около 2000 домакинства.   

 

За да се определи пространственото разпределение на домакинствата, градът бе разделен 

на 20 площни източника - „полигона”  - виж Фиг. 4.2.  Полигоните са правоъгълници с 

произволни размери и местоположение. Стремежът е, сградите в границите на един 

полигон да са хомогенно разпределени; по възможност в един полигон  да преобладават 

сгради от един тип, с близка една до друга височина.  Такова дефиниране на полигоните 

позволява правдоподобни оценки за начина на отопление в отделните полигони.   
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Фиг. 4.2. Жилищни зони  - ”полигони” в гр. Велинград.   
 

Приеманията за това, колко домакинства в отделните полигони, какъв тип горива използват 

е дадено в Табл.4.6.  Използвайки оценката направена по-горе за количеството горива от 

даден тип, необходими за отопление на едно жилище и емисионнте фактори (Табл.4.3) за 

отделните горива, се стига до емисиите, отделяни от всеки полигон за единица време.  

Взимайки предвид продължителността на отоплителния сезон (4320 часа - от октомври до 
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март) и броя жилища в съответния полигон използващи съответните горива, се стига до 

следните стойности за териториалното разпределение (по полигони) на емисиите на ФПЧ10, 

отделени от битовия сектор през 2015г. - Таблица 4.6.  
 

№ 

полигон 

Брой домакинства 
Емисии на ФПЧ10 

общ 

брой 

 

ползващи 

електри- 

чество 

ползващи фосилни горива 

въглища дърва газ kg/h t/y 

0 1523 443 139 790 0 3.0 26.0 

1 476 139 44 247 0 0.9 8.1 

2 114 8 14 80 0 0.3 2.7 

3 305 89 28 158 0 0.6 5.2 

4 362 105 33 188 0 0.7 6.2 

5 171 50 16 89 0 0.3 2.9 

6 533 155 49 277 0 1.0 9.1 

7 343 100 31 178 0 0.7 5.9 

8 438 127 40 227 0 0.9 7.5 

9 114 33 10 59 0 0.2 2.0 

10 114 33 10 59 0 0.2 2.0 

11 286 83 26 148 0 0.6 4.9 

12 228 17 28 161 0 0.6 5.3 

13 286 83 26 148 0 0.6 4.9 

14 266 31 31 178 0 0.7 5.9 

15 209 24 25 140 0 0.5 4.6 

16 761 222 70 395 0 1.5 13.0 

17 761 222 70 395 0 1.5 13.0 

18 124 36 11 64 0 0.2 2.1 

19 0 0 0 0 0 0.0 0.0 

общо 7414 2000 468 3982 0 15.0 131.2 
 

 

Таблица 4.6 Териториално разпределение на емисиите на ФПЧ10 отделени от битовия 
сектор. 

 

Височината на изпущане на емисиите се определя по височината на средната етажност на 

съответния полигон.  Характерно за емисиите от битовия сектор е, че те се отделят на ниска 

височина и при ниска емисионна температура, което е неблагоприятен фактор за дисперсия 

на замърсителите. 
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4.3  Транспорт    

 

Три са основните механизми, по които автотранспортът генерира частици в атмосферния 

въздух : 

 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, в частност ФПЧ10.  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, процесът на непълно горене в процеса на ускоряване не е 

овладян.  Новите дизелови двигатели на автомобилите са снабдени с филтър за частици и 

техните емисии са по-малки и отговарят на съвременните европейски норми.  

Относителният дял на тези автомобили в България към момента е много малък.  

Амортизацията на дизеловите автомобили по правило води до увеличаване на емисиите.   

• Процеси на механично триене - това са процесите на триене на автомобилните гуми в 

пътното платно и триене между накладки и дискове на спирачната уредба.  

• Суспендиране на прах от пътните платна - това е основния механизъм, по който 

автотранспортът предизвиква вторично замърсяване с ФПЧ10.  Предизвиква се 

едновременно от два фактора: от предаване на кинетична енергия на частиците върху 

пътното платно от въртящите се автомобилни гуми и от 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 в много случаи относителният дял на суспендирания прах от 

пътните платна е съществена част от общите емисии на ФПЧ10 от автотранспорта, поради 

което ще се спрем по обстойно на този въпрос.  От първостепенно значение за суспендиране 

на прах са два фактора: пътен нанос и тегло на автомобилите. 
 

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. 

Наносът се измерва в грам на квадратен метър (g/m2) от пътното платно и представлява 

осреднена величина. 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 бордюрът играе задържаща роля, 

поради което плътността на наноса там може да достигне много високи стойности. При 
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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. Представената информация е заимствана 

от изследвания, поръчани от Агенцията по околна среда на САЩ.  

 
 

Фиг.4.3 .  Зависимост на емисията на ФПЧ10 в g/кm от пътния нанос при 
автомобили с различна маса и средна скорост 50 кm/h. 

 

 

Фиг.4.4  .  Зависимост на емисията на ФПЧ10 от количеството на пътния нанос 
при автомобили с различна маса. 

 

В реални условия пътния нанос е променлива величина. Нейните стойности могат да 

варират в твърде широки граница (от 0.02 до 400 g/m2) и това зависи от твърде много 

фактори. 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 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2016             
 

 

 

Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu 

44 

 

условията на нисък трафик. Към първия случай можем да отнесем първокласните пътища от 

републиканската пътна мрежа, 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 

такива първокласни пътища, дори и без непрекъснато внасяне на замърсяване, след 

проливни дъждове и бури, наносът бързо се увеличава до нива 0.5 - 3  g/m2.   
 

