V. ПРОИЗХОД НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО
1. Главни източници на емисии, причинители на замърсяването към 2019 г.
Главните източници за разглеждания показател - ФПЧ10, на територията на Община Бургас
са локални – изгаряне на твърди горива и дървесина в отоплителните уреди през студеното
полугодие, транспортните дейности и разпрашаването, промишлеността и селското
стопанство.
Източниците на емисии на ФПЧ10 в Община Бургас са дефинирани в четири основни групи:
 Битово отопление – включва емисии от отопление на битови и обществени сгради с
твърди горива и дървесина;
 Пътен транспорт – включва емисии от изгорелите газове на двигателите с вътрешно
горене (ДВГ), включително от авиационния транспорт, неауспухови емисии частици, изпускани във въздуха от износване на спирачки, износване на гуми,
износване на повърхността на пътя и емисии от унос на прахови частици от пътните
настилки (вторично разпрашаване).
 Промишленост – в тази група са обхванати всички горивни процеси в индустрията (в
т.ч. производство на енергия), организирани емисии от негоривни производствени
процеси, както и неорганизирани емисии (от открити кариери и складове за насипни
материали, депа, сгуроотвали, бетонови възли и др.);
 Селско стопанство - това са емисии, които се образуват при селскостопански
дейности (обработката на почвата и събирането на реколтата).
Обобщена информация за изчислените годишни емисии на фини прахови частици (ФПЧ10)
по основните групи източници в Община Бургас към базова 2019 г., са представени в
Таблица V-01.
Таблица V-01. Годишни емисии на ФПЧ10 към 2019 г. по групи източници в t/y.
ФПЧ10
№
Група източници
t/y
%
1. Битово отопление
424
50.5%
2. Транспорт – емисии от ДВГ
9.5%
79.92
3. Транспорт – неауспухови емисии
6.85
0.8%
4. Транспорт – вторично разпрашаване
184.54
22.0%
5. Въздушен (авиационен) транспорт
1.39
0.2%
6. Промишленост - общо
140.16
16.7%
Организирани източници
75.50
Неорганизирани източници
64.66
7. Селско стопанство
3.52
0.42%
Сума
840.38
100%
В горната таблица не са включени регионалния, националния и извън страната външен
пренос на емисии, т.к. той трудно може да бъде определен количествено. Дяловото участие
на различните източници при формиране на общия микс от емисии на ФПЧ 10 в Община
Бургас е представено на следващата Фиг. V-01.:
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Фиг. V-01. Разпределение на дела на емисиите на вредни вещества по основните групи
източници през 2019 г.,%
Анализът на представените данни за годишните емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух по
основни групи източници в Община Бургас към 2019 г., показва че:
 За територията на общината изгарянето на твърди горива и дървесина в битовото
отопление е основен източник на фини прахови частици (ФПЧ10) с дял от 50%.


Резултатите от проведения имисионен мониторинг през 2016 – 2020 г., Фиг. V-02.,
показват, че във всички пунктове за мониторинг на територията на общината
концентрации, превишаващи СДНОЧЗ за показател ФПЧ10, се регистрират основно
през отоплителния сезон (октомври - март). За района на АИС Меден рудник и АИС
Славейков, през разглеждания период превишения на СДН са регистрирани само през
зимния сезон (100%), докато през останалата част от годината не са отчитани
концентрации над 50 µg/m3. В района на АИС Долно Езерово, средно за периода
около 86% от превишенията са регистрирани през октомври - март, а за ДОАС
РИОСВ през зимата, концентрациите превишаващи ПС на СДН са 79% от всички
превишения годишно.



Пътният транспорт, включително вторичното разпрашаване, емитира 32.3% от
общото количество ФПЧ10, което го определя като втория по значимост източник.
Това се дължи предимно на вторично разпрашаване, чийто самостоятелен дял при
формиране на общите емисии на ФПЧ10 достига до 22%. От изгорелите газове на ДВГ
се емитират около 9.5% от емисиите на прахови частици, а делът на неауспуховите
емисии е незначителен - 0.8%.



Делът на промишлеността е 16.7% от емитираното количество ФПЧ10.



Селското стопанство емитира 0.4% от общите емисии на ФПЧ10, а с най-нисък дял от
0.2% е определен авиационния транспорт.
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Фиг. V-02. Брой регистрирани превишения на СДН на ФПЧ10 в Община Бургас за периода
2016-2020 г.
Данните показват също, че основните източници на ФПЧ са с малка височина, емитиращи
близо до повърхността на земята, и оказват значително влияние върху нивата на ФПЧ в
локален план.
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2. Определяне на количеството на емисиите по източници
2.1. Битово отопление
Използвана методология за изчисление на емисиите
За количествено определяне емисиите на ФПЧ10, генерирани при изгаряне на различни по
вид горива в битови горивни инсталации, са използвани подходи и емисионни фактори на
Европейската програма за мониторинг и оценка към Европейската агенция по околна среда
EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to prepare
national emission inventories, NFR: 1.A.4 Small combustion , SNAP 020205 Residential - Other
stationary equipments (Stoves, fireplaces, cooking.
Свързаните с битово отопление емисии са представени под NFR код 1.A.4.b, т.е. категория
енергийни източници, подкатегория малки горивни уредби. Битовото отопление включва
стационарни горивни източници като камини, отоплителни печки и малки котли (< 50 kW),
като в зависимост от наличието на данни, изчисления може да бъдат направени за нивата на
различните Редове (Tier).
Подходът от Първи ред е приложим метод за изчисляване на емисии, когато са налични само
данните за потреблението на гориво на общинско ниво. За подхода от втори ред са
необходими данни за горивната технология и съответния разход на гориво, а при наличие на
данни от измервания на горивните инсталации в битовия сектор може да се използва подход
от Трети ред.
Предизвикателството при изчисляване на емисиите от битовото отопление е липсата на
данни за потреблението на гориво и информация за технологиите за изгаряне, използвани на
общинско ниво.17 В случая е приложен Подходът от първи ред (Tier 1) който използва
данните за разход на гориво на общинско ниво и съответните емисионни фактори. Този
подход е избран и при инвентаризацията на емисиите в НППКАВ 2018 – 2024. Алгоритъмът
за изчислението с подхода от първи ред18 е следния:
Ei = ∑ EFi,k x ARk

(1)

където:
Ei = годишна емисия на замърсител i
EFi, k = емисионен фактор на замърсител i за гориво k
ARk = степен на активност на потреблението на гориво k
За да се използва този подход, се изискват данни за потреблението на гориво от битовия
сектор в Община Бургас. Тези данни не са налични на общинско ниво, както в Община
Бургас, така и за останалите общини в страната. Данните на НСИ от преброяването на
населението през 2011 г. дават броя жилища, ползващи различни видове горива (напр.:
въглища, дърва, газ и др.), но не и количеството използвано гориво. В този случай, от страна
на екипа на Световната банка (СБ) в изпълнението на споразумение за предоставяне на
консултантски услуги между МОСВ и СБ, в подкрепа на подобряване качеството на въздуха
са предложени два варианта за изчисляване. При първият вариант, за да се изчисли
17
18

Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018 – 2024г.
Технически насоки за инвентаризации на емисиите на ЕПМО/ЕАОС за 2019г., 1.A.4 Малки горивни инсталации.
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консумацията на гориво на местно ниво се препоръчва да бъдат използвани статистически
данни към 2011 г. за потреблението на гориво в сектора на битовото отопление на
национално ниво в GJ, което да бъде намалено до общинско ниво, използвайки съотношение
на годишния разход на гориво на жилище за всеки вид гориво. При втория вариант за
изчисление на годишната емисия на замърсителите се използва коефициент за средното
количество енергия в TJ, необходима за отопление на едно жилище за отоплителен сезон и
броя на домакинствата използващи различни видове горива, които данни са налични на
общинско ниво. Този метод е използван при разработения от консултантите на СБ
инструмент (шаблон) за инвентаризации на източници и емисии на местно ниво. В него се
посочва, че средното количество топлина на жилище за отоплителен сезон в България е
оценено на 8 MWh (0.0029 TJ). Тази стойност е изчислена на базата на докладваната
топлинна енергия, използвана от жилищата за 2014 г. от 22,061 GWh от Министерство на
енергетиката19 и броя на жилищата в България за 2014, според НСИ. Неизползваните
жилища са оценени на 30%20.
Като подходящ за целите на настоящата програма, с оглед на наличните данни е избран и
приложен втория вариант на изчисление на база средното количество енергия, необходима за
отопление на едно жилище. В случая за изчислението на емисиите от битовото отопление в
Община Бургас е приложен следния алгоритъм21:
Ei, = ∑ EFi,k x ТЕ x Nk х q,

(2)

където:
Ei = годишна емисия на замърсител i от битово отопление, в t/y.
EFi,k = емисионен фактор на замърсител i за тип гориво k, в g/GJ
ТЕ = средно количество енергия за отопление на жилище - 8 MWh (0.0029 TJ)
Nk = общ брой домакинства, които използват даден вид гориво k
q = коефициент на превръщане (кг в тон): 0.001
За изчисляване на годишните емисии от битовото отопление в Община Бургас са използвани
емисионни фактори, дадени в Технически насоки за инвентаризации на емисиите на
EMEP/EEA, 2019, 1.A.4 Малки горивни инсталации, посочени в Таблица V-02.:
Таблица V-02. Емисионни фактори за горивата, използвани за битово отопление

19

Вид гориво

Дърва

Въглища

Емисионен фактор за ФПЧ10 (g/GJ)

760

404

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/bul_chp.pdf

20http://documents.worldbank.org/curated/en/702751508505445190/pdf/120562-WP-P161988-PUBLIC-

HousinginBulgariaShortreportEN.pdf
21 Инструмент (шаблон) за инвентаризации на източници и емисии на местно ниво Municipality_Tool_Residential_WS
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За инвентаризация на емисиите от битовия сектор в Община Бургас са използвани
статистически данни (НСИ, 2011) относно населението, броя на домакинствата и начина на
отопление в обитаваните жилища въз основа на преброяване на населението и жилищния
фонд в Община Бургас, разпределени по населени места. Отразени са настъпилите промени
към 2019 г. в броя на населението, жилищния фонд и реалните жилища, ползващи централно
отопление по данни на топлофикационните и газоразпределителни дружества. Използвани са
също обобщени данни за прилаганото в момента отопление от домакинствата в град Бургас,
съгласно проведеното представително социологическо проучване на населението през 2019
г. в рамките на проект LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE-IP Clean Air „Българските общини
работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“. Въз основа на цялата
налична информация, за всеки жилищен район е определен броя и дела на домакинствата,
които ползват твърди горива и дървесина за отопление.
 Характеристика на жилищния сграден фонд в Община Бургас
По данни на НСИ към 31.12.2019 г. общият брой жилищни сгради в Община Бургас са 20
987. Броят на жилищата в тези сгради е 109 346. От тях в град Бургас се намират ~100 000
жилища или 91.4% от жилищния фонд, а в останалите 11 населени места от общината,
общият брой жилища е 9346. Средният размер на жилищата е 71.06 кв.м., от които 60.65
кв.м. жилищна площ.
Във всички населени места в Община Бургас с изключение на гр. Бургас преобладава
свободното жилищно застрояване с еднофамилни жилищни сгради (ЕФС)22 и ниско
застрояване (до 3 етажа). Към 31.12.2019 г. еднофамилните сгради в общината са 16 520 или
78.7% от общия брой жилищни сгради. Многофамилните сгради (МФС) със средно и високо
застрояване са около 21.3%, които са локализирани основно в град Бургас. Въпреки по малкия брой на МФС, делът на жилищата в тях е по-висок от ЕФС. За Община Бургас делът
на жилищата в ЕФС е 20%, а делът на жилищата в МФС е 80%23.
В град Бургас нискоетажно жилищно строителство с преобладаване на еднофамилни сгради
е представено в кварталите Долно Езерово, Банево, Ветрен, Горно Езерово, Рудник,
Сарафово, Крайморие, Лозово, Черно море, Акации, Победа и част от к-с „Меден рудник“. В
жилищните комплекси на града „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“, ЦГЧ и „Меден рудник“
преобладават МФС, които са 21% от общия брой на жилищните сгради в града.
Показател „начин на обитаване” се наблюдава само от преброяванията на населението и
жилищния фонд. По данни на последното преброяване към 01.02.2011 г. обитавани са 76.2%
или 79 023 от жилищата в общината. Делът на необитаваните жилища в жилищни сгради е
23.8% (24 692 жилища). В периода от последното преброяване до края на 2019 г.,
населението на Община Бургас е намаляло с 4 667 човека (от 212 902 на 208 235), а
жилищният фонд се е увеличил с 5 631 жилища (от 103 715 до 109 346). В резултат на което
показателят среден брой лица в едно жилище се понижава от 2.03 на 1.9, а броят на
жилищата на 1000 души от населението нараства от 494 за 2011 г. на 525 към 2019 г.
Наблюденията са за повишаване броя на необитаваните жилища в общината, но въпреки това

22
23

ЕФС се определят като сгради с по-малко от три етажа, а МФС са сгради с три или повече етажа
НППКАВ 2018-2024
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не са налични достатъчно сведения, за да се определи точния броя на необитаваните жилища
към края на 2019 г.
В следващата таблица е представено актуализиране на наличните данни относно структура
на сградния фонд в Община Бургас, в сравнение с Националната програма за подобряване на
качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.). Жилищният сектор в Община Бургас в
периода 2016 - 2019 г. не претърпява значителна промяна.
Таблица V-03. Структура на жилищния сграден фонд в Община Бургас
Жилищни сгради
Община

ЕФС

МФС

Жилища
Жилища в
Жилища в
ЕФС
МФС
брой
%
брой
%

брой

%

брой

%

Бургас към 2016 г. - НППКАВ

16 511

79.7

4 208

20.3

21 026

19.6

86 327

80.4

Бургас към 31.12.2019 г.