Тегло на автомобила: С нарастване на теглото на автомобила и при постоянно ниво на 

пътния нанос, емисията нараства нелинейно.  Зависимостта на емисията на ФПЧ10 от 

количеството на пътния нанос и от теглото на автомобил, движещ се със средна скорост 50 

км/час  е показана  на Фиг.4.3 и Фиг.4.4.  Съгласно представените на тези фигури 

зависимости, автомобил с тегло 1 t при пътен нанос 0.1 g/m2 води до емисия от 0.13 g/кm.  

При трафик от 1000 МПС/час (типичен за улиците с натоварен трафик в големите градове) 

води до емисия от 130 g/h от километър.  При нанос 1, 2 и 3 g/m2 тази емисия нараства 

съответно на 564, 885 и 1152 g/h за километър.  При пътен нанос 1 g/m2 автомобил с тегло 1 t 

предизвиква емисия от 0.564 g/кm; при същите условия, тежкотоварен автомобил с тегло 25 

t предизвиква емисия от 70.5 g/кm. (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 могат да 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 има високи нива на пътния 

нанос.  
 

Емисионните фактори за суспендиране на прах от пътните платна при движение на 

автомобилите се изчисляват чрез емпиричен (опитно определен) емисионен модел на US 

EPA [4.5].  Емисионният фактор на суспендиран прах се определя със следното уравнение:   
 

  Eext = [ k (sL)0.91 x (W)1.02 ] (1 – P/4N) 
 

където:  

k - множител за прахови частици с различен размер,  
E - емисионен фактор с размерността на k, 
sL - нанос по пътната настилка, (g/m2), 
W - средна маса на моторните превозни средства които пътуват по пътя, (t), 
P - брой дни с валеж над 0.25 mm,  
N - брой дни за разглеждания период; 
 

Размерността на k и Eext   е g/VKT – грам на VKT, където VKT (vehicle kilometer traveled ) са 
изминати километри от всички преминали/движещи се по пътя автомобили.  
 

Горното уравнение е получено отчитайки, че при движението си автомобилите суспендират 

в атмосферата частици с широк дисперсионен състав, като стойността на k  зависи от 

размера и за ФПЧ10 има стойност 0.62.     
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 По подадени декларации По данни от КАТ 

Година Леки  Товарни Леки  Товарни и други 

2013 2906 616 - - 

2014 4144 842 - - 

2015 4195 1137 1548 2639 
 

Таблица 4.7  Брой МПС в Община Пещера  - Приложение 7  и 8.  
 

 

 

 

Фиг. 4.5. Сегменти на пътната мрежа  в гр. Велинград.   
 

Община Велинград предостави информация за моторни превозни средства (МПС) в периода 

2013 – 2015г  съгласно подадени в общината декларации – Приложение 7 и  Таблица 4.7.  

Тези данни не съответстват на броя МПС, тъй като за едно МПС може да бъдат подадени 

повече от една декларация – за отписване, за закупуване, за облекчения свързани с ТЕЛК и 

др.  В десните две колони на - Таблица 4.7.  е броят МПС по данни от КАТ (Приложение 8) за 
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2015г.  В други, освен товарни се включват и влекачи, селскостопански машини, 

мотоциклети, ремаркета.   
 

За емисиите от транспорта по-съществен е трафика, информация за който бе получена от 

Агенция Пътна Инфраструктура.  Използвайки тези източници и експертна оценка, бе 

определен трафикът в града.  За целите на дисперсионното моделиране пътищата се 

разглеждат като съставени от отделни сегменти.  Всеки сегмент се характеризира с 

индувидуален номер, със съответен трафик по него и с емисии отделени от транспорта по 

неговото протежение.  Представянето на основните пътни артерии  в разглежданата област е 

илюстрирано на Фиг.4.5, като на фигурата са дадени и номерата на сегментите.  
 

Оценката за трафика по отделните сегменти - на всички МПС, на дизеловите такива, на 

частта тежки дизелови МПС, за всеки един сегмент се дава в Приложение 9. 
 

В системата SELMA-GIS е вграден емисионният модел, който изчислява на емисиите от 

двигателите на МПС и дава и пространственото разпределение на емисиите на ФПЧ10 от 

двигателите за всяки един сектор от пътната мрежа (Фиг. 4.5) на база на:  

- интензивността на движение по отделните отсечки на пътната мрежа (използвайки 

данните от Приложение 9), разграничавайки леки и тежкотоварни превозни средства. 

- емисионни фактори : 0.1 g/km за леки и лекотоварни автомобили и 0.3 g/kW.h за 

тежкотоварни автомобили, съгласно Директива 98/69/EC и  [4.6].  
 

Резултатът получен за емисиите по отделните сегменти е даден  в Приложение 10.   

Емисиите на ФПЧ10 в цялата територия отделени от  двигателите на МПС  са на стойност 16.3 

t/y. 
 

Съгласно [4.7] вторичният унос и механично триене на гумите и спирачките от една страна и 

автомобилните двигатели от друга дават почти еднакъв принос в емисиите на  ФПЧ10 

генерирани от транспорта.  Заключението се отнася за 2010г, като с времето делът на 

емисиите от първата група се увеличава.  Емисиите от първата група за Велинград за 2014г. 

са оценени независимо от това твърдение, като по този начин се проверява неговата правота 

за разглеждания случай.  
 

За определяне емисиите от вторичния унос се използват оценките за трафика, за величината 

VKT (Приложение 9) и емисионния коефициент на ФПЧ10, изчислен съгласно посочената по-

горе формула.  В допълнение се приема, че средното тегло на леките МПС е 1t, средното 

тегло на товарните МПС – 15t.  За наноса sL за отделните участъци от пътната мрежа са 

приети стойности между 0.1 и 3 g/m2 в зависимост от трафика по съответния участък.  

Средногодишният брой дни с валежи за района (станция Девин) е 120.  За годишната емисия 

на ФПЧ10 през 2014г., отделена при вторичния унос в целия разгреждан район се получава 

стойност 12.6 t/y.  Емисиите отделени от вторичния унос в отделните сегменти на пътната 

мрежа са дадени  в Приложение 10.   
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В резултат на обобщение на над 100 изследвания, в [4.7] се предлага емисионен фактор 

между 3.5 и 13 mg/кm за емисиите отделяни при  механичното триене на гумите с пътната 

настилка и между 1 и 8.8 mg/кm за емисиите отделяни при механичното триене в  

спирачните системи.  Тези стойности се отнасят за едно леко МПС, като за тежкотоварно 

МПС стойностите са на порядък по-големи.  Максималното използване на спирачки се 

случва в градски условия, което е основание в нашия случай да се приеме максимална 

стойност за съответния емисионен фактор.  Емисионните фактори в [4.7] се отнасят за 

средноевропейски условия. По принцип, пътищата  у нас са с повече неравности, което 

увелича емисиите от триене на гумите с пътната настилка, което от своя страна дава 

основание да се приеме максимална стойност и за емисионенния фактор при триене гумите 

в пътната настилка.  По посочените причини, за настоящия анализ са приети стойности 13 

mg/кm за емисионен фактор при механично триене на гумите с пътната настилка и 9 mg/кm 

за емисионен фактор при механично триене в спирачните системи на едно леко МПС.  С тези 

стойности,  използвайки оценките за трафика от Приложение 9, за годишната емисия на 

ФПЧ10 през 2014г., отделена общо от механично триене на гумите и в спирачните системи, в 

целия разглеждан район се получава стойност 5.03 t/y.  Емисиите отделени в отделните 

сегменти от пътната мрежа са дадени  в Приложение 10.   

 

4.5 Други  
 

Неорганизирани емисии 
 

Дейности като строителството, товарно-разтоварни дейности на насипни материали, горски 

пожари, изгаряне на стърнищата и на битови отпадъци, обработването на почвата също са 

причина за емисии на ФПЧ.  Няма достатъчно надежна информация за дейности като 

изброените, случили се през разглеждания период, нито достатъчно надежна методика, 

която да определя отделените емисии, възникнали вследствие на такива събития.  Поради 

това, че такива дейности са епизодични и краткотрайни, може да се приече, че тяхното 

влияние върху средногодишната картина на КАВ не е голямо. Влиянието им за нарушение на 

денонощни норми може да е съществено, но на този етап то няма как да бъде отчетено.  

 

Миризми 
 

 

За сега все още липсват обективни методи за количествено определяне/измерване на 

концентрациите на миризмите. Отделяните вещества нямат емисионни норми. Трудността 

за определянето на миришещите компоненти се състои в това, че миризмите могат да се 

определят само по физиологичен път.  Мирисовият праг е субективна величина, различна за 

отделните индивиди.  По посочените причини, проблемът с миризмите не е разглеждан. 
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5. Дисперсия на емисиите –  
    концентрации на ФПЧ10 в община Велинград 
 

Мониторингът предоставя точна информация, но за отделни точки от територията на града.  

Едно от основните предимства на дисперсионното моделиране е, че макар и с по-малка 

точност, то предоставя информация, на практика, за всяка точка от територията на града.  

Второ предимство на моделирането е, че за разлика от измерванията, то позволява да се 

идентифицира източника на замърсяването.  В настоящия &5 ще се възползваме от тези 

възможности на дисперсионното моделиране. 

 

5.1  Описание на моделиращата система SELMA GIS 
 

Системата  SELMA GIS  е интерфейс разработен от немската фирма Lohmeyer GmbH & Co. KG 

[http://www.lohmeyer.de], който свързва различни дисперсионни модели с географската 

информационна система  ArcGIS [5.1].  Това позволява при моделирането да се използва 

детайлната входна информация за инфраструктурата, която ГИС предоставя; освен това, 

изходните резултати могат да бъдат представяни в съвременна подходяща форма.  В 

периода 2001–2010г. в системата SELMA GIS  са интегрирани различни дисперсионни 

модели.  В копието предоставяно от МОСВ, което е използвано за разработване на КАВ 

програмата на гр.Перник-2001г е използван гаусов модел.  В следващите версии на SELMA 

GIS  са включени няколко дисперсионни модела, основният от които е 3-мерният лагранжев 

модел AUSTAL 2000. Това е официалният дисперсионен модел на German Federal 

Environmental Agency, отговарящ на изискванията на German "Technical Instruction Clean Air" 

(TA Luft), многократно валидиран на експериментални данни и съобразен с Европейските 

директиви, касаещи КАВ.  Моделът AUSTAL 2000 е свободен за ползване и е достъпен от 

интернет [5.2].  Резултатите в настоящата програма са получени със системата  SELMA GIS  и 

моделът AUSTAL 2000.   
 