16 520

78.7

4 467

21.3

21 869

20.0

87 477

80.0

 Потребление на горива и енергия в битовия сектор в Община Бургас
Данните на НСИ, 2011 от преброяванията на населението и жилищния фонд са основният
източник за осигуряване на информация относно разпределението на обитаваните жилища и
установения в тях брой домакинства, според начина им на отопление. Тези данни отразяват
използването на различните по вид енергийни източници в битовия сектор на ниво община и
населено място. По данни от последното преброяване към 01.02.2011 г. от общо 79 030
обитавани жилища, в които са преброени 87 667 домакинства в Община Бургас,
разпределението е както следва:
Начин на отопление към 2011 г.
Топлофикационна мрежа
Газ24
Електричество
Дърва
Въглища
Други

Община Бургас

гр. Бургас

11.6%
0.59%
66.8%
18.4%
2.3%
0.4%

12.8%
0.60%
69.6%
15.2%
1.4%
0.4%

Други съставни
селища
10%
89.5%
0.5%

В рамките на Интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване на
качеството на атмосферния въздух” LIFE17 IPE/BG/000012 - LIFE IP CLEAN по Програма
LIFE на Европейския съюз, в периода февруари – май 2019 г. (LIFE, 2019) е проведено
представително социологическо проучване в шестте града, участващи в проекта, в т.ч. и
Бургас. Резултатите от социологическото изследване показват, че населението на град Бургас
се отоплява по следния начин:
- Дърва и въглища за отопление използват 23.4% от анкетираните. Потреблението им е
отчетено във всички квартали на града. Най-голям е броят им в кв. Долно Езерово и
ж.к. „Меден Рудник“. Преобладаващата част от анкетираните, ползващи дърва и
въглища, живеят в ЕФС до 2 етажа.
- С централно парно се отопляват 8.1% от анкетираните;
- Ползващите природен газ от централен източник са 0.6% от анкетираните;
24

Посочен е сборът от централен източник и собствена доставка на газ
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-

Най-голям дял (64.1%) от анкетираните се отопляват с електричество;
Пелети за отопление използват само 2.8% от анкетираните.

Представените резултати от двете проведени проучвания (НСИ, 2011 и LIFE, 2019) показват,
че преобладаващата част (над 64%) от домакинствата в град Бургас се отопляват с
електричество. В сравнение с 2011 г. се отчита нарастване с 6.8% (от 16.6 на 23.4%) при
употребата на дърва и въглища за отопление в жилищния сектор на града. Резултатите
показват също, че в отделните жилищни райони, относителният дял на използваните форми
на отопление се различават съществено. При разрез на данните по райони прави впечатление
относително по-високия от средния дял, ползващи електричество в ЦГЧ и в район централен
на ж.к. „Меден Рудник“. Над половината от населението в ж.к. „Славейков“ и „Зорница“ се
отоплява с централно парно. Тези данни се потвърждават и от справката на
топлофикационното дружество. Районите, в които е идентифицирано най-голямо
потребление на дърва и/или въглища са кв. Долно Езерово, както и зони А, Б, В и Районен
център от ж.к. „Меден рудник“ и кв. Лозово. В тези райони е проведено допълнително
проучване през 2020 г. за определяне броя на домакинствата, които се отопляват на твърдо
гориво и нагласите им към подмяна на съществуващите уреди. В рамките на проучването по
проект LIFE е направен отделен анализ на съвкупността от респондентите, които се
отопляват на дърва и/или въглища. Този анализ изяснява важни показатели свързани с:
 Характеристики на жилищата и брой домакинства. От гледна точка на вида на
жилището при респондентите, отопляващи се на дърва и въглища, с най-голям дял са
двуетажните сгради (49%) и едноетажните сгради (37%), тип къща. В 43.1% от
случаите домакинството на респондента живее само в сградата, при 48.3% сградата се
обитава от 2-4 домакинства, а при 8.7% домакинствата са 5 и повече.
 Площ на жилищата. При 15.1% от респондентите, отопляващи се на дърва и въглища
обитават жилища с площ до 50 кв.м., като в тези случаи се отоплява цялото жилище.
При по-големи жилища с площ между 50 и 75 кв.м. (34.3%) и над 76 кв.м. (33.6%)
намалява и делът на случаите, в които се отопляват всички помещения. В ж.к. „Меден
рудник“ се откроява относително по-голям дял (62%) на отопляваните жилищата с
квадратура между 50-75 кв.м, докато в кв. Долно Езерово преобладаващи (41.7%) са
жилища с квадратура между 76-100 кв.м.
 Начини за отопление. Преобладаващата част (89%) от използващите дърва се
отопляват на 100% с тях, а при въглищата този % е много нисък – 2.7%. В масовия
случай, лицата отопляващи се на дърва и въглища, комбинират тези начини на
отопление с електричество, което се наблюдава в зоните на ж.к. „Меден Рудник“.
 Количества дърва, въглища и пелети, потребени през предходния отоплителен сезон.
Средното количество на дърва, употребени за предходния отоплителен сезон за едно
жилище е 7.05 куб.м. използваното количеството на въглища е 2.4 тона, а разхода на
пелети е съответно 3.8 тона за отоплителен сезон.
 Продължителност на отоплението в часове. 46.5% от запитаните отопляват
жилищата си непрекъснато, а 25% отопляват между 4 и 10 часа в денонощието. В
зони Б и В на ж.к. „Меден Рудник“ жилищата се отопляват в по-голяма част от
денонощието в сравнение с тези в кв. Долно Езерово и останалите зони в ж.к. „Меден
Рудник“.
 Наличие на инсталация и отоплителни уреди. Мнозинството (70%) нямат изградена
инсталация за отопление, 28% имат такава инсталация в цялото жилище, а при 1.5%
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радиатори има само в част от жилищните помещения. На ниво район по-високи
дялове на налични инсталации за отопление се откриват в кв. Долно Езерово (18% в
цялото жилище и 7% в части от жилището).
Ползвайки наличните данни за начина на отопление в битовия сектор на Община Бургас
(НСИ, 2011 и LIFE, 2019), актуализирани с данни на НСИ за броя на жилищата към
31.12.2019 г. и броя на битови абонати, отопляващи се от централен източник към края на
2019 г., по данни на „Топлофикация Бургас“ АД25 и „Овергаз Мрежи“ АД26, разпределението
по енергийни източници на отопление е представено в таблица V-04. Направено е сравнение
и с данните от НППКАВ (2018-2024 г.).
Таблица V-04. Дял на източниците използвани за битово отопление в Община Бургас,
разпределени по жилищни райони към 2019 г.
Основен източник на отопление

Населено място/
жилищен район
Град Бургас към 2016 г. - НППКАВ
Община Бургас към 31.12.2019 г.
Град Бургас - общо към 31.12.2019 г.
к-с Славейков
к-с Изгрев
к-с Зорница
к-с Лазур
к-с Братя Миладинови
ЦГЧ и к-с Възраждане
к-с Меден Рудник
Кварталите - Д. Езерово, Г. Езерово, Лозово,
Рудник, Черно море, Банево, Ветрен, Победа,
Акации, Сарафово, Крайморие
Други съставни селища

Ел.
енергия
66.8%
59.1%
60.5%
36.6%
46.0%
22.0%
43.8%
75.0%
86.0%
88.0%

ТЕЦ

Газ

Дърва

Въглища

11.6%
19.5%
20.0%
53.4%
41.6%
72.5%
44.2%
13.0%
0.0%
0.0%

0.6%
0.6%
0.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.8%
0.0%

18.4%
19.5%
18.0%
9.2%
11.6%
5.1%
11.0%
11.0%
11.0%
11.0%

2.3%
1.3%
0.9%
0.8%
1.0%
0.4%
0.9%
0.5%
0.7%
1.0%

36.0%

0.0%

0.0%

62%

2%

72.0%

18.0%

10.0%

Статистическите данни показват, че към 2019 г. в битовия сектор на Община Бургас
потреблението на дърва и въглища за отопление е средно 20.8%. Най висок дял се отчита в
кварталите (64%) и съставните селища (82%), в които преобладават еднофамилни къщи. В
жилищните комплекси със средно и високо жилищно строителство и изградена
централизирана мрежа (ТЕЦ и газ), потреблението на твърди горива е около 12 %.
Съгласно обобщените налични данни към 2019 г., 19 971 домакинства в Община Бургас се
отопляват с дърва и въглища. От тях 17 555 са в гр. Бургас, а останалите 2 416 са
разпределени между другите 11 населени места в общината. В Таблица V-05 е представен
броя на домакинствата, отопляващи се с дърва и въглища, разпределени по райони и
населени места.

25Към
26

2019г. броя на битовите абонати, отопляващи се с централно парно е 18613, по данни на Топлофикация – Бургас.
Към 2019г. броя на битовите абонати ползващи пр. газ за отопление е 568, по данни на Овергаз Мрежи АД.
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Град Бургас е разделен на 18 жилищни района, които са разгледани и оценени поотделно.
Прилагайки описаната по-горе методика (съответстваща на националната инвентаризация на
емисиите), за всеки район/населено място са изчислени годишни емисии на замърсителя
(ФПЧ10) при отопление на домакинствата с дърва и въглища, резултатите от което са
представени в Таблица V-05.:
Таблица V-05. Годишни емисии от домакинства в Община Бургас, ползващи дърва и въглища
за отопление към базова 2019 г.
Населено място/
жилищен район
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

к-с Меден рудник
к-с Славейков
к-с Изгрев
к-с Зорница
к-с Братя Миладинови
к-с Лазур
ЦГЧ и к-с Възраждане
кв. Крайморие
кв. Сарафово
кв. Лозово
кв. Долно Езерово
кв. Горно Езерово
кв. Акации
кв. Победа
кв. Ветрен
кв. Банево
кв. Черно море
кв. Рудник
гр. Българово
с. Братово
с. Брястовец
с. Изворище
с. Маринка
с. Миролюбово
с. Равнец
с. Твърдица
с. Димчево
с. Драганово
с. Извор
град Бургас
Други 11 населени места
Община Бургас - общо

Домакинства
на дърва
(брой)
2 097
1 246
1 091
238
490
929
2 203
227
990
316
1 398
726
245
1 900
639
457
560
1 011
582
39
61
120
291
27
376
128
47
116
146
16 763
1 933
18 696

Домакинства
на въглища
(брой)
76
103
90
20
23
76
131
7
32
10
45
23
8
61
21
15
18
33
145
10
15
30
73
7
94
32
12
29
37
792
483
1 275

Емисия ФПЧ10 - t/y
дърва
45.90
27.28
23.87
5.21
10.72
20.33
48.21
4.97
21.67
6.93
30.60
15.90
5.36
41.59
13.98
10.01
12.25
22.14
12.75
0.86
1.34
2.62
6.37
0.58
8.23
2.80
1.03
2.53
3.20
367
42
409

въглища
0.89
1.19
1.04
0.23
0.27
0.89
1.53
0.09
0.37
0.12
0.52
0.27
0.09
0.71
0.24
0.17
0.21
0.38
1.69
0.11
0.18
0.35
0.85
0.08
1.09
0.37
0.14
0.34
0.43
9
6
15

Общо
46.78
28.47
24.92
5.44
10.99
21.21
49.73
5.06
22.04
7.05
31.13
16.17
5.45
42.31
14.22
10.18
12.46
22.52
14.44
0.98
1.52
2.97
7.22
0.66
9.32
3.17
1.17
2.87
3.63
376
48
424
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Общите годишни емисии от битовия сектор в Община Бургас към 2019 г. са изчислени
на 424 тона ФПЧ10.
В резултат от изгарянето на дърва и въглища за битовото отопление само в град Бургас се
емитират 376 тона ФПЧ10. В селищната мрежа на общината са включени още 11 населени
места, които през отоплителния сезон генерират общо 48 тона ФПЧ10.
Получените резултати са сходни с определените в НППКАВ 2014-2018 г. годишни емисии на
ФПЧ10 в сектор битово отопление за Бургас (Таблица V-06). В настоящото изследване са
допълнени и актуализирани данните за всички жилищни райони и населени места в
общината, на база които са определени годишните емисии от битовото отопление.
Таблица V-06. Годишни емисии от битово отопление в Община Бургас за 2016 и 2019 г.
Район

Домакинства
на дърва
(брой)

Домакинства
на въглища
(брой)

град Бургас към 2016 г. - НППКАВ
град Бургас – базова 2019 г.
Община Бургас – базова 2019 г.

14 533
16 763
18 696

1 823
792
1 275

Емисия ФПЧ10
(t/y)
Дърва Въглища
Общо
348
367
409

15
9
15

363
376
424

На Фиг.V-03 e представена карта, визуализираща разположението на населените места и
жилищни райони, разгледани като отделни площни източници, при оценка на замърсяването
чрез дисперсионно моделиране. На картата е показан и относителния дял на използваните за
отопление енергоизточници по населени места.
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Фиг. V-03. Разположение на жилищни райони в Община Бургас, включени в моделната
оценка на замърсяването, М 1:250 000
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По-долу е представена информация за броя на действителните потребители и потенциала за
използване на наличната топлопреносна и газоразпределителна мрежа в град Бургас, което е
от значение при планиране на мерките за намаляване на емисиите, чрез прилагане на
алтернативни начини за отопление.
 Използване на съществуващата топлофикационна и газоразпределителна мрежа
На територията на Община Бургас централно топлоснабдяване има само в град Бургас.
Оператор е „Топлофикация-Бургас” АД, съгласно лицензии за производство и пренос на
топлинна енергия. Общата дължина на изградената топлопреносна мрежа е 119.2 km и
включва 880 бр. абонатни станции. С тези съоръжения „Топлофикация – Бургас” АД
топлоснабдява 29 764 жилищни апартаменти и 6 569 приведени апартаменти в следните
жилищни райони „Славейков“, „Изгрев“, „Зорница“, „Лазур“ и „Братя Миладинови“.
По данни на „Топлофикация Бургас“ АД27, към 2019 г. общият брой на битовите абонати в
град Бургас, които ползват топлинна енергия за отопление е 18 613, Таблици V-07. Найголям е броя на топлофицираните жилища в ж.к. Славейков (общо 7 223) и ж.к. Изгрев
(3 920). Въпреки това ж.к. „Зорница“ се характеризира с най-висок процент (72%) на
отопляваните жилища с централно топлоснабдяване, спрямо общият брой на жилищата в
комплекса. Потреблението на топлинна енергия за отопление е най-ниско в к-с „Братя
Миладинови“, където са се присъединили едва 590 битови абоната. За периода 2015-2019 г.
битовите абонати в град Бургас, отопляващи се с централно парно са се увеличи с общо 492
(от 18 121 на 18 613).
Таблица V-07. Брой домакинства, отопляващи се с централно топлоснабдяване по жилищни
комплекси в град Бургас
Жилищен район
к-с Славейков
к-с Изгрев
к-с Зорница
к-с Лазур
к-с Братя Миладинови
Общо

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

7 031
3 816
3 081
3 619
574
18 121

7 113
3 861
3 117
3 661
581
18 333

7 085
3 851
3 106
3 646
580
18 268

7 133
3 876
3 125
3 671
585
18 390

7 223
3 920
3 164
3 716
590
18 613

Съгласно прогнозата за развитие на „Топлофикация - Бургас“ АД (Изх. № ОП-К-282-136 от
23.12.2020 г.) за периода до 2027 г. очакваното увеличение е за ръст на клиентите, в
съществуващи абонатни станции със 150 броя годишно и ръст на клиенти в новопредвидени
абонатни станции със 100 броя годишно.
Извън системата на топлофикация остават две големи жилищни зони: к-с “Меден Рудник” и
централната градска част, включително жилищен комплекс “Възраждане”, с относителен дял
на населението около 60%.