Системата  SELMA GIS - AUSTAL 2000 може да работи в два аспекта.  При първият от тях – 

пресмятане на временни редове – се пресмятат концентрациите на разглеждания 

замърсител час по час, за целия разглеждан период.  За период на моделиране е желателно 

да се разглежда 1 календарна година (8760 часа), тъй като повечето нормативи за КАВ са на 

годишна база.  За работа в този режим е необходима съответстваща метеорологична 

информация – временен ред на посоката и скоростта на вятъра и класа на устойчивост на 

атмосферата за всеки час от разглеждания период. 
 

Вторият режим на моделиране е в статистически аспект.  За него е достатъчна 

метеорологична  информация усреднена за разглеждания период от време.  При работата в 

статистически аспект е възможно единствено пресмятане на средната за разглеждания 

период стойност на съответния замърсител.  
 

http://www.lohmeyer.de/
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Пресмятанията в аспект „временни редове” дават  по-големи възможности, но изискват 

повече опит и известни професионални познания в областта на дисперсионното 

моделиране.  В настоящата програма се разполага само с метеорологична  информация в 

статистически аспект за периода 2012-1015г (виж &5.3), в съответствие с което и 

дисперсионното моделиране със SELMA GIS ще бъде извършвано в статистически аспект.    

 

 

5.2 Конфигурация на моделиращата система за община Велинград 

 

За община Велинград е характерен сложният релеф.  Отчитането на релефа увеличава 

многократно времето за изчисления.  На Фиг.5.1 са показани изолиниите на релефа и 
 

 

 
 

 

Фиг.5.1 Изолинии на релефа и област на моделиране   
 

областта на моделиране, означена с изчислителната мрежа.  Последната покрива област с с 

размери 3.9 х 6.1 км.  В нея моделът извършва изчисления в мрежа с хоризонталната стъпка 

100х100м., което прави 39х61 клетки.  Във височина мрежата на модела е с експоненциално 

нарастваща стъпка : 0 3 6 10 16 25 40 65 100 150 200 300 400 500 600 700 800 1000 1200 

1500м.  Привежданите изходни полета на концентрации на ФПЧ10 са за височина 1.5м.    
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Основни елементи от инфраструктурата в областта на дисперсионно моделиране е показана 

на Фиг.5.2.   
 

 

 
 

 
 
 

Фиг.5.2 Район в който се извършва дисперсионното моделиране.   



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2016             
 

 

 

Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu 

51 

 

5.3.  Метеорологична информация  
 

Както беше посочено, за настоящата програма се предоставя метеорологична информация 

информация в статистически аспект за 2015г.  При работа в този аспект, системата  SELMA GIS 

- AUSTAL 2000 изисква “тримерна роза на вятъра” – честота/повторяемост на вятъра с 

определена сила,  в определена посока, при определена устойчивост на атмосферата.  

Информацията се оформя като таблица, която се изготвя и предоставя от НИМХ – виж 

Приложение 11.  Метеорологичните условия определящи разпространението на 

замърсители в атмосферата в статистически аспект през 2015г се определят от данните в 

споменатата таблица-файл предоставена от НИМХ. 
 
 

 

 
 

Фиг.5.3   Роза на ветровете за 2015г. 
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Данните за вятъра се разпределят в 36 посоки – през 100, от 00 до 3600; в следните интервали 

на скоростта на вятъра: до 1.4, 1.8, 2.3, 3.8, 5.4, 6.9, 8.4, 10, и над 10m/s.  Устойчивостта на 

атмосферата се определя съгласно класификацията на Klug-Manier.  
 

 

клас устойчивост 

I силно устойчива 

II устойчива 

III/1 устойчива до неутрална 

III/2 неутрална до неустойчива 

IV неустойчива 

V силно неустойчива 
 

Табл.5.1  Класове на устойчивост съгласно класификацията на Klug-Manier 
 

 

На Фиг.5.3 е представена “тримерната роза на вятъра”, изчертана по тези данни от софтуера 

на системата SELMA GIS.   
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5.4  Пространствено разпределение на концентрациите на ФПЧ10  
причинени от отделните сектори/групи замърсители   
        
Приносът на отделните сектори/групи емисии към замърсяването на атмосферния въздух е 

определящата информация, въз основа на която следва да се разиграват прогнозни 

сценарии за бъдещото състояние на КАВ и да се изготви плана за действие.  Често този 

принос се оценява само на база на отделяните емисии.  Такива оценки са ориентировъчни, 

тъй като едни и същи емисии, в зависимост от условията,  могат да се разпространяват  по 

различен начин и да доведат до различни концентрации в атмосферния въздух.  Анализ на 

данните за измерените концентрации също може да бъде от полза.  В някои случаи такъв 

анализ позволява да се формулират полезни и до някаква степен правдоподобни  

предположения-хипотези.  Единственият инструмент, обаче, с който може да се направи 

достоверна оценка на приноса на отделните  групи/сектори емисии към замърсяването на 

атмосферния въздух е дисперсионното моделиране. Това ще бъде направено в настоящият 

параграф.   
 

За целта, дисперсионното моделиране е извършвано поотделно за следните основните 

сектори/групи емитори:  
 

- промишленост, 

- хотелиерство, 

- битово отопление, 

- транспорт – емисии от двигатели, 

- транспорт – триене в спирачната система на автомобилите и на гуми с настилката, 

- транспорт – вторичен унос на прах от настилката.  

 

Съдържанието на настоящия параграф се изразява във фигури и таблици, които 

количествено представят полетата (пространственото разпределение) на приземните 

концентрации на ФПЧ10, причинени от посочените сектори/групи във въздушния басейн на 

гр.Велинград.  Периодът за който се отнасят резултатите се определя от този на 

използваната метеорологична информация и от периода за който са актуални оценките за 

емисиите.  В настоящия случай това е 2015.  

 

В Табл. 6.3 са резюмирани някои основни характеристики на отделните сектори/групи 

замърсители и на концентрациите причинени от тях. 

 

 

Промишлеността в рамките на града не причинява съществено замърсяване на атмосферния 

въздух.   
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Промишленост   гр.Велинград    2015 

  

    
 

Фиг.5.4.а Причинена от промишлеността средногодишна приземна концентрация на 
ФПЧ10 [µg/m3]   в гр.Велинград  
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Промишленост   гр. Велинград  2015 

     
 

Фиг.5.4.б. Причинена от промишлеността средногодишна приземна концентрация на 
ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на Велинград  
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Промишленост   гр. Велинград  2015 

 
 

    
 

Фиг.5.4.в. Област с максимални средногодишни концентрации на ФПЧ10 [µg/m3], причинена 
от промишлените предприятия.  Показани са и стойностите на концентрацията във 

възлите на изчислителната мрежа. Вижда се и средногодишна концентрация в 
пунктовете на наблюдение.  

 

Максималната средногодишна концентрация причинена от промишлеността не надминава 

1.3 µg/m3.  В пункта на наблюдение „Наказателен паркинг“ средногодишната концентрация 

на ФПЧ10 за 2015, причинена от промишлеността е 1.14µg/m3.  
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Хотелиерския сектор и отоплението на обществените сгради също причинява незначително 

замърсяване.   

 

Хотели и обществени сгради  гр.Велинград    2015 

 

    
 

Фиг.5.5.а Причинена от хотелиерския сектор и отоплението на обществените сгради 
средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3]   в гр.Велинград  
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Хотели и обществени сгради  гр. Велинград  2015 

 
 

     
 

Фиг.5.5.б. Причинена от хотелиерския сектор и отоплението на обществените сгради 
средногодишна приземна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на 

Велинград  
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Хотели и обществени сгради  гр. Велинград  2015 

 
 

    
 

Фиг.5.5.в. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 [µg/m3], причинена от хотелиерския 
сектор и отоплението на обществените сгради в района където са провеждани 

индикативните наблюдения на КАВ.  Показани са и стойностите на концентрацията във 
възлите на изчислителната мрежа.  

 

Максималната средногодишна концентрация причинена от хотелиерския сектор и 

отоплението на обществените сгради е 0.57 µg/m3.  В пункта на наблюдение „Наказателен 

паркинг“ средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2015, причинена от хотелиерския 

сектор и отоплението на обществените сгради е по-ниска от 0.15µg/m3 – Фиг.5.5.в. 
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Битовото отопление причинява значително замърсяване на атмосферния въздух в града.  

Средногодишните концентраци причинени от него достигат 26.4µg/m3.  Няма взаимно 

замърсяване между  Велинград и другите населени места в Общината – недалеч от града 

стойносттите не надминават 1µg/m3  –   виж Фиг.5.6.а. 

 

Битов сектор гр. Велинград 2015 

 

       
 

Фиг.5.6.а Причинена от битовото отопление средногодишна приземна концентрация на 
ФПЧ10 [µg/m3]   в гр.Велинград  
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Битов сектор гр. Велинград  2015 

 

           
 

Фиг.5.6.б. Причинена от битовото отопление средногодишна концентрация на ФПЧ10 
[µg/m3] в централната градска част на Велинград  
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Битов сектор гр. Велинград  2015 

 
 

Фиг.5.6.в. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 [µg/m3], причинена от битовото 
отопление в района където са провеждани индикативните наблюдения на КАВ.  Показани 

са и стойностите на концентрацията във възлите на изчислителната мрежа.  
 

В пункта на наблюдение „Наказателен паркинг“ средногодишната концентрация на ФПЧ10 

причинена от битовия сектор през  2015г.  9.5µg/m3, а пред Общината -  14.9µg/m3.   

 

Следва да се има предвид една особеност при битовото отопление.  По причини изтъкнати в 

&5.3.2, фигурите касаещи този сектор показват средногодишна концентрация, при условие, 

че емисиите са отделяни равномерно в течение на годината.  Емисиите от битовия сектор, 

обаче, се отделят само през отоплителния сезон, т.е. за  приблизително два пъти по кратък 

интервал от време. Това означава, че в отоплителния сезон, концентрациите на ФПЧ10,  

причинени от битовия сектор ще са  около два пъти по-високи.  На този въпрос ще се върнем 

в &6.2.  Казаното не променя средногодишната картина, илюстрирана от фигурите.    
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Замърсяването на атмосферния въздух причинено от двигателите на транспортните средства 
е показано на Фиг.5.7.  Максималната средногодишна концентрация, причинена от 
двигателите е 6.3 µg/m3 (Фиг.5.7в).  

 

Транспорт  двигатели гр. Велинград 2015 

 

       
 

Фиг.5.7.а Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3]   в гр.Велинград причинена от 
автомобилните двигатели 
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Транспорт  двигатели гр. Велинград  2015 

 

                 
 

Фиг.5.7.б. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на 
Велинград причинена от автомобилните двигатели 
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Транспорт  двигатели гр. Велинград  2015 

 
 

Фиг.5.7.в. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 [µg/m3], причинена от автомобилните 
двигатели в района където са провеждани индикативните наблюдения на КАВ.  Показани 

са и стойностите на концентрацията във възлите на изчислителната мрежа.  
.   