27

Изх. № ОП-К-282-136 от 23.12.2020 г. на „Топлофикация Бургас“ АД
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Централно газоснабдяване. Разпределението на природен газ на територията на Община
Бургас се извършва от „Овергаз Мрежи“ АД. На територията на Бургас към 2019 г. е
изградена газоразпределителна мрежа с обща дължина 79 507 л. м., която предоставя достъп
до промишлени, обществено-административни и жилищни сгради. Изградената от
дружеството газоразпределителна мрежа осигурява възможност за присъединяване на около
18 412 домакинства в града. Към края на 2019 г. реалните потребители, ползващи природен
газ за отопление в битовия сектор са общо 568.
От реалния капацитет на газопреносната мрежа в битовия сектор на град Бургас се използват
едва 3.1%. Оставащият потенциал за нови клиенти в съществуващата мрежа в края на 2019 г.
възлиза на 17 844 битови абонати.
Съществуващата газоразпределителна мрежа дава възможност за присъединяване на битови
клиенти основно в ЦГЧ, ж.к. Възраждане и ж.к. Братя Миладинови, които са с изцяло
изградена мрежа. Схемите за газификация на битовия сектор се базират на възможностите за
използване на природния газ за отопление, в зависимост от съществуващите инсталации и
начина на захранване. Потенциални клиенти на природен газ са както еднофамилни или
многофамилни къщи със собствена централна отоплителна инсталация, така и жилищни
сгради и къщи без изградена централна отоплителна инсталация. При жилищните сгради със
собствено централно отопление външното захранване е част от ГРМ. Вътрешното
преустройство на съоръженията за работа с природен газ се състои в замяна на горивните
устройства на отоплителните котли и изграждане на вътрешните инсталации.
Съгласно проведеното представително социологическо проучване сред населението на град
Бургас (LIFE, 2019), мнението на респондентите за наличие на изградена газификация и
топлофикационна мрежа в близост до техните жилища и използването, е като следва:
 За 78% от анкетираните в град Бургас не съществува възможност за включване към
газификационна мрежа поради липса на изградена такава.
 За над 68% от респондентите в град Бургас не съществува възможност за включване
към газификационна и топлофикационна мрежа поради липса на изградена такава.
 Причините, поради които респондентите не се включват към налични мрежи на
централната газификация и топлофикация, са:
a) По-високите относителни разходи в сравнение с други източници на отопление;
b) Висока първоначална инвестиция за присъединяване.
c) Високи разходи за изграждане на вътрешна инсталация;
 Над една трета (37%) от респондентите, отопляващи се на дърва и/или въглища, са
склонни на промяна, ако им бъде предоставена финансова помощ за изграждане на
алтернативна отоплителна инсталация.
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2.2. Отопление на обществени сгради общинска собственост
Към този сектор се включват сградите на местната администрация, училища, детски градини,
социални, културни и здравни заведения, общински спортни съоръжения и др. Общинският
сграден фонд включва над 200 сгради, като над 80% от сградите са построени преди 1990
год. През последните години ръководството на Община Бургас инициира голям брой
проекти, финансирани както с европейски средства, така и чрез финансови инструменти и
бюджетни средства, за подобряване енергийните характеристики на съществуващия сграден
фонд чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност, както и изграждане на нови сгради
при спазване на високи стандарти за енергийна ефективност. В 23 общински сгради са
монтирани соларни колектори за БГВ28.
Общото количество потребена енергия в общинските сгради за 2019 г. е 29 489 332 kWh/год.
Отоплението на 94% от общинските сгради се осъществява чрез захранване от ел. енергия,
централна топлоснабдителна мрежа и природен газ от централен източник. Промишленият
газьол заема под 5% от общата потребена енергия, а дървата и въглищата са под 0.5%.
(Фиг. V-04). Мощността на горивните инсталации е малка, с работен режим от пет дни в
седмицата с продължителност до 8 часа на ден.

Фиг. V-04. Общо потребление на крайна енергия в общински сгради за 2019 г.,
Източник: КПНЕИВИБ на Община Бургас, 2021-2022

Краткосрочна програма за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община
Бургас (КПНЕИВИБ на Община Бургас, 2021-2022)
28
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2.3. Промишленост
2.3.1. Организирани източници на емисии
В настоящото изследване промишлеността на Община Бургас е представена от 17 фирми, на
територията на които са разположени общо 90 броя организирани източника, Таблица V-08.
Това са всички обекти, емитиращи прах на територията на общината и подлежащи на
контрол от РИОСВ29. Изпускащите устройства към горивни инсталации са общо 32, а
останалите са различни аспирационни уредби или производствени процеси, свързани с
емитирането на ФПЧ в атмосферния въздух. Разположението на организираните
промишлени източници на територията на Община Бургас е означено на Фиг.V-05. Оценено
е влиянието и на ,,ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, по-голямата част от чиято
производствената площадка попада на територията на Община Камено.

Фиг. V-05. Разположение на обекти с организирани източници на емисии на ФПЧ10 в
Община Бургас, М 1:230 000

29
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От всички действащи източници на територията на общината, емитиращи ФПЧ, общо 3 са
производствените обекти с издадени Комплексни разрешителни за инсталации и дейности по
Приложение № 4 на Закона за опазване на околната среда:
 „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД - нефтена рафинерия и горивна инсталация за
производство на топлинна енергия;
 „Топлофикация – Бургас“ ЕАД - производство на топлинна и електроенергия.
 „Кроношпан България“ ЕООД - производство на плоскости от дървесни частици;
В съответствие с изискването на Инструкция за разработване на програми за намаляване на
емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и
управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице превишаване на
установените норми емисиите от организираните промишлени източници са определени,
съгласно резултатите от проведени собствени (непрекъснати или периодични) и контролни
измервания в периода 2018–2019 г., предоставени от РИОСВ Бургас.
Годишните емисии на замърсителя ФПЧ10 от организираните промишлени източници на
територията на Община Бургас към 2019 г. са представени в Таблица V-08:
Таблица V-08. Годишни емисии (в тона) от организирани промишлени източници за 2019 г.
№

Фирма

бр.

Емисия
ФПЧ10
t/y

горивен газ/
течно гориво

31

12.27

Вид източник
на отпадъчни
газове

Гориво

Нефтена рафинерия

Горивни и
производствен
и източници

Дейност

ИУ

1

Лукойл Нефтохим Бургас АД

2

Топлофикация Бургас ЕАД

Производство на
топлинна и
електроенергия

Горивен
източник

биомаса

1

3.49

3

Кроношпан България ЕООД

Производство на
плоскости от
дървесни частици

Горивни и
производствен
и източници

биомаса

38

56.51

4

ЗСК Лозово АД

Производствен
и източници

-

2

0.13

5

Трансвагон АД

Производствен
и източници

-

5

1.05

6

Технокорект ЕООД

Производствен
и източници

-

1

0.01

7

Пристанищен терминал Росенец
- Лукойл Нефтохим Бургас АД

Горивен
източник

течно гориво

1

1.15

8

БРОД - ДА ООД

Производствен
и източници

-

2

0.14

9

Фулда България Трейдинг ЕООД

Регенерат на гуми

Производствен
и източници

-

1

0.06

Производство на
добавки за бетони и
продукти за
строителството

Горивен
източник

промишлен
газьол

1

0.01

10

Теком АД

Производство на
стоманобетонни
конструкции
Производство и
ремонт на товарни
вагони
Производство на сухи
гипсови смеси
Транспорт и
съхранение на
нефтопродукти
Преработка на
дървесина
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Таблица V-08. Годишни емисии (в тона) от организирани промишлени източници за 2019 г.
№

Фирма

Дейност

Вид източник
на отпадъчни
газове

Пристанище за
Производствен
обществен транспорт
източник

11

БМФ Порт Бургас ЕАД

12

Автомагистрали Черно море АД

Асфалтова база

13

Шрабаг ЕАД

Асфалтова база

14

ЕИВ ООД

Асфалтова база

15

Велде Лесоцентър ООД

Производство на
изделия от дървесина

Горивен
източник
Горивен
източник
Горивен
източник
Горивен
източник

16

Салекс ООД

материали за мебелно
производство

Горивен
източник

17

Аско ЕООД

материали за мебелно Производствен
производство
източник

Общо

бр.

Емисия
ФПЧ10
t/y

-

1

0.01

природен газ

1

0.40

природен газ

1

0.02

природен газ

1

0.05

дървесен
талаш

1

0.06

биомаса

1

0.12

-

1

0.02

90

75.50

Гориво

ИУ

Годишната емисия на ФПЧ10 за 2019 г., от всички организирани източници на територията на
Община Бургас, се равнява на 75.50 t/y. Разглеждани поотделно, организираните източници
се характеризират с малък дебит и установени ниски концентрация на прах в изходящите
газове. В сравнение с 2014 г. e отчетено значително понижаване на годишната емисия на
прахови частици, когато са се генерирали ~ 500 t/y. Това се дължи основно на предприетите
от дружествата действия за преминаване към ниско емисионни горива (природен газ),
подобрена експлоатация и поддържане на оптимален режим на всички пречиствателни
съоръжения, както и на завишен контрол от компетентните органи.
Съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от
промишлеността, експлоатацията на инсталациите с издадени Комплексни разрешителни по
Приложение №4 от ЗООС и съответните емисионни нива във въздуха се привеждат в
съответствие с Решения на Европейската комисия за формулиране на заключения за найдобри налични техники (НДНТ). В средносрочен план, привеждане в съответствие и контрол
на производствените обекти, в съответствие с НДНТ и съответните справочни документи
(BREFs) ще доведе до допълнително намаляване на годишните емисии от промишлените
източници в общината.
2.3.2. Емисии от неорганизирани източници
В настоящата оценка като източници на неорганизирани емисии на прах (ФПЧ 10), от
технологичните процеси, са разгледани кариери за открит добив на подземни богатства,
открити складове и пристанищните терминали, на чиято територия се извършва обработката
и съхранение на насипни неопаковани товари.
На територията на Община Бургас, дейности по обработка и съхранение на насипни товари
се извършва на територията на три пристанища и четири производствени площадки, като
количеството обработен материал и площ на откритите складове за всеки един от тях е
представен в Таблица V-09.
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Таблица V-09. Източници на неорганизирани емисии при съхранение в открити складове и
извършване на претоварни дейности на насипни товари.
Количество насипни
Открити складови
товари (t/y)
№
Обект
площи (m2)
2019 г.
Пристанищен Терминал Бургас Изток 1
1
21 510
191 498
(Пристанищен Бургас ЕАД)
Пристанищен Терминал Бургас Изток 2
2
137 853
1 377 894
(БМФ Порт Бургас ЕАД)
Пристанищен Терминал Бургас Запад
3
142 561
93 215
(БМФ Порт Бургас ЕАД)
4

Топлофикация Бургас ЕАД

840

2 000

5

Кроношпан България ЕООД

7 370

280 000

6

ЗСК Лозово

2 820

9 820

7

Лео бетонови изделия ЕООД

891

46 800

Източник: РИОСВ Бургас и пристанищни оператори

Добив и преработка на подземни богатства и строителни материали се извършва в общо пет
находища, разположени на територията на общината. Открития кариерен добив е източник
на неорганизирани емисии на прах и фини прахови частици, които са в пряка зависимост от
годишната производителност и площта на разработвания участък. Количествата годишен
добив и преработка при разработване на всяко едно от находищата са представени в таблица
V-10.
Таблица V-10. Кариери за открит добив на подземни богатства
№

Концесионер

1

Керамика Бургас АД

2

Находище

Материал

m2

Годишен добив и
преработка за 2019
t/y

Площ

Соката

глина

178 400

41 495

Автомагистрали Черно
море АД

Върли бряг

андезитобазалти

109 487

181 546

3

Андезит ООД

Българово

андезити

505 000

19 512

4

Андезит ООД

Горно Езерово

андезити

883 301

634 351

5

Благоустройствени
строежи ЕООД

Банево

андезити

55 900

176 114

Източник: Данните са предоставени от концесионерите
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За изчисляване на годишните емисии на ФПЧ10 са използвани емисионни фактори,
представени в ръководство на Европейската Агенция по околна среда EMEP/EEA emission
inventory guidebook 2019:
Дейност

Метод

Открито съхранение и товароразтоварни дейности на насипни
товари
Открит
кариерен
добив
и
преработка (вкл. натрошаване и
разделяне на фракции)

EMEP/EEA 2019 2.A.5.c Storage,
handling and transport of mineral
products
EMEP/EEA 2019, 2.A.5.a Quarrying
and mining of minerals other than
coal

Емисионен фактор
ФПЧ10
6.0 g/ton

50 g/ton

Изчислените годишни емисии на ФПЧ10 за базовата 2019 г. от неорганизираните източници
са представени в Таблица V-11.
Таблица V-11. Годишни емисии на ФПЧ10 от неорганизирани източници за 2019 г. в t/y.
Емисия ФПЧ10
№
Обект
t/y
1 Пристанищен Терминал Бургас Изток 1
1.15
2 Пристанищен Терминал Бургас Изток 2
8.27
3 Пристанищен Терминал Бургас Запад
0.56
4 Топлофикация Бургас ЕАД
0.01
5 Кроношпан България ЕООД
1.68
6 ЗСК Лозово
0.06
7 Лео бетонови изделия ЕООД
0.28
8 Находище Соката
2.07
9 Находище Върли бряг
9.08
10 Находище Българово
0.98
11 Находище Горно Езерово
31.71
12 Находище Банево
8.81
Общо
64.66
2.4. Емисии от селското стопанство
Основните източници на емисии на ФПЧ10 от селското стопанство са селскостопанските
операции по обработката на земята и събирането на реколтата, които заедно образуват
повече от 80% от общите емисии на ФПЧ10 от обработваемата земя. Тези емисии
произхождат от местата, където работят селско-стопански машини и се състоят от смес от
органични фрагменти от растителната и почвена минерална и органична материя.
Характеризират се със значително утаяване на праха близо до източниците. Полевите
операции могат също да доведат до повторно суспендиране на прах, който вече е установен
(повторно въвеждане). Друго характерно е, че тези емисии силно се влияят от климатичните
условия.
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В EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019, 3D Crop production and
agricultural soils 2019, е даден общ емисионен фактор за ФПЧ10 за обработка на почвата и
прибиране на реколтата от 1.56 kg/ha. По данни на Общинска служба „Земеделие“ – Бургас
за 2019 година, обработваемите площи в общината са 22 580.97 декара (2 258.1 ha), което
означава, че емисиите от селскостопанските дейности възлизат на 3.52 тона/годишно ФПЧ10.
2.5. Автомобилен транспорт
 Емисии от изгорелите газове на МПС
Повечето автомобилни горива (бензин, дизелово гориво, природен газ, етанол и т.н.) са
смеси от въглеводороди. При непълното изгаряне на тежките компоненти в горивото се
образуват сажди, които се изхвърлят в атмосферата. Частиците са най-сложните емисии на
отработилите газове. Твърдите частици, както са дефинирани в повечето норми за емисии, са
филтруеми материали, взети от проби от разредени и охладени отработени газове. Те
включват както твърди вещества, така и течен материал, който се кондензира по време на
процеса на разреждане. Основните фракции на частиците са въглеродни твърди вещества и
тежки въглеводороди, получени от горивото и смазочното масло. В случаите, когато
горивото съдържа сяра, хидратираната сярна киселина също може да бъде основен
компонент. Частиците от ДВГ включват малки твърди частици от сажди с диаметър под 40
nm и техните агломерати с диаметър до 1 µm.
Външният вид на филтрите от проби на отработени газове, при изгаряне на различни горива
и използването на различни технологии в ДВГ, е показан на следващата снимка. Видно е, че
дизеловите двигатели (най-горният ред) произвеждат най-големи количества емисии на
въглеродни частици. От снимката (най-долния ред) е видно също, че емисиите на частици
могат да бъдат ефективно контролирани с помощта на филтри за твърди частици. Според
технологиите за бензинови двигатели, двигателите с директно впръскване на бензин (GDI)
обикновено произвеждат по-високи емисии, отколкото обикновените двигатели (PFI).