 

В пункта на наблюдение „Наказателен паркинг“ средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 

2015, причинена от автомобилните двигатели е  2.5µg/m3, а пред Общината - 2µg/m3.   

 

Както беше казано в &4.3, освен от двигателите, автомобилният транспорт причинява 

емисии на ФПЧ10 и чрез следните три механизма: триене между автомобилните гуми и 

асфалта (гуми), износване на накладките на спирачките (спирачки) и суспендиране на прах 

от пътните платна (унос).  В &4.3 бяха оценени емисиите отделяни от тези три механизма и 

разпределението им в пространството – Приложение 9.  Емисиите от триенето на гуми и 

спирачки са около  15% от емисиите от двигателите и пространственото им разпределение е 

пропорционално на това на емисиите от двигателите.  По тази причина, резултатите от 

дисперсия на емисиите от триенето на гуми и спирачки не са показани на Фиг.5.7, но се 

отчитат в общото замърсяване от всички сектори в &6.1 и в следващите изводи.    

 

За разлика от емисиите отделяни от триенето на гуми и спирачки, емисиите от вторичен унос 

не са пропорционални на трафика, макар че зависят от него.  Тези емисии зависят и от 

наноса по уличното платно, а наносът е по-голям там където трафикът е по-малък – виж 

&4.3.  На Фиг.5.8 се привеждат резултатите от дисперсията на емисиите, отделяни от 

вторичен унос.  
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Транспорт  унос гр. Велинград 2015 

 

       
 

Фиг.5.8.а Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3]   в гр.Велинград причинена от 
транспорта чрез вторичен унос  
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Транспорт  унос гр. Велинград  2015 

 

                 
 

Фиг.5.8.б. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 [µg/m3] в централната градска част на 
Велинград причинена от транспорта чрез вторичен унос 
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Транспорт  унос гр. Велинград  2015 

 
 

Фиг.5.8.в. Средногодишни концентрации на ФПЧ10 [µg/m3], причинена от транспорта чрез 
вторичен унос в района където са провеждани индикативните наблюдения на КАВ.  

Показани са и стойностите на концентрацията във възлите на изчислителната мрежа.  
 

Максималните средногодишни концентрации, причинени от вторичния унос достигат 

стойност около 4.4µg/m3, а в пункта на наблюдение „Наказателен паркинг“ – 2.2 µg/m3 

(Фиг.5.8в).  
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6. Изводи и заключение 
 

6.1  Концентрации резултат от всички сектори отделящи емисии  
 

Анализът на приноса на отделните сектори, отделящи емисии е предназначен да подскаже 

към кой сектор следва на се насочат усилията за подобряване на КАВ.  Концентрацията, 

която се отчита в пунктовете на наблюдение и която влияе на населението е резултат от 

сумарното действие на всички сектори.   
 

Всички сектори  2015 

 

          
 

Фиг. 6.1а  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3] в 
изчислителната област,  причинена общо всички сектори: промишленост, 

хотелиерство, битов сектор, транспорт и фон   
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На Фиг.6.1 е показана именно тази сумарна концентрация.  Добавена е и фоновата 

концентрация от 13 µg/m3 .   

 

Всички сектори  2014 

 

          
 

Фиг. 6.1б  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3] в 
централната градска част на Велинград, причинена общо всички сектори: 

промишленост, хотелиерство, битов сектор, транспорт и фон   
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Всички сектори  2014 

 
 

Фиг. 6.1в  Средногодишна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3] в района където са провеждани 
индикативните наблюдения на КАВ причинена общо всички сектори: причинена общо 

всички сектори: промишленост, хотелиерство, битов сектор, транспорт и фон. 
Показани са и стойностите концентрацията във възлите на изчислителната мрежа. 

 

Един от най-важните изводи от дисперсионното моделиране е експозицията на наднормени 

концентрации на ФПЧ.  Площта и населението подложени на концентрация на ФПЧ10 над 

дадена стойност са дадени в Табл.6.1.  Оценките се базират на резултатите от 

дисперсионното моделиране и направеното в &4.2 териториално разпределение на 

домакинствата.   

 

Стойност на 

ФПЧ10  

 [µg/m3] 

Площ на която 

стойността на ФПЧ10  

се превишава [km2] 

Население което 

обитава района  

[брой жители] 

Население което 

обитава района  

[% ] 

45 0.05 400  1.8 

40 0.8 5800 25 
 

Табл. 6.1  Площ в чертите на града, в която се превишава дадена стойност на ФПЧ10  и 
население, което обитава съответната област. 
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6.2  Неопределеност на резултатите – валидация на модела 

 

Доколко са достоверни резултатите от дисперсионното моделиране показва сравнението на 

моделните резултати с измерените стойности на концентрацията, където и доколкото има 

измерени концентрации. Както бе обсъдено в &3.2, измерени концентрации на  ФПЧ10 през 

2015г. има в една точка, за 49 дни от годината (за 13.6% от година) – виж Табл.3.2.  Видно е, 

че обемът на  проведените наблюдения не е голям.  Малкото наблюдения не дава 

възможност за достатъчно убедителна валидация на резултатите от моделирането. В 

Табл.6.2 са сравнени резултатите от дисперсионното моделиране и от измерванията в пункта 

на наблюдение „Наказателен паркинг“.  Както беше казано, полезно е, поотделно да се 

разглеждат отоплителния и неотоплителния сезон, предвид факта, че обичайно, най-

големият замърсител – битовия сектор – функционира в първия и не функционира във 

втория сезон. 
 