Визуализиране на количествата на ФПЧ, емитирани от ДВГ30

30

Exhaust Particulate Matter, W. Addy Majewski, Hannu Jääskeläinen, Copyright © ECOpoint Inc. | Revision 2019.08;
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 Неауспухови емисии от МПС
Това са емисии от механично триене на гумите с пътната настилка, от триещи се механизми
на самите МПС, като спирачните уредби и износване на пътната настилка. Оценката на тези
емисии е много важна, т.к. съгласно Конвенцията на Икономическата комисия за Европа на
ООН (ИКЕ на ООН) за трансгранично замърсяване на въздуха на дълги разстояния
(CLRTAP)31 са признати като важен източник на ФПЧ в атмосферния въздух и са
няколкократно по-големи от емисиите от ДВГ. На следващата Фиг.V-06. е демонстрирано
изменението на дела на емисиите от МПС от 2000 до 2030 г. във Великобритания:

Фиг.V-06. Емисии на ФПЧ10 от пътния транспорт във Великобритания
Видно от горната графика, влиянието на неауспухувите емисии от пътния транспорт все
повече нараства.
 Суспендиране на прах от пътните платна
Допълнителен източник на частици, свързани с МПС, е повторно суспендиране на
отложения по улиците и пътищата прах.
При определяне на емисиите на ФПЧ от транспорта се прилагат два подхода. Първият
подход е, при който емисиите от този източник на този етап не се включват в европейските
национални инвентаризации и понастоящем няма препоръчителни насоки за оценка на
националните емисии от този източник32. Залага се на емисиите от износване на гумите,
пътната настилка и спирачките, като се приема, че за условията на Европа 95% от
неауспуховите емисии от МПС се дължат на износване на пътната настилка и 5% на
износване на гумите и спирачките.
В последните години, в резултат на редица проучвания33, проведени в Европа, се предлага
използване на втори подход - чрез използване на емпирични методи за оценка на емисиите
на ФПЧ10 от повторно суспендиране от пътя:
31

Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (CLRTAP);
Non-Exhaust Emissions from Road Traffic, 2019, Department for Environment, Food and Rural Affairs; Scottish Government;
Welsh Government; and Department of the Environment in Northern Ireland;
33 Padoan, E., Ajmone-Marsan, F., Querol, X. and Amato, F., 2018. An empirical model to predict road dust emissions based on
pavement and traffic characteristics, Environmental Pollution 237, 713-720
32
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EF (mg/VKT) = a х (MF10) х b,

(1)

където MF10 е „подвижната фракция“ от пътния прах с диаметър <10 μm (в mg/m2), a и b са
емпирично определени коефициенти (VKT - изминат път на превозното средство).
Такъв подход се прилага и в САЩ и включва емисиите от износване на гумите, пътната
настилка, спирачките и пътният нанос, отложен върху пътната настилка.34
За пътните условия в България е по-подходящ втория подход, т.к. суспендираният прах
върху пътните настилки e видим, което показва, че относителният дял на този суспендиран
прах върху общите емисии на ФПЧ е значителен.
В настоящата разработка за оценка на емисии на ФПЧ10 и ФПЧ2.5 от унос на прахови частици
от пътните настилки (вторично разпрашаване) е използвана методика на US EPA,
основаваща се на математическото моделиране – “Supplemental D to Compilation of Air
Pollutant Emission Factors, Volume 1 Stationary Point and Area Soutces, Ap-42, 5th Edition”. В
основата на математическия модел е уравнението:
Еf= k (sL/2)0.65 х (W/3)1.5,

(2)

където:
Ef - прогнозен емисионен фактор, (g/km);
sL - унос по пътната настилка, (g/m2);
k - основен емисионен фактор;
W - средна маса на моторните превозни средства, (t).
Горното уравнение е разработено на базата на изследвания, доказващи, че при движението
си автомобилите суспендират в атмосферата частици с широк дисперсионен състав. Предвид
факта, че състоянието на уличното платно не може да бъде стандартно определено, US ЕРА
допуска моделите за оценка на емисиите от прах да се правят при равновесни условия, при
които количеството на постъпващите върху пътната настилка отлагания са равни на всички
суспендирани в атмосферния въздух и така се елиминират условията, при които процесът на
отлагане е нарушен: лед, сняг, дъжд и др.
Вторичният унос (разпрашаване) зависи от много фактори, между които са средната скорост
на движение на моторните превозни средства, среднодневния трафик, широчината на
пътните платна, наличието или отсъствието на бордюри, канавки и платна за паркиране и
други. За специфичните стойности на вторичния унос US EPA предлага критерии за избор,
като улиците се разделят на четири групи: с трафик над 10000 МПС/24 часа (силен трафик), с
трафик между 5000 - 10000 МПС/24 часа, с трафик от 500 - 5000 МПС/24 часа и с трафик под
500 МПС/24 часа (слаб трафик). За първият случай се предлагат стойности за пътен нанос
(sL) в границите от 0.03 до 0.05 g/m2, за втория случай 0.06 до 1g/m2, а за пътища с трафик
под 5000 МПС между 1.5 и 3g/m2. Ниските стойности предполагат отлично състояние на
асфалтовото покритие, докато високите стойности отговарят на лошо състояние.
34
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Стойностите са съобразени и с правилото, че отлаганията върху пътната настилка в
градовете са по-големи в сравнение с тези за извънградските територии.
Определяне на годишните емисии на ФПЧ10 от автомобилния транспорт
Съгласно изготвените от общината План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) на Бургас
и План за интегрирано развитие на Община Бургас (ПИРО) в периода 2021-2027, основният
специфичен проблем за града остава изграждането на пръстен от обходни трасета за бързо
изнасяне на транзитните потоци и тежкотоварното движение. Поради липсата на изцяло
изградени обходи за транзитен трафик, трафикът от републиканските пътища І-9 и І-6 (АМ
„Тракия”) се поема от булевард „Тодор Александров“ и все още частично от бул. „Стефан
Стамболов” и „Струга”. Улиците, които поемат вътрешноградското движение са същите,
които поемат и транзитното движение. Регистрира се силно изразената сезонна натовареност
на автомобилния трафик в града в месеците април-октомври. Характерно за Бургас е, че
попада в регион със силно развита курортно-туристическа дейност, като през него преминава
и туристическия поток към прилежащите морски курорти на север и на юг. Поради тази
причина транспортният трафик е неравномерно разпределен през отделните сезони на
годината, като през летния сезон той нараства почти 2.5 пъти. Големият процент пътувания
участващи в транспортния трафик се падат на превоз с лични автомобили – близо 1/3.
Засиленият трафик на леки и тежкотоварни автомобили през централната част на града
усложнява организацията на движение и обслужването на територията. Инфраструктурата се
претоварва от трафика и се амортизира по-бързо. Местата за паркиране както в повечето
големи градове така и в град Бургас са крайно недостатъчни. Един от големите проблеми е и
нерегламентираното паркиране по тротоарите, в част от зелените площи и по кръстовищата,
с което силно се затруднява както пешеходното, така и автомобилното движение.
Факторите, обуславящи количествено вредното влияние на автомобилния транспорт върху
качеството на атмосферния въздух в градска среда са: вида и състоянието на уличната
мрежа, степента на моторизация, развитие на градски транспорт, структура на автопарка по
типове автомобили и използваното гориво. При изчисляването на годишните емисии е
направена характеристика и е оценено състоянието на тези фактори:
1) Характеристика на пътната и уличната мрежа в Община Бургас
През територията на Община Бургас преминават пътища I, II и III клас от републиканската
пътна мрежа с обща дължина от 160.382 km, от които 12.68 km автомагистрала „Тракия“,
54.48 km - пътища първи клас и 12.64 km - втори клас. Дължината на третокласните пътища е
66.82 km. В основната си част РПМ е оценена в добро експлоатационно състояние. По данни
на АПИ към 31.12.2019 г. около 12.6% (или 20.7 km) от пътната настилка на РПМ е оценена в
лошо състояние, а по-голямата част (87%) - в средно и добро състояние.
Общата дължина на общинската пътна мрежа е 62.9 km. Основната част от общинските
пътища са с трайна асфалтова настилка, но едва 10% от нея е в добро състояние. Над
половината от общинските пътища са в лошо състояние и около ¼ са в средно състояние,
които се нуждаят от ремонт.35
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Първостепенната улична мрежа в град Бургас се поддържа в относително добро състояние.
Необходимо е подобряване състоянието на пътната настилка и на тротоарите във
вътрешността на част от кварталите. С въведената организация на движение се постига
подобряване на транспортното обслужване, повишаване на пропускателната способност на
уличната мрежа и създаване на условия за увеличаване на местата за паркиране.
Приложените до момента мерки, свързани с редуциране на трафика и търсене на оптимални
възможности за справяне със задръстванията от автомобили и паркирането в ЦГЧ са
насочени към:
- Изграждане на нова и обновяване на съществуващата пътна инфраструктура,
както и нейното поддържане. За извеждане на транзитния трафик в южна посока е
реализиран обход по съществуващите улици „Транспортна”, „Проф. Я. Якимов” и
„Крайезерна”. В процес на изграждане е северния обходен път на Бургас, който ще изведе
натоварения транспортен трафик от автомагистрала „Тракия” към КК „Слънчев бряг” и
Несебър. Ежегодно се поддържа базисната инфраструктура, в т.ч. ремонт на улици, смяна на
тротоарни настилки, поддържане на зелените площи във всички комплекси, квартали и
съставни селища в общината. Освен техническо подобряване на инфраструктурата,
транспортната мрежа на града се развива по начин, по който се осигурява приоритет за
развитие на устойчив градски транспорт, а от друга страна се търси достъпност и
осигуреност на индустриалните зони.
Обновяване и модернизация на системата на градски транспорт.
На територията на Бургас обновеният и модернизиран градски транспорт, вкл.
актуализираната транспортна схема чрез въвеждане на бързи автобусни линии, осигуряват
по-добър, лесен и бърз достъп до всички функционални зони на града. Добър пример за
влиянието върху качеството на въздуха в градовете като резултат от обновяването на
автобусния парк за обществен превоз на пътници, са резултатите от направени сравнителни
замервания от Мобилната станция за КАВ на най-натоварените кръстовища в град Бургас, по
маршрутите на обществения транспорт. Целта е прослядване качеството на въздуха след
цялостната подмяна на общинския автобусен парк на 19.02.2013 г. с нови автобуси с понискоемисиионни двигатели, стандарт EURO 5. Обработените данни за осем локации на
Мобилната станция за КАВ през 2012 и 2013 г. показват подобряване в качеството на
въздуха и намаляване на замърсяването му с характерните за автомобилния транспорт
замърсители, а именно:
- 20% по- ниски стойности на азотен диоксид;
- 40 % по- ниски стойности на бензен;
- 17% по- ниски стойности на фини прахови частици;
-

От значение за емитирането на по-малко вредни вещества е и ползването на 49 бр. автобуси с
гориво природен газ, които практически не са източник на замърсяване с ФПЧ10 от
отработилите газове. Отражение относно регистрираното намаляване на замърсяването с
прахови частици дава и изпълнението на проектите за цялостно обновяване на основни
улици в Бургас, по които минава основният автомобилен трафик, вкл. и автобусният градски
транспорт, както и ежегодното поддържане чрез преасфалтиране.
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- Въвеждане на интелигентни системи, с които може да се управлява трафикът,
градския транспорт и паркирането. Бургас е един от водещите градове на страната по
отношение опит в ползването на интегрирани системи за управление на трафика. В града
функционира Център за видео наблюдение и управление на трафика (ЦВУТ), който дава
възможност в реално време и в конкретни ситуации да бъде променян режима на работа на
светофарно регулирани кръстовища и ключови локации в града, с възможност за нейното
надграждане. Активно се работи и за въвеждането на специализирано електронно
управление на трафика чрез инсталиране на ANPR камери за четене на номера, както и
предстои инсталиране на първите 3 информационни табла за информация за шофьорите на
входните градски артерии.
Добре развита е интегрирана система за управление на обществения транспорт в Бургас,
която включва: електронна билетна система, система за информиране на пътниците в реално
време, система за осигуряване на приоритет на градския транспорт и система за
видеонаблюдение. Новите системи допринасят за оптимизацията на градската транспортна
мрежа, като позволят на пътниците да използват различни автобусни линии с унифициран
електронен билет. Функциониращата система за видеонаблюдение на града включва повече
от 800 камери за наблюдение на градската среда и транспортните обекти на Бургас.
Добре развита е и система за управление на уличното платено паркиране с потенциал за
разширение. В експлоатация е интелигентна система за управление и мониторинг на т.н.
„синя“ и „зелена“ зона за улично платено паркиране в град Бургас. Всеки гражданин или гост
на град Бургас може да заплати паркиране с паркинг автомат, SMS, през платформа в
интернет или да закупи карта за паркиране. В Община Бургас функционира пилотна
системата за „умно паркиране“, част от проекта на общината за изграждане на „умен“ град.
Тя е иновативното решение за ефективно и цялостно управление на уличното паркиране и
всички свързани дейности с него чрез датчици в асфалта за 30 броя паркоместа и
визуализираща заетостта на паркоместата, с възможност за заплащане на време за паркиране.
Всички аспекти на градската мобилност са представени в дигиталната платформа на града
„Смарт Бургас“. В нея през мобилно или уеб-базирано приложение всеки може да получи
актуалната информация, касаеща мобилността.
- Насърчаване използването на електрически превозни средства, чрез изграждане на
общински зарядни станции за електромобили, като зареждането в тях е безплатно. В ход е
съвместен проект с участието на Община Бургас за поетапно въвеждане на общо 50 електро
зарядни станции за бързо или бавно зареждане в рамките на целия град. С това се цели
стимулиране на ползването на частни електро-автомобили. Община Бургас също така с всяка
година увеличава броя на служебните електрически превозни средства.
- Развитие на алтернативни форми на транспорт, чрез организиране на транспортни
маршрути и създаване условия, които гарантират удобството и безопасността на
велосипедистите и пешеходния начин на придвижване. На територията на града е изградена
единна система от велосипедни алеи, обвързани с основните трасета на градската
транспортна схема и осъществяващи обвързаност и комуникация между градското ядро и
отделните квартали с дължина близо 60 km. Системата за велосипеди под наем „Вело
Бургас“ разполага с 14 велостанции, като предлага общо 120 велосипеда под наем
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ежедневно. Изградени са три пункта за продажба и зареждане на велокарти. Работи
денонощен кол-център. Изградени са и велостоянки за свободно паркиране. По проект
„Зелени коридори“ са обособени 9 велосипедни туристически маршрути с цел
популяризиране на природното, културно и историческо наследство в региона на Бургас и
Къркларели.
На територията на Бургас има изградени 8 пешеходни подлеза и 4 нови пешеходни надлези,
които служат за подобряване на достъпа до маршрута на бързата автобусна линия и
гарантиране на безопасното и безконфликтно придвижване на главни кръстовища. По този
начин е даден приоритет на пешеходците и пешеходното движение в зоните. Пешеходните
надлези са обвързани и с веломрежата на града. Бургас разполага с три пешеходни зони
обособени в централната градска част (ул. „Александровска“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“
и ул. „Алеко Богориди“), които са обвързани с Морската градина и крайбрежната зона. По
предложение на гражданите е обособена пешеходна зона в кв. Сарафово. Търси се
възможност за продължаване на изцяло пешеходното движение към новоизградената
инфраструктура и обслужващи обекти на пристанище Бургас, както и доразвитие на
пешеходната достъпност извън ЦГЧ в прилежащите квартали.
Всяка една от посочените дейности, по които се работи за подобряване на транспортната
мрежа и достъпност е с потенциал за бъдещо развитие и надграждане.
 Характеристика на обществения градски транспорт
Общественият превоз на пътници в град Бургас се извършва по 25 автобусни и 2
тролейбусни линии, които се обслужват от 22 тролейбуси и 107 автобуси, от които 58 бр.
дизелови, отговарящи на изискванията на европейски стандарт за вредни емисии Евро V и
Евро VI и 49 автобуса на метан. Автопаркът на вътрешноградския транспорт е изцяло
подновен през 2013-2014 година. Общият годишен пробег по градската транспортна схема зa
2019 г. е 8 270 000 km. Междуселищните линии в общината са общо 10 и се обслужват от 38
дизелови автобуса. Общият годишен пробег по междуселищните линии е 455 912 km.
Приносът на превозните средства от градския и междуселищния транспорт е включен в
общата оценка на годишните емисии от транспортната схема на Община Бургас, която
разглежда общия трафик по уличната и пътна мрежа в общината.
 Влияние на зимното опесъчаване и осоляване на пътната и уличната мрежа
Принос към замърсяването на въздуха има и вторичното суспендиране на фини прахови
частици след използването на инертни материали за зимна обработка на пътищата. Ако
използваните за зимна поддръжка материали не се почистват, тяхното количество нараства
непрекъснато, а оттук нараства и количеството на суспендираните обратно във въздуха
частици.
Съгласно информацията, предоставена от Община Бурас, през 2018/2019 г. количеството на
използваните материали за зимно поддържане на пътната и улична мрежа са 399 t/y сол,
327 t/y луга, 4 t/y антилед препарати и около 102 t/y пясък, който се използва само за
междуселищните пътища. За зимно поддържане на уличните настилки не се използва пясък.
Третирането на пътната настилка се извършва само с одобрени от общината смеси/препарати
в зависимост от температурите. Те се разпръскват периодично в продължение на не повече
от 30 дни в годината през зимния период върху поддържаната площ на пътна и уличната
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мрежа и местата за обществено ползване. Използваните количествата инертен материал са
минимални, но въпреки това допринасят за увеличаване на пътния нанос и ресуспендиране
на прах от пътната настилка, което е взето предвид при оценка на годишните емисии от
транспорта.
2) Интензивност на движение по уличната мрежа
Натоварването на уличната мрежа е един от главните показатели за въздействието на
автомобилния транспорт върху състоянието на атмосферния въздух на дадено населено
място. В количествено измерение, при равни други условия, колкото е по-голям броят на
автомобилите, толкова по-голям е относителният им принос в общото замърсяване на
въздуха.
Транспортното натоварване на улична мрежа в Бургас е определено на база измерена
средночасовата интензивност на движението на МПС по видове в периода 2016-2020 г.
Дългогодишни измервания се извършват от РЗИ - Бургас, съгласно утвърдена програма за
мониторинг на шума в общо 37 пункта на територията на гр. Бургас, от които 14 броя с
интензивен автомобилен трафик. Измерванията са проведени в периода м. септември – м.
октомври и обхващат пиковите и ненатоварени часове от дневния период. Използвани са и
данни, предоставени от Областно пътно управление Бургас за интензивността на
автомобилното движение по пътищата от РПМ, част от които са и основни входно-изходни
точки на града. Пунктовете са избрани така, че да отчитат различния характер на движението
- със смесено транзитно и градско и с предимно вътрешно-градски характер. Представена е
характеристика на транспортните потоци (процентно съотношение между леките автомобили
и тежкотоварните превозни средства, в т. ч. тези от градския обществен превоз). На база на
наличните данни за натоварването на транспортната мрежа са определени стойностите на
средно-денонощната интензивност в МПС/24 часа за различни категории улици и пътища,
Таблица V-12.
Таблица V-12. Денонощна интензивност на автомобилния трафик по основните
категории пътища и улици в Община Бургас
Структура на МПС (%)
Общо
Категории на пътища и улици
Леки
Тежкотоварни
МПС/24h
автомобили
автомобили
Градски магистрали I клас
83%
17%
46 472
Главни булеварди
75%
25%
26 296
Основни улици
83%
17%
15 428
Второстепенни улици
86%
14%
8 624
93%
7%
Районни артерии – III клас
5 692
Връзки с улици и артерии – III кл
3 600
93%
7%
89%
11%
Локални улици
1 528
98%
2%
АМ Тракия
30 497
98%
2%
Път I-6 Айтос – Бургас (5-ти км)
38 433
97%
3%
Път I-9 Бургас – КПП КАТ
36 791
95%
5%
Път I-9 Бургас кв. Сарафово
30 341
95%
5%
Път I-9 Бургас - Маринка
4 977
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Таблица V-12. Денонощна интензивност на автомобилния трафик по основните
категории пътища и улици в Община Бургас
Структура на МПС (%)
Общо
Категории на пътища и улици
Леки
Тежкотоварни
МПС/24h
автомобили
автомобили
96%
4%
Път I-9 Бургас преди гр. парк
47 154
97%
3%
Път I-9 Бургас кв. Ветрен
38 588
98%
2%
Път II-99 кв. Крайморие
29 875
87%
13%
Път III-906 Каблешково - Бургас
4 982
63%
37%
Път III-9008 кв. Долно Езерово
9 369
87%
13%
Път III-7909 кв. Горно Езерово
2 659
3) Структура на автопарка по типове автомобили, възраст и еврокатегория
Съгласно предоставена справка от Община Бургас, през 2019 г. броят на регистрираните в
общината превозни средства е 100 388, от който преобладават леките автомобили (96.2%),
товарните автомобили са 3.7%, а автобусите са под 1%. По отношение на вида на
употребяваните горива, най-голям е дела на леките автомобили с бензинови двигатели – 56%,
следвани от леките автомобили на дизел (44%). Почти 100% от товарните автомобили и
автобусите използват дизелово гориво. Автомобилите с газови уредби, както и
регистрираните електрически и хибридни превозни средства са под 1%.
Характерна, както за цялата страна, така и за Община Бургас е високата средна възраст на
МПС в експлоатация. От общо 96 619 регистрирани леки автомобила в общината едва около
8.1% (7 849) от тях са на възраст до 10 години и отговарят на Европейски стандарти за
емисии Евро 5 и Евро 6, Таблица V-13. Основната част (59.3%) от леките автомобили са на
възраст над 15 години, които са без евро категория или отговарят на екологичен стандарт
евро 1 и 2. Леките автомобили, отговарящи на стандарт за изгорели газове евро 3 са 18%, а на
евро 4 - 14%.
Таблица V-13. Брой регистрирани леки автомобили в Община Бургас според еврокатегория
Екокатегория
Брой леки автомобили
Относителен дял
Без евро категория, евро 1 и 2
57 285
59.3%
Евро 3
17 697
18.3%
Евро 4
13 788
14.3%
Евро 5
5 792
6.0%
Евро 6
2 054
2.1%
Общо леки автомобили
96 619
100%
На Фиг. V-07. е представена графика, илюстрираща възрастовата структура на леките
автомобили в страната към 2018 г. От графиката ясно се вижда, че от всички леки
автомобили в страната най-много са тези на възраст над 15 години (69%). Най-малък е делът
на новите леки автомобили, тези до 5 години – едва 4%, а на автомобилите между 6 и 10
години – 6%.
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Фиг. V-07. Възраст на регистрираните леки автомобили в
страната към 2018 г., %
4%
6%
над 20 год
38%

21%

15-20 год
11-15 год
6-10 год
0-5 год

31%

Източник: МВР Главна Дирекция “ОП”36

Оценката на влиянието на транспорта върху замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ10 е
направена на базата на съществуващите за Община Бургас данни, реалната пътна структура и
данни за изменение на трафика в градски и извънградски условия. Годишните емисии в
резултат на автомобилния транспорт са определени в следната последователност:
 Съставена е моделна транспортна карта на Община Бургас (виж Фиг.V-08),
включваща основни улици на града, както и отделни части от републиканската и
общинска пътна мрежа с обща дължина 134.1 km.
 Дефинирани са 63 самостоятелни линейни източника (улица или част от нея),
разделени в три основни групи: с висок трафик (над 10000 МПС/24 часа), с трафик
между 5000 - 10000 МПС/24 часа и нисък трафик (под 5000 МПС/24 часа). Това
разграничение е направено в съответствие с изискванията на модела за оценка на
суспендирания прах;
 Списък и данни за включените линейни източници е представен в Таблица V-15;
 Средният пътен нанос към 2019 г. е приет както следва:
* за участъци с трафик над 10000 МПС/24ч извън градски – 0.03 g/m2;
* за участъци с трафик над 10000 МПС/24ч градски условия – 0.15 g/m2;
* за участъци с трафик от 5000 - 10000 МПС/24ч – 0.6 g/m2,
* за участъци с трафик от 500 – 5000 МПС/24ч – 1.0 g/m2 и
* за участъци с трафик под 500 МПС/24ч – 1.5 g/m2.
 За средното тегло на автомобилите е прието – 2.0 тона.
 Общият брой на дните в годината е приет за 240. Останалите 125 дни са приети като
средногодишен брой дни с валежи над 0.254 mm (приема се, че през такива дни
суспендиране на прах от пътните платна отсъства или е минимално).
 Съгласно данните за регистрираните автомобили в Община Бургас е прието следното
разпределение на МПС, отговарящи на въведените Евро стандарти за вредни емисии:
с Евро 1, Евро 2 и преди Евро са 59.3% от общия брой автомобили, Евро 3 – 18.3%;
Евро 4 – 14.3% и Евро 5 и 6 – 8.1 %.
36

Данните са публикувани в доклад на ИАОС съгласно чл. 29 от Наредбата за ИУМПС за 2018 г.
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Фиг. V-08. Моделна транспортна схема на Община Бургас, М 1:200 000
Годишните емисиите на замърсителя ФПЧ10 са изчислени за всеки линеен източник
поотделно, като оценката включва емисиите от двигателите на автомобилите, неауспоховите
емисии (от износване на спирачки, износване на гуми, износване на повърхността на пътя) и
емисии от унос на прахови частици от пътните настилки (вторично разпрашаване).
При изчисляване емисията на ФПЧ в отработилите газове, от двигателите на автомобилите,
са използвани емисионните фактори, посочени в EMEP/EEA emission inventory guidebook
2019, Category 1.A.3.b Road transport, според категорията на МПС и вида на употребяваните
горива, Таблица V-14:
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Таблица V-14. Емисионни фактори на замърсители в отработилите газове на МПС
Емисионен фактор,
g/km
Категория МПС
Евро стандарт
ФПЧ10
Без категория
Евро 1 – 91/441/ЕЕС
0.0022
Евро 2 - 94/12/ЕЕС
Леки автомобили –
Евро 3 - 98/69/ЕС I
бензин
0.0011
Евро 4 - 98/69/ЕС II
Евро 5 – ЕС 715/2007
0.0014
Евро 6
0.2209
Без категория
0.0842
Евро 1 – 91/441/ЕЕС
0.0548
Евро 2 - 94/12/ЕЕС
Леки автомобили –
0.0391
Евро 3 - 98/69/ЕС I
дизел
0.0314
Евро 4 - 98/69/ЕС II
0.0021
Евро 5 – ЕС 715/2007
0.0015
Евро 6
0.3344
Без категория
0.201
Евро I - 91/542/ЕEС I
0.104
Евро II - 91/542/ЕEС II
Тежкотоварни
0.0881
Евро III - 2000
автомобили
дизел (7 – 16 t)
0.0161
Евро IV - 2005
0.0161
Евро V - 2008
0.0008
Евро VI
0.9090
Без категория
0.4790
Евро I - 91/542/ЕEС I
0.2200
Евро II - 91/542/ЕEС II
Автобуси
0.2070
Евро III - 2000
Urban Buses Standard
0.0462
Евро IV - 2005
0.0462
Евро V - 2008
0.0023
Евро VI
За оценка на неауспуховите емисии на ФПЧ10 са използвани отново емисионните фактори,
посочени в EMEP/EEA emission inventory guidebook 2019, Category 1.A.3.b.vi-vii Road tyre and
brake wear, road abrasion.
Оценката на емисиите на ФПЧ10 от вторичното разпрашаване е направена чрез прилагането
на модела на US EPA Compilation of Air Pollutant Emission Factors, 5th ed. (AP-42), Vol I:
Stationary Point and Area Sources. Section 13.2.1 Paved Roads: Measurement Policy Group Office
of Air Quality Planning and Standards U.S. Environmental Protection Agency, January,2011, за
всеки един от линейните източници с отчитане на средното ниво на пътен нанос и
интензивността на движение.
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Таблица V-15. Линейни източници от моделната транспортна схема на Община Бургас
Номер
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование
бул. Ст. Стамболов – участък 1
бул. Ст. Стамболов – участък 2
бул. Струга
ул. Булаир
бул. Сан Стефано
бул. Проф. Я. Якимов
улица в ж.к Славейков (м/у Я. Якимов и Тракия)
ул. Георги Минков (ж.к. Славейков)
ул. Лазар Маджаров
ул. Тракия
ул. Янко Комитов
ул. Одрин
ул. Яне Попов
бул. Транспортна
бул. Демокрация – участък 1
бул. Демокрация -участък 2
бул. Хр. Ботев
бул. М. Луиза
ул. Уилям Гладстон
ул. Цар Калоян
ул. Фердинандова
бул. Д. Димов
ул. 24-ти черноморски пехотен полк
бул. Н. Петков
бул. Ив. Вазов
ул. Княз Борис I
ул. Ген. Гурко (вкл. подземна улица връзка с ул. Хр. Ботев)
ул. Адам Мицкевич
ул. Кирил и Методий
ул. Константин Величков
улица в ж.к. Зорница МБАЛ
улица в к.к. Зорница към бл. 47
улица в ж.к. Изгрев, бл. 147
улица в ж.к. Изгрев (м/у Транспортна и Н. Птеков)
ул. Копривщица
ул. Ванче Михайлов
ул. Чаталджа
ул. Индустриална – участък 1
ул. Индустриална – участък 2
ул. Спортна
ул. Крайезерна