Мониторинг Модел 

зима лято год зима лято год 

74.9 28.2 39.9 38.3 19.2 28.8 
 

Таблица.6.2. Концентрации на ФПЧ10  [µg/m3], измерени в пункта на наблюдение и 
получени от дисперсионното моделиране.  Стойностите са  усреднени за отоплителния 

сезон („ зима“), извън отоплителния сезон („лято“ ) и за всички налични наблюдения.  
 

Моделът предоставя резултати средно за цялата година, но отчитайки посочения факт за 

битовия сектор (&5.4, след Фиг.5.7), елементарни оценки позволяват да се отдели моделната 

оценка за двата сезона.  На сравнението в Табл.6.2 не следва да се придава голяма тежест, 

като се има предвид, че моделните резултати се отнасят за целия посочен период (зима, 

лято, година), докато наблюденията са за част от съответния период.  Например, резултатът 

от измерванията  - 39.9 µg/m3 е усреднение на наблюдения за 49 дни, докато съответния 

резултат от моделирането 28.8.1 µg/m3 се отнася за 365 дни. 
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6.3  Тегло на отделните сектори отделящи емисии 
 

Приносът на различните сектори отделящи емисии на ФПЧ10 в някои характерни точки  се 

дава в Табл. 6.3 и Фиг.6.2.  Във втората колона „Максимална концентрация причинявана от 

сектора” на Табл.6.3 и на Фиг.6.2.а се дават максималните концентрации, които съответния 

сектор причинява. Един сектор причинява максимална концентрация в една точка, а друг 

сектор в друга, така че става дума за концентрации в различни места по картата.  
 

група източници на емисия 

/ 

сектор 

Макс. конц. 

причинена 

от сектора 

(1)  

Принос по 

сектори в 

точката с 

макс. конц.  

Конц. в пункт  

„Наказ. 

паркинг” 

Конц. в 

пункт   

„Общината” 

 

 µg/m3 µg/m3 % µg/m3 % µg/m3 % 

Фонова концентрация 13 13 26.2 13 45.1 13 40.3 

Промишленост в града  1.3 0.23 0.5 1.14 4.0 0.29 0.9 

Хотели  0.57 0.32 0.6 0.12 0.4 0.33 1.0 

Битово отопление  26.4 26.4 53.3 9.5 32.9 14.9 46.2 

Транспорт - двигатели  6.3 5.52 11.1 2.5 8.7 2.0 6.2 

Транспорт - 

гуми&асфалт&спирачки 
0.945 0.828 1.7 0.375 1.3 0.3 0.9 

Транспорт  - унос  4.4 3.27 6.6 2.2 7.6 1.43 4.4 

Транспорт  - общо   9.618 19.4 5.08 17.6 3.73 11.6 

Общо от всички сектори  49.57 100.0 28.84 100.0 32.25 100.0 
 

(1) в колоната са приведени максималните в пространството концентрации причинени от 
съответния сектор, т.е. за всеки сектор, посочените стойности на ФПЧ10 се наблюдават в 
различни точки, показани на съответните Фиг.5.4– 5.8 и тяхното събиране е некоректно.  
 

Табл. 6.3  Емисии на ФПЧ10, максимални средногодишни  концентрации на територията 
на града и  средногодишни  концентрации в пунктовете на наблюдение през 2015г.,  

съгласно резултатите от дисперсионното моделиране. 
 

В третата колона „Принос на сектора в точката на максимална концентрация” и на Фиг.6.2.б 

става  вече дума за една точка – тази в която концентрацията причинена общо от всички 

сектори има максимум (виж Фиг.6.1б) и в колоната се дава какъв е приносът на всеки сектор 

в тази точка. Следващите две колони и Фиг.6.2.в,г са аналогични на третата и на Фиг.6.2.б, но 

за точкатите в които са провеждани измерванията.  На Фиг.6.3 се дава относителния дял на 

отделните сектори в замърсяването с ФПЧ10 по цялата територия на гр. Велинград.  
 
 
 



Програма за управление на КАB на община Велинград  – 2016             
 

 

 

Изпълнител: БУЛПЛАН ООД София, www.bulplan.eu 

74 

 

 

    
                                                 а                                                                            б                              

    

                                                 в                                                                            г                              
Фиг.6.2   

а)  Максимални средногодишни концентрации на ФПЧ10,  причинени от различните 
групи/сектори отделящи емисии  

 

б)  Принос на различните групи/сектори в средногодишната концентрация на ФПЧ10 
  в точката на максимална концентрация 

 

в)  Принос на различните групи/сектори в средногодишната концентрация на ФПЧ10  
 в пункт „Наказателен паркинг“  

 

г)  Принос на различните групи/сектори в средногодишната концентрация на ФПЧ10 

. в пункт „Общината“  
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Фиг.6.3  Принос на различните групи/сектори в средногодишната концентрация на ФПЧ10 
през 2014г. по територията на гр. Велинград 
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6.5  Заключение 

Наличната информация за Община Велинград и основаващото се на нея изследване 

показват, че значителни области от града и не малко негови жители са подложени на 

замърсяване, което нарушава стандартите за КАВ по отношение на ФПЧ10.  Около 25% от 

населението пребивава райони, в които средногодишната концентрация на ФПЧ10  

надвишава 40 µg/m3 (Таблица 6.1 и Фиг.6.1.б).  Горният извод се основава на резултати от 

дисперсионното моделиране.  По-трудно е да бъде категорично изяснен въпросът за 

средноденонощния праг от 50 µg/m3 и допустимия брой от 35 дни с превишения на този праг 

в течение на годината.  В пункта на наблюдения през 2015 са отчетени 6 дни с превишение 

на този праг от 49 наблюдателни дни, но това са 6 от 10 наблюдателни дни през 

отоплителния сезон.  Тези данни не са достатъчни за да се правят точни изводи за картината 

през цялата 2015г., но указват, че нарушение на обсъжданата норма са твърде вероятни.  