Дължина

Трафик

(km)
1.886
1.892
0.844
0.861
1.288
1.754
0.576
0.636
0.488
0.868
2.260
3.709
0.844
1.315
0.473
1.627
1.000
0.970
1.517
1.345
0.714
2.183
1.631
0.974
0.855
0.727
0.767
0.158
0.484
0.524
0.477
0.452
1.486
1.088
0.555
0.389
1.023
1.915
1.362
0.446
5.659

МПС/24
46 472
26 296
26 296
15 428
15 428
15 428
3 600
3 600
3 600
15 428
26 296
15 428
1 528
26 296
15 428
15 428
15 428
15 428
5 692
1 528
1 528
15 428
8 624
15 428
15 428
1 528
3 600
1 528
3 600
3 600
1 528
1 528
3 600
3 600
1 528
1 528
26 296
26 296
5 692
5 692
5 692
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Таблица V-15. Линейни източници от моделната транспортна схема на Община Бургас
Номер
по ред
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Наименование
ул. Цар Петър
ул. Славянска
ул. Цар Симеон I
бул. Тодор Александров
бул. Захари Стоянов
ул. Въстаническа, к-с М. Рудник
ул. А.Г.-Коджакафалията
ул. Петрова Нива, к-с М. Рудник
ул. Петко Росен, к-с Меден Рудник
ул. Ап. Войвода, к-с Меден Рудник
ул. Захари Зограф - кв. Долно Езерово
Магистрала А1 „Тракия“
Път I-9 Бургас - кв. Ветрен
Път I-6 Айтос - Бургас /5-ти км/
Път I-9 Бургас - кв.Сарафово/ до отбивка Каблешково
Път I-9 Бургас - преди гробищен парк
Път I-9 Бургас - КПП КАТ
Път I-9 Бургас - Маринка
Път II-99 Крайморие
Път III-906 Каблешково - Бургас
Път III-9008 Бургас - кв. Долно Езерово
Път III-7909 Бургас - Горно Езерово

Дължина

Трафик

(km)
0.251
0.705
1.160
4.151
3.000
2.000
1.000
0.514
0.714
0.854
4.000
11.58
7.178
8.587
4.750
3.397
5.261
4.539
4.757
5.560
8.051
6.087
134.1

МПС/24
15 428
1 528
5 692
46 472
8 624
3 600
5 692
3 600
1 528
1 528
5 692
30 497
38 588
38 433
30 341
47 154
36 791
4 977
29 875
4 982
9 369
2 659

Таблица V-16. Годишни емисии от транспортната схема на Община Бургас
Емисии от автомобилния
Метод
транспорт:
на определяне
EMEP/EEA 2019 1.A.3.bi-iv Road transport
Емисии от двигатели
Неауспухови емисии
Вторично разпрашаване
Общо

EMEP/EEA 2019 1.A.3.b.vi-vii Road tyre and brake
wear, road abrasion
US EPA AP-42 Section 13.2.1 Paved Roads

ФПЧ10
t/y
79.92
6.85
184.54
271.31

Към 2019 г. от автомобилния транспорт в Община Бургас се генерират общо 271.31 t/y
ФПЧ10. Това се дължи основно на вторично разпрашаване. Неговият дял от емисиите на
ФПЧ10 достига 68% (184.54 t/y) от емисията на ФПЧ10. От двигателите на автомобилите се
генерират 79.92 t/y, което е 29.5%, а делът на неаспуховите емисии е около 2.5% от общата
емисия на ФПЧ10, герерирана от транспорта.
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2.6. Емисии от авиационния транспорт
Летище Бургас е гражданско летище за вътрешен и международен транспорт, разположено в
кв. Сарафово, на около 6 km североизточно от регулационната граница на гр. Бургас и на
10 km североизточно от централната градска част на града. Има една писта с дължина 3200
m. Дейността на Летище Бургас се характеризира със силно изразена сезонност в
натоварването, като основната част от дейностите по обслужване на пътници се извършва
между месеците юни и септември. През този период се обслужват 92% от годишния трафик
на летището. Летището заема 2-ро място по пътникопоток в страната след Летище София.
През 2019 г. са обслужени 2 858 934 пътници, а общият брой на извършените полети е 19
861. Летището има и товарна дейност, включително специализирана карго продукция,
допълвайки функциите за интермодални превози на възел Бургас като част от основната
ТEN-T мрежа.
При определяне количеството на вредни емисии, отделяни от самолети, са използвани данни
за броя кацания и излитания на ВС, разпределени по типове на самолетите и справка за броя
изпълнени самолетодвижения от/до летище Бургас по редовни линии и сезонни чартърни
линии, даващи информация за типа и модификацията на въздушните средства.
Оценка за емисиите на самолетните двигатели в етапите излитане и кацане се определя на
база стандартния цикъл излитане – кацане (LTO). LTO е съкратено означение на английския
термин за кацане и излитане (Landing and Take Off Cycle). Този LTO цикъл включва
снижаване на самолета от височина 1000 m към летището, кацане на пистата, рулиране към
мястото за слизане на пътниците или за разтоварване на стоките. След приемане на нови
пътници или товар, рулиране обратно към пистата, форсиране на двигателите за старт,
излитане и полет до височина 1000 m.
Стандартният цикъл за оценка на емисиите на авиационните двигатели е около 33 минути, от
които 26 минути работа на земята, 4 минути кацане, 2.2 минути за набиране на височина и
0,7 минути за излитане.
За определяне на емисиите от кацане и излитане на самолетите са използвани емисионни
фактори, съгласно EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2019 (formerly called
the EMEP CORINAIR emission inventory guidebook) Category, NFR: 1.A.3.a Аviation:
Таблица V-17. Годишни емисии от авиационния транспорт към 2019 г.
Емисионни фактори
ФПЧ10
Дейност и съоръжения
kg/LTO
Международни линии (LTO 1000 m) 080502
0.07

Емисия
ФПЧ10
t/y
1.39
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3. Дефиниране и групиране на източниците на емисии
3.1. Битово отопление
Както беше описано по-горе, за оценка на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление е
използван коефициент за средното количество енергия (8 MWh), необходима за отопление на
едно жилище за отоплителен сезон, данни за броя на домакинствата, използващи дърва и
въглища за отопление и посочените в EMEP/EEA37 емисионни фактори за дадения вид
гориво. Поради невъзможността всички комини на домашни печки и камини да се дефинират
като самостоятелни точкови източници, за целите на моделирането е прието те да се
групират и да се представят като площни източници. Това групиране е проведено при
следните допускания:
 Съгласно Наредба №7 от 2004 г. за енергийната ефективност на сгради, Община
Бургас попада в климатична зона 5 Южно Черноморие и отоплителният период за
тази зона започва от 25 октомври и завършва на 19 април.
 Домашните отоплителни печки работят със средна продължителност 8 часа в
денонощието;
 Всеки жилищен район се дефинира като площен източник и неговите граници
съвпадат с реалните граници;
 Височината на емитиране съвпада с височината на средната етажност на жилищния
район.
Изчислените, на базата на горните допускания, моментни стойности на емисиите на ФПЧ 10 в
атмосферния въздух за всеки един от жилищните райони в Община Бургас са представени в
Таблица V-18. В моделната оценка са включени всички жилищи комплекси и квартали на
град Бургас дефинирани като 18 площни източника и останалите 11 населени места от
общината. Годишните емисии са изчислени на базата на данните от точка V.2.1. В
моделиращата система всички площни източници от Таблица V-18 са дефинирани като група
източници със съкратено наименование „Битово отопление”.
Таблица V-18. Изходни данни за оценка на разсейване от битовото отопление на
територията на Община Бургас към 2019 г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Населено място/ район
к-с Меден рудник
к-с Славейков
к-с Изгрев
к-с Зорница
к-с Братя Миладинови
к-с Лазур
ЦГЧ и к-с Възраждане
кв. Крайморие
кв. Сарафово
кв. Лозово

Площ

Емисия ФПЧ10

(m2)
1.34E+06
1.01E+06
9.65E+05
4.15E+05
4.06E+05
6.11E+05
1.82E+06
2.15E+05
1.03E+06
4.35E+05

(g/sm2)
6.74E-06
4.23E-06
2.49E-06
1.25E-06
2.61E-06
3.35E-06
6.40E-06
2.28E-06
2.07E-06
1.56E-06

37

EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook 2019. Technical guidance to prepare national emission inventories, NFR:
1.A.4 Small combustion , SNAP 020205 Residential - Other stationary equipments (Stoves, fireplaces, cooking)
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Таблица V-18. Изходни данни за оценка на разсейване от битовото отопление на
територията на Община Бургас към 2019 г.
№
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Населено място/ район
кв. Долно Езерово
кв. Горно Езерово
кв. Акации
кв. Победа
кв. Ветрен
кв. Банево
кв. Черно море
кв. Рудник
гр. Българово
с. Братово
с. Брястовец
с. Изворище
с. Маринка
с. Миролюбово
с. Равнец
с. Твърдица
с. Димчево
с. Драганово
с. Извор

Площ

Емисия ФПЧ10

(m2)
7.77E+05
3.93E+05
1.06E+05
3.68E+05
8.73E+05
9.41E+05
7.44E+05
5.71E+05
7.84E+05
1.90E+05
3.14E+05
3.47E+05
4.40E+05
1.37E+05
1.17E+06
2.49E+05
4.69E+05
2.65E+05
5.17E+05

(g/sm2)
8.37E-06
3.96E-06
4.21E-06
1.11E-05
1.57E-06
1.04E-06
1.61E-05
3.79E-06
1.77E-06
5.98E-07
4.78E-07
8.36E-07
1.59E-06
4.37E-07
7.71E-07
1.24E-06
3.27E-07
1.06E-06
6.78E-07

3.2. Промишленост
 Обекти или дейности с неподвижни източници на емисии
Промишлеността на Община Бургас е представена от 17 фирми с общо 90 организирани
източника. В тези предприятия се осъществяват различни горивни процеси или други
производствени процеси, свързани с емитирането на прахови частици (ФПЧ10) в
атмосферния въздух. Съгласно чл. 8, ал. 1 от Инструкция за разработване на програми за
намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в
районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух, в които е налице
превишаване на установените норми, информацията за неподвижните източници на емисии,
включва и данни за техните параметри и тези на изпускащите им устройства. Данните са
представени в Таблици V-19.:
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Таблица V-19. Моментни емисии на ФПЧ10 от организирани промишлени източници в
Община Бургас към 2019 г.
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25
1.26
1.27
1.28
1.29
1.30
1.31
2.
2.1
3.
3.1
3.2
3.3

Промишлени източници –
Община Бургас
Лукойл Нефтохим Бургас АД
Комин № 6
Комин № 7
Комин № 9
Комин № 10
Комин № 10А
Комин № 11
Комин № 12
Комин № 14
Комин № 15
Комин № 16
Комин № 71
Комин № 73
Комин № 42
Комин № 45
Комин № 46 А
Комин № 46 В
Комин № 46 С
Комин № 46 D
Комин № 46 E
Комин № 46 F
Комин № 19
Комин № 20
Комин № 23
Комин № 24
Комин № 25
Комин № 26
Комин № 28
Комин № 78
Комин № 80
Комин № 81
Комин № 74
Топлофикация Бургас ЕАД
Комин № 1- BK 5
Кроношпан България ЕООД
изпускащо устройство К1
изпускащо устройство К4
изпускащо устройство К5А

Параметри на изпускащи устройства (ИУ)
Височина

Диаметър

Температура

Дебит

Емисия
ФПЧ10

(m)

(m)

°С

m3/s

g/s

80.1
80.4
69.9
36
29.3
30
40.1
80.1
34.3
34.3
50.1
39.6
8.3
6.57
7.7
7.7
7.8
7.7
7.7
7.7
100.1
63.8
30.3
30.3
40
40
21.1
57.4
75
37.6
10.7

4.2
3.0
2.3
1.1
0.9
1.5
1.0
3.0
1.2
1.2
1.0
1.0
0.4
0.3
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
4.2
3.0
1.4
1.1
2.0
1.5
0.73
2.8
2.2
1.5
0.4

250
175
180
220
363
450
549
365
270
241
154
141
277
40
23
23
28
28
27
27
211
161
251
275
174
164
359
162
182
198
15

22.03
22.15
8.70
2.74
1.46
3.85
2.29
3.35
2.49
2.55
2.72
1.96
0.45
0.67
0.21
0.06
0.15
0.22
0.07
0.15
29.17
25.56
2.87
2.44
13.93
12.91
0.68
47.26
8.41
5.81
1.24

0.01
0.01
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.001
0.002
0.001
8.3E-05
2.5E-04
2.8E-04
5.6E-05
2.8E-04
0.18
0.002
0.004
0.003
0.018
0.019
0.002
0.003
0.032
0.019
0.003

100

1.2х1.0

120

9.6

0.32

40
21.3
23

1.50
0.72
0.72

182
36
33

0.56
7.0
1.9

0.10
0.08
0.02

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".

102

Таблица V-19. Моментни емисии на ФПЧ10 от организирани промишлени източници в
Община Бургас към 2019 г.
№
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
4.
4.1
4.2

Промишлени източници –
Община Бургас
изпускащо устройство К5B
изпускащо устройство К6
изпускащо устройство К7
изпускащо устройство К8
изпускащо устройство К9А
изпускащо устройство К9В
изпускащо устройство К10
изпускащо устройство К11
изпускащо устройство К14
изпускащо устройство К15
изпускащо устройство К16
изпускащо устройство К17
изпускащо устройство К19
изпускащо устройство К21
изпускащо устройство К23
изпускащо устройство К24
изпускащо устройство К25А
изпускащо устройство К25В
изпускащо устройство К25С
изпускащо устройство К25D
изпускащо устройство К26
изпускащо устройство К27
изпускащо устройство К28
изпускащо устройство К29
изпускащо устройство К30
изпускащо устройство К31
изпускащо устройство К34
изпускащо устройство К35A
изпускащо устройство К35B
изпускащо устройство К36
изпускащо устройство К37A
изпускащо устройство К37B
изпускащо устройство К40
изпускащо устройство К42
изпускащо устройство К43
ЗСК Лозово АД
изпускащо устройство К1
изпускащо устройство К2

Параметри на изпускащи устройства (ИУ)

Емисия
ФПЧ10

Височина

Диаметър

Температура

Дебит

(m)

(m)

°С

m3/s

23
23
23
21
11
11
45
11
27
19
19
27
14.8
12
20.4
5.5
25.3
25.3
25.3
25.3
20.2
22.2
6.4
2.5
21.75
14
12
12
12
25.9
19
19
15
15
20

0.72
1.14
1.14
1.26
0.90
0.90
2.00
0.58
0.30
0.85
0.85
0.80
0.34
0.70
0.80
0.62
0.50
0.50
0.50
0.50
0.80
0.90
0.50
0.27
1.00
1.00
0.60
0.60
0.60
0.45
0.52
0.52
0.80
0.70
0.45

35.3
20
24
24
17.3
19.3
52.6
20
13.8
20
22.9
24.3
20
36
33
20
28.2
29
28
27
20
28
22
20
12
15.6
30
20
20
20
18
20
39
14
20

2.0
19.6
19.7
5.5
10.3
10.7
36.6
3.9
0.3
3.5
6.3
9.0
3.4
4.0
4.6
3.7
2.4
1.1
1.2
1.1
3.4
3.2
3.3
0.6
0.3
0.3
3.4
1.8
0.9
0.6
1.0
1.0
4.9
5.5
1.4

g/s
0.02
0.22
0.23
0.06
0.09
0.08
0.38
0.04
0.00
0.03
0.05
0.10
0.25
0.04
0.03
0.04
0.03
0.02
0.02
0.01
0.04
0.04
0.04
0.00
0.00
0.00
0.03
0.03
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.09
0.02

9.5
15.0

0.52
0.82

20.3
20.8

1.01
1.04

0.015
0.010
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Таблица V-19. Моментни емисии на ФПЧ10 от организирани промишлени източници в
Община Бургас към 2019 г.
№

Промишлени източници –
Община Бургас

Параметри на изпускащи устройства (ИУ)
Височина

Диаметър

Температура

Дебит

Емисия
ФПЧ10

(m)

(m)

°С

m3/s

g/s

5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Трансвагон АД
изпускащо устройство К 1
изпускащо устройство К 2
изпускащо устройство К 3
изпускащо устройство К 4
изпускащо устройство К 5

14.0
14.0
8.0
14.0
13.5

1.00
1.00
0.40
0.80
0.28

10.5
10.5
5.4
19.5
16.5

7.76
8.25
0.66
0.46
2.95

0.073
0.064
0.005
0.004
0.014

6.

Технокорект ЕООД– 1 бр. ИУ

5.0

0.20

35.1

0.33

0.005

7.

Пристанищен терминал
Росенец – 1 бр. ИУ

25.0

1.00

138.0

2.87

0.036

7.00
7.00

0.50
0.60

13.2
15.6

0.785
0.635

0.011
0.012

10.0

0.30

33.0

0.74

0.031

23.0

0.60

140.0

0.53

0.018

8.0

0.40

27.8

1.14

0.011

7.0

1.00

83.2

9.17

0.053

8.
8.1
8.2
9.
10.
11.
12.

БРОД - ДА ООД – 1 бр. ИУ
изпускащо устройство К 1
изпускащо устройство К 2
Фулда България Трейдинг
ЕООД– 1 бр. ИУ
Теком АД– 1бр. ИУ
БМФ Порт Бургас ЕАД
– 1 бр. ИУ
Автомагистрали Черно море
АД - 1 бр. ИУ

13.

Шрабаг ЕАД – 1бр. ИУ

12.0

1.00

56.3

2.49

0.016

14.

ЕИВ ООД– 1 бр. ИУ

10.0

1.00

82.0

5.36

0.075

17.0

0.3

81.5

0.35

0.017

15.0

0.45

89.9

0.47

0.024

5.0

0.40

12.5

1.74

0.029

16.

Велде Лесоцентър ООД
–1 бр. ИУ
Салекс ООД – 1бр. ИУ

17.

Аско ЕООД – 1бр. ИУ

15.

 Обекти или дейности с неорганизирани източници на емисии
Към тази група се разглеждат емисиите на фини прахови частици от кариери за добив на
подземни богатства, открити складове и площадки и пристанищата, извършващи обработка
(товарене, разтоварване и съхранение) на насипни товари. Емисиите са изчислени на база
годишно количество на обработения материал. В моделната оценка те също са въведени като
площни източници.
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Таблица V-20. Моментни емисии на ФПЧ от неорганизирани източници
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Обект
Пристанищен Терминал Бургас Изток 1
Пристанищен Терминал Бургас Изток 2
Пристанищен Терминал Бургас Запад
Топлофикация Бургас ЕАД
Кроношпан България ЕООД, площадка Бургас
ЗСК - Лозово АД
Лео бетонови изделия ЕООД
Керамика Бургас АД - нах. Соката
Автомагистрали Черно море - нах. Върли бряг
Андезит ООД - нах. Българово
Андезит ООД - нах. Горно Езерово
Благоустройствени строежи ЕООД - нах. Банево

Емисия ФПЧ10
(g/m2s)
7.1E-06
8.0E-06
5.2E-07
1.9E-06
3.0E-05
2.8E-06
4.2E-05
1.6E-06
1.1E-05
2.6E-07
4.8E-06
2.1E-05

Всички промишлени източници на територията на Община Бургас са обединени в група
източници, със специфично наименование „Промишленост”, което позволява да се провери
самостоятелно тяхното влияние върху КАВ.
3.3.Автомобилен транспорт
За целите на моделирането, пътната мрежа на Община Бургас е представена чрез 63 пътни
отсечки с обща дължина 134.1 километра. В Таблица V-21 са показани и максималните
моментни емисии на ФПЧ10. В компютърната симулационна система транспортната схема на
Бургас е въведена като система от линейни източници, следващи точното им разположение в
съответствие със съставената електронна карта.
Таблица V-21. Максимални моментни емисии от транспортната схема в Община Бургас
за 2019 г., представена като 63 линейни източника
Номер
по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
бул. Ст. Стамболов – участък 1
бул. Ст. Стамболов – участък 2
бул. Струга
ул. Булаир
бул. Сан Стефано
бул. Проф. Я. Якимов
улица в ж.к. Славейков (м/у Я. Якимов и Тракия)
ул. Георги Минков (ж.к. Славейков)
ул. Лазар Маджаров
ул. Тракия

Емисия
ФПЧ10

(g/s)
0.460
0.274
0.122
0.070
0.104
0.142
0.045
0.049
0.038
0.070
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Таблица V-21. Максимални моментни емисии от транспортната схема в Община Бургас
за 2019 г., представена като 63 линейни източника
Номер
по ред
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Наименование
ул. Янко Комитов
ул. Одрин
ул. Яне Попов
бул. Транспортна
бул. Демокрация – участък 1
бул. Демокрация -участък 2
бул. Хр. Ботев
бул. М. Луиза
ул. Уилям Гладстон
ул. Цар Калоян
ул. Фердинандова
бул. Д. Димов
ул. 24-ти черноморски пехотен полк
бул. Н. Петков
бул. Ив. Вазов
ул. Княз Борис I
ул. Ген. Гурко (вкл. подземна улица връзка с ул. Хр. Ботев)
ул. Адам Мицкевич
ул. Кирил и Методий
ул. Константин Величков
улица в ж.к. Зорница МБАЛ
улица в к.к. Зорница към бл. 47
улица в ж.к. Изгрев, бл. 147
улица в ж.к. Изгрев (м/у Транспортна и Н. Птеков)
ул. Копривщица
ул. Ванче Михайлов
ул. Чаталджа
ул. Индустриална – участък 1
ул. Индустриална – участък 2
ул. Спортна
ул. Крайезерна
ул. Цар Петър
ул. Славянска
ул. Цар Симеон I
бул. Тодор Александров
бул. Захари Стоянов
ул. Въстаническа, кв. М. Рудник
ул. А.Г.-Коджакафалията
ул. Петрова Нива, кв. М. Рудник

Емисия
ФПЧ10

(g/s)
0.327
0.301
0.028
0.190
0.038
0.132
0.081
0.079
0.126
0.044
0.024
0.177
0.208
0.079
0.069
0.024
0.059
0.005
0.037
0.040
0.016
0.015
0.115
0.084
0.018
0.013
0.148
0.277
0.113
0.037
0.469
0.020
0.023
0.096
1.012
0.383
0.155
0.083
0.040
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Таблица V-21. Максимални моментни емисии от транспортната схема в Община Бургас
за 2019 г., представена като 63 линейни източника
Номер
по ред
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Наименование
ул. Петко Росен, к-с Меден Рудник
ул. Ап. Войвода, к-с Меден Рудник
ул. Захари Зограф - кв. Долно Езерово
Магистрала А1 „Тракия“
Път I-9 Бургас - кв. Ветрен
Път I-6 Айтос - Бургас /5-ти км/
Път I-9 Бургас - кв. Сарафово/ до отбивка Каблешково
Път I-9 Бургас - преди гробищен парк
Път I-9 Бургас - КПП КАТ
Път I-9 Бургас - Маринка
Път II-99 Крайморие
Път III-906 Каблешково - Бургас
Път III-9008 Бургас - кв. Долно Езерово
Път III-7909 Бургас - Горно Езерово

Емисия
ФПЧ10

(g/s)
0.024
0.028
0.331
0.708
0.561
0.663
0.303
0.330
0.392
0.483
0.285
0.600
1.173
0.351

4. Дисперсионно моделиране за базовата 2019 г.
При настоящата разработка на програмата е извършено дисперсионно моделиране за оценка
на разсейването на емисиите на ФПЧ10 в атмосферния въздух чрез паралелно използване на
актуална версия на два международно признати математически модела:
 AERMOD – Гаусов модел за оценка на разсейването, разработен от Американската
метеорологична асоциация (AMS) и от Агенцията за защита на околната среда (EPA)
на САЩ.
 AUSTAL2000 – Лагранж модел за оценка на разсейването, който се използва в
Германия от Федерална агенция по околна среда.
Моделирането на дисперсията, чрез използването на различни математически модели има за
цел да се направят по-точни прогнози по отношение на очакваните концентрации на даден
замърсител в приземния атмосферен слой, на база на които да се набележат и правилните
решения при планирането на възможните мерки за намаляване на замърсяването.
AERMOD е модел на дисперсия в равновесно състояние. Характерно при този модел е, че
метеорологичните условия се приемат като последователни по време на периода на
моделиране от 1 час и хоризонтално хомогенни. Едновременно с това, той отчита
вертикалните вариации на метеорологичните параметри в планетарния граничен слой.
За разлика от Гаусовия дисперсионен модел (AERMOD), AUSTAL2000 е 3-измерен модел на
Лагранж за проследяване на въздушната дисперсия, който съдържа свой собствен
диагностичен модел за вятърно поле (TALdia). Посоката и скоростта на дисперсията се
определят от векторите на ветровите полета. В допълнение, векторът на турбулентната
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скорост се изменя произволно за всяка частица, като се използва Markov процес.
Концентрацията се определя чрез преброяване на частиците в даден обем.
И двата дисперсионни модела имат възможността да отчитат влиянието на различни по вид
емисионни източници, в т.ч. площни, линейни, точкови. Това дава възможност да се оценява
приносът на отделните сектори към замърсяването на въздуха с конкретен замърсител във
всяка точка на изследваната област. Получената информация е особено полезна за анализ и
вземане на подходящи управленски решения, насочени към подобряване на КАВ в отделните
райони на общината.
В конкретния случай за определяне актуалния принос на отделните сектори към
замърсяването са създадени четири групи източници:
1. Битово отопление;
2. Транспорт;
3. Промишленост;
4. Селско стопанство.
Оценката на разсейването е извършена чрез изчисляване на трите параметъра, за които са
определени норми за съдържанието на ФПЧ10 в атмосферния въздух:
 Средногодишна концентрация – ФПЧ10;
 Средноденонощна концентрация – ФПЧ10;
 90.4-тия перцентил на средноденонощната концентрация – ФПЧ10.
4.1. Анализ на резултатите от дисперсионното моделиране спрямо
средногодишната концентрация на замърсителя ФПЧ10
4.1.1. Комплексна оценка на влиянието на всички групи източници към СГК
Разпределението на средногодишните концентрации на ФПЧ10 към базовата 2019 г., в
резултат от прилагането на модела AERMOD, е представено на Фиг.V-09, а чрез модела
Austal2000 на Фиг.V-10. Получените стойности на СГК на ФПЧ10 отразяват годишната
емисия от всички местни източници, разположени на територията на Община Бургас.
Показаните на фигурите концентрации са с отчитане на фоновото замърсяване, което е в
рамките на 9.27 µg/m3, измерено в Комплексна фонова станция „Рожен“ през 2019 г. Този
начин на представяне дава възможност за сравняване с реално измерените стойности в
четирите пункта за мониторинг КАВ в Община Бургас.
Двата модела дават сходни резултати по отношение на абсолютната максимална стойност на
СГК – 36.0 µg/m3 при AERMOD и 40 µg/m3 от Austal2000, които се формират в района на
кв. Долно Езерово. През последните три години реално измерените СГК на ФПЧ10 в АИС
„Долно Езерово“ са 41.9 µg/m3 за 2018 г., 32.98 µg/m3 за 2019 г. и 36.74 µg/m3 за 2020 г.
Резултатите от дисперсионното моделиране са в съответствие с регистрираните в АИС
„Долно Езерово” СГК и показват, че разпространението на годишната емисия на ФПЧ10 от
местите източници с отчитане на фоновото ниво, могат да формират приземни концентрации
около праговата стойност на СГНОЧЗ от 40 µg/m3 за района на кв. Долно Езерово.
В централната част на град Бургас и двата модела показват средногодишна концентрация от
30 µg/m3, каквато стойност е измерена в пункт ДОАС – РИОСВ през последните три години.
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В останалата част от жилищните райони в общината, резултатите от моделирането, както и
данните от пунктовете за мониторинг показват, че СГК на ФПЧ10 са между 15 до 25 µg/m3,
което е под праговата стойност на СГНОЧЗ от 40 µg/m3. Изчислената при дисперсионното
моделиране средногодишна концентрация на ФПЧ10 в ж.к. Славейков е 23 µg/m3 (AERMOD)
и 25.5 µg/m3 (Austal2000), а за района на ж.к. Меден рудник СГК е 22.0 µg/m3 (AERMOD) и
17.4 µg/m3 (Austal2000).
Фиг. V-09. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от всички източници,
разположени на територията на Община Бургас- модел Aermod