Освен това, данните се отнасят само за пункта на наблюдение и негова близка околност, 

което не може да се отнесе за другите райони на града. Моделирането по принцип, може да 

даде броя превишения за всяка точка в разглежданата територия, но за това е необходимо 

да се вложат повече ресурси, което по правило не се прави в програмите разработвани от 

българските общини.  Може да се предполага, че не малки области от града и не малко 

негови жители живеят в условия, в които и тази норма - 35 дни в годината със 

средноденонощната концентрация до 50 µg/m3  -  се нарушава.   

Казаното показва необходимостта от разработване на актуализиран план за действие, с 

който да се гарантира изпълнението на стандартите за КАВ през следващия период 2016 - 

2020г  

Битовият сектор се оказва най-съществен замърсител, като при това съществуват зони, в 

които замърсяването от него е по-голямо от зоната където е разположен пункта на 

наблюдение. Транспортът има второстепенна роля и тя е съсредоточена около определени 

улици и кръстовища. Ролята на промишлеността и хотелиерския сектор не е голяма. Това, 

както и на възможностите на Общината да влияе върху отделянето на емисии от различните 

сектори се взима предвид при изготвянето на прогнозите за следващите години.  

 

7  Прогнозни сценарии за КАВ –  

    карти на концентрациите през 2016, 2017 и 2019г   
 

Разгледани са следнити три сценария: 

 Сценарий 1: 
- пълно преустановяване отделянето на емиси от промишлеността, хотелите и   
  обществените сгради 
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 Сценарий 2 – хоризонт 2016 : 
- намаление на емисиите от вторичния унос с 15%  
- намаление на емисиите от битовия сектор с   5% 
 

 Сценарий 3 – хоризонт 2017 : 
- намаление на емисиите от вторичния унос с 25% 
- намаление на емисиите от битовия сектор с 10% 
- намаление на емисиите от автомобилните двигатели с   5% 
 

 Сценарий 4 – хоризонт 2019 : 
- намаление на емисиите от вторичния унос с 35% 
- намаление на емисиите от битовия сектор с 25% 
- намаление на емисиите от автомобилните двигатели с 15% 

 

Процентите във всички сценарии се разбират като намаление спрямо емисиите в 2015г.   
 

Намалението на емисиите от вторичен унос на прах от пътните платна изисква редовно 

почистване на последните, което е заложено в плана за действие.  За хоризонт 2016 не е 

заложено намаление на емисиите от автомобилните двигатели и триенето на гумите и в 

спирачните системи, тъй като то не е лесно постижимо на общинско ниво.  От една страна 

въвеждането на по-високи стандарти за емисии от автомобилните двигатели и обновяването 

на автомобилния парк води до намаляне на емисиите, но увеличаването на броя 

автомобили води до увеличаване на емисиите. За хоризонт 2017 и 2020 е заложено 

намаление съответно с 5% и 15%.  
 

За най-същественият емитиращ сектор – битовия се полагат усилия на национално ниво.  

Очаква се ефектът от тези усилия да нараства с годините и съотвенто на това е заложено 

намалиние на емисиите с 5% за 2016г., 10% за 2017г. и  25% за 2019г.  
 

На Фиг.7.1 е представен резултатът от състоянието към момента – 2015г., а на следващите 

Фиг.7.2- Фиг.7.5 състоянието през 2016, 2017 и 2019г., при изпълнение съответно на 

Сценарий 1,   Сценарий 2,   Сценарий 3 и Сценарий 4.   
 

Сценарий 1 е един хипотетичен, но информативен сценарий – промишлеността и  
хотелиерският сектор изобщо не отделят емисии на ФПЧ.  Вижда се, че от това има известен, 
но незначителен ефект – сравни Фиг.7.1 с  Фиг.7.2.     
Сценарий 2 е с хоризонт края 2016г., поради което в него не се предвиждат значими мерки и 

не се очаква съществен ефект, но дори и такива скромни мерки биха довели до по-голям 

ефект отколкото едно пълно прекратяване отделянето на емисии от промишлеността и 

хотелиерството.  

Реализирането на Сценарий 3 значително подобрява състоянието на КАВ, но ситуацията е 

далеч от решаване на проблема – остава област от около 0.2км2 (2000 дка) с около  1300 

жители, в която концентрациите са над 40 µg/m3.  Проблемите с ФПЧ биха се решили при 

изпълнение на Сценарий 4.  
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Състояние към момента 

 

              
 

 

Фиг. 7.1  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3] през 2015г.,  
причинена общо всички сектори: битов сектор, транспорт, промишленост, 

хотелиерство с добавена фонова стойност. 
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Сценарий 1  

 

             
 

 

Фиг. 7.2  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3],   
при изпълнение на сценарий 1 
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Сценарий 2  

 

             
 

 

Фиг. 7.3  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3],   
при изпълнение на сценарий 2 
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Сценарий 3  

 

             
 

 

Фиг. 7.4  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3],   
при изпълнение на сценарий 3 
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Сценарий 4  

 

             
 

 

Фиг. 7.5  Поле на средногодишната приземна концентрация на ФПЧ10  [µg/m3],   
при изпълнение на сценарий 4 
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