Мащаб 1:100 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

36.0 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

22.0 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

30.0 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

23.0 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-10. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от всички източници,
разположени на територията на Община Бургас- модел Austal2000

Мащаб 1:95 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

40.0 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

17.4 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

30.2 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

25.5 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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4.1.2. Оценка на влиянието на отделните групи източници към СГК
Приносът на група източници битовото отопление към СГК на ФПЧ10 е представен на
Фигури V-11. и V-12. Резултатите показват, че към 2019 г. при изгарянето на дърва и/или
въглища от домакинствата в Община Бургас през отоплителния сезон (в рамките на 6
месеца) годишната концентрация на ФПЧ10 достига до 28.0 µg/m3 (при AERMOD) и
29.5 µg/m3 (при Austal2000). Тези стойности са регистрирани в кв. Долно Езерово. Въпреки
различните условия на дисперсията при двата модела, получените от тях максимални
стойности на годишната концентрация на ФПЧ10 се отразяват именно в кв. Долно Езерово,
където преобладава нискоетажно жилищно строителство, а изгарянето на дърва/твърди
горива е основен източник на отопление.
В централната част на град Бургас резултатите от моделирането показват, че влиянието на
битовото отопление при формиране на СГК е 23.0 µg/m3 (AERMOD) и 20.3 µg/m3 (при
Austal2000), което е около 76% спрямо годишната концентрация от всички източници.
Сходни са резултатите и в ж.к. Меден Рудник, където изчислената чрез моделиране СГ
концентрация е между 13 и 20 µg/m3. Изгарянето на дърва и въглища дори само при 12% от
домакинствата в градски условия (където разсейването на замърсителите се постига потрудно), води до образуването на по-високи приземни концентрации в сравнение със
селските райони.
В топлофицираните жилищни комплекси на града, в т.ч. и ж.к. Славейков, резултатите и от
двата модела показват, че битовото отопление самостоятелно достига до 8 µg/m3, и между 25 µg/m3 за съставните селища от общината, което е в границите на националното фоново
ниво.
Приносът на автомобилния транспорт към формиране на СГК на ФПЧ10 е представен на
Фиг. V-13 и V-14. Към 2019 г., автомобилния транспорт в гр. Бургас формира средногодишна
концентрация от 27 µg/m3 (при AERMOD) и 27.7 µg/m3 (при Austal2000). В кв. Долно
Езерово приносът на автомобилния транспорт при формиране на СГК е от 17 – 19.2 µg/m3, а
в ж.к. Меден Рудник между 7 и 10 µg/m3. За останалата част от територията на общината,
автомобилният транспорт оказва слабо влияние от 1–5 µg/m3, при формиране на СГК.
Приносът на група източници промишленост към формиране на СГК на ФПЧ10 е представен
на Фиг. V-15 и V-16. Влиянието на промишлеността в Община Бургас има локален характер.
Резултатите и от двата модела показват, че максималните стойности на СГК са разположени
в района на промишлените зони и достигат до 31.7 µg/m3 (при AERMOD) и до 32.5 µg/m3
(при Austal2000). За жилищните комплекси на Бургас и кв. Долно Езерово приносът на
промишлеността е от 0.5 до 1.0 µg/m3.
Резултатите от моделирането (фиг. V-17 и фиг. V-18) показват, че приносът на селското
стопанство е незначителен при формиране СГК на ФПЧ10. В резултат от обработване на
земеделските земи в общината се формират приземни СГК от 0.69 µg/m3 (при AERMOD) и
0.40µg/m3 (при Austal2000).
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Фиг. V-11. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Битово отопление“ - модел Aermod

Мащаб 1:100 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

28.0 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

20.0 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

23.0 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

8.0 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-12. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Битово отопление“ - модел Austal2000

Мащаб 1:95 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

29.5 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

12.9 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

20.3 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

8.0 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-13. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Транспорт“ - модел Aermod

Мащаб 1:75 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

17.0 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

7.4 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

27.0 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

19.7 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-14. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Транспорт“ - модел Austal2000

Мащаб 1:130 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

19.2 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

10.3 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

27.7 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

15.7 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-15. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Промишленост“ - модел Aermod

Мащаб 1:65 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

0.3 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.3 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

1.0 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

1.0 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-16. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Промишленост“ - модел Austal2000

Мащаб 1:100 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

0.2 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.1 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

0.3 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

0.5 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-17. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Селско стопанство“ - модел Aermod

Мащаб 1:170 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

0.10 µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.03 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

0.02 µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

0.02 µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години
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Фиг. V-18. Средногодишна концентрация на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Селско стопанство“ - модел Austal2000

Мащаб 1:160 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

<0.01µg/m3

37.2 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.01 µg/m3

18.3 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

<0.01µg/m3

29.9 µg/m3

Средногодишна концентрация на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

<0.01µg/m3

18.4 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
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4.2. Анализ на резултатите от дисперсионното моделиране на средноденонощната
концентрация на ФПЧ10 и нивото на 90.4 перцентил
4.2.1. Комплексна оценка на влиянието на всички групи източници към
средноденонощната концентрация и 90.4-тия перцентил
Влиянието на всички групи източници, разположени на територията на Община Бургас, към
базовата 2019 г., при формиране на максималните СДК на ФПЧ10, в резултат от прилагането
на модела AERMOD, са представени на Фиг. V-19, а чрез модела Austal2000 на Фиг.V-20.
Резултатите показват, че в централната част на град Бургас, ж.к. Меден Рудник и кв. Долно
Езерово праговата стойност на СДНОЧЗ от 50 µg/m3 се превишава при изчисленията и с
двата модела. Полученият чрез дисперсионно моделиране с AERMOD абсолютен максимум
на СДК е 120 µg/m3, която стойност се отчита в ЦГЧ на Бургас. Изчисления от Austal2000
максимум на СДК за централната част на града е 116 µg/m3. Тези данни се потвърждават и от
реално измерената в пункт ДОАС РИОСВ максимална средноденонощна концентрация на
ФПЧ10 за 2019 г. е 116.2 µg/m3.
В района на кв. Долно Езерово максималната СДК изчислена с Austal2000 е 120 µg/m3, а с
модела AERMOD е 112 µg/m3. И в двата случая СДК на ФПЧ10 в този район превишават над
два пъти праговата стойност на СДНОЧЗ. Регистрираните в АИС Долно Езерово максимални
СДК са 123.67 µg/m3 през 2018 г. и 106.94 µg/m3 през 2020г.
За района на ж.к. Меден Рудник изчислената при дисперсионното моделиране СДК от
всички източници е 83 µg/m3 (AERMOD) и 70 µg/m3 (Austal2000), каквито максимални
стойности са измервани и в автоматичната станция, разположена в този квартал на града.
През последните три години максимално измерената в АИС М. Рудник СДК на ФПЧ 10 е
съответно за 2018 г. - 71.53 µg/m3, за 2019 - 64.8 µg/m3, а през 2020 г. е 117.10 µg/m3, но тя е
регистрирана на 29.03.2020 г., когато е регистриран масивен външен пренос.
Оценката на всички източници чрез дисперсионно моделиране за базовата година, показва че
единични превишения на ПС на СДН от 50 µg/m3 са възможни и в ж.к. Славейков, с
максимални стойности от 52 µg/m3 (AERMOD) и 63.9 µg/m3 (Austal2000).
Нормативното изискване е ПС на СДН от 50 µg/m3 да не бъде превишавана повече от 35 пъти
в рамките на една календарна година. На европейско ниво като индикатор за превишение на
средноденонощната норма за ФПЧ10 се използва 90.4 перцентил, съответстващ на тридесет и
шестата най-висока стойност на СДК на ФПЧ10. Резултатите по този параметър и от двата
модела показват, че нивото на ФПЧ10 при 90.4 тия перцентил в ЦГЧ и кв. Долно Езерово е в
интервала на 63 – 96 µg/m3, което превишава СДН от 50 µg/m3 и показва, че в тези райони е
възможно броят на превишенията на СДН да е над допустимите 35 за една календарна
година. В ж.к. Меден Рудник нивото на ФПЧ10 при 90.4 тия перцентил е 56 µg/m3 (AERMOD)
и 36.9 µg/m3 (Austal2000), което показва, че в този район също има вероятност броят на
превишенията на СДН да превишава допустимите 35 за една календарна година.
Превишенията на ПС на СДН от 50 µg/m3 в ж.к. Славейков и в населените места извън град
Бургас, са епизодични и техният брой остава в рамките на допустимите 35 денонощия за
едногодишен период. Изчисленото и от двата модела ниво на ФПЧ10 при 90.4 тия перцентил
в ж.к. Славейков достига 25-30 µg/m3.
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Фиг. V-19. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от всички източници,
разположени на територията на Община Бургас – модел Aermod

Мащаб 1:110 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

112 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

83 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

120 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

52 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
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Фиг. V-20. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от всички източници,
разположени на територията на Община Бургас - модел Austal2000

Мащаб 1:150 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

120 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

73 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

116.9µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

63.9 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
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4.2.2. Оценка на влиянието на отделните групи източници към СДК
Приносът на група източници битовото отопление към СДК на ФПЧ10 за територията на
Община Бургас е представен на Фиг. V-21 и V-22. Резултатите и от двата модела показват,
че през отоплителния сезон (октомври - април) изгарянето на твърди горива и дърва от
домакинствата в Община Бургас може самостоятелно да доведе до създаването на приземни
концентрации, превишаващи ПС на СДН от 50 µg/m3, които се регистрират в кв. Долно
Езерово, ЦГЧ на Бургас и ж.к. Меден рудник. Абсолютният максимум, изчислен при
моделирането и при двата модела, е разположен в кв. Долно Езерово и е между 112 µg/m3 и
120 µg/m3. За ЦГЧ на град Бургас изчислената СДК, в резултат само на битовото отопление е
98 µg/m3 (AERMOD) и 103 µg/m3 (Austal2000), a в ж.к. Меден Рудник концентрациите
достигат до 80 µg/m3 (AERMOD) и 63 µg/m3 (Austal2000). Също така, в тези три жилищни
района битовото отопление може самостоятелно да доведе до повече от 35 превишения на
СДН, въпреки че неговото влияние е само в рамките на 6 месеца в годината. Изчислената и
от двата модела стойност на 90.4 тия перцентил на СДК за кв. Долно Езерово и ЦГЧ на
Бургас е над 50 µg/m3, а за ж.к. Меден Рудник 90.4 тия перцентил на СДК превишава 50
µg/m3 само при модела AERMOD, изчислената стойност е 54 µg/m3. Това, определя битовото
отопление като основен източник, предизвикващ превишаване на СДН на ФПЧ 10 в тези
жилищни зони, особено в кв. Долно Езерово, спрямо който следва да бъдат предвидени
допълнителни мерки за намаляване на емисиите и постигане на нормативното изискване
относно допустимия брой превишения на СДН от 35 пъти годишно. Резултатите, по
параметър 90.4 тия перцентил на СДК са представени на Фиг.V-23 и Фиг. V-24.
Резултатите от моделирането на СДК на ФПЧ10 към 2019 г. от група източници транспорт са
представени на Фиг. V-25 и V-26. И при двата модела приносът на автомобилния транспорт е
най-голям за територията на централната част на град Бургас, където може самостоятелно да
формира СДК от 60 до 65 µg/m3, превишаващи СДН от 50 µg/m3. В района на ж.к. Славейков
и кв. Долно Езерово, самостоятелно транспортът не е в състояние да доведе до превишаване
на СДН от 50 µg/m3, но може да допринесе за формирането на 60-80% от средноденонощната
норма. Влиянието на транспорта е най-силно по протежение на входно изходните артерии и
около първостепенната улична мрежа на града, където са регистрирани и максималните
стойности на СДК. Това показва, че ефективни биха били мерки за ограничаване на трафик и
въвеждане на зони с ниски емисии, особенно в централната част на града.
Приносът на промишлеността към СДК на ФПЧ10 е представен на Фиг. V-27 и V-28.
Резултатите, които дават и двата модела показват, че за жилищните райони в Община Бургас
влиянието на промишлеността е най-съществено за ж.к. Славейков и ЦГЧ, където
самостоятелно може да създаде максимални СДК между 5-10 µg/m3. За останалите жилищни
зони, приносът на промишлеността е между 1-3 µg/m3. Изчислените и от двата модела
максимални стойности на СДК – 77.8 µg/m3 (при AERMOD) и 75.9 µg/m3 (при Austal2000) се
регистрират в границите на промишлена зона „Север“.
Приносът на селското стопанство към СДК на ФПЧ10 е 1.24 µg/m3 (при AERMOD) и
1.20 µg/m3 (при Austal2000). Резултатите са представени на Фиг. V-29 и V-30.
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"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-21. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Битово отопление“ – модел Aermod

Мащаб 1:130 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

112 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

80 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

98 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

36 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-22. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Битово отопление“ - модел Austal2000

Мащаб 1:190 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

120 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

63.9 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

103 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

44 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-23. 90.4-ти перцентил на СДК на ФПЧ10 за 2019г. от група източници „Битово
отопление“ – модел Aermod

Мащаб 1:70 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

59.28 µg/m3

58.6 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

54.53 µg/m3

37.5 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

51.13 µg/m3

44.4 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

20.0 µg/m3

30.6 µg/m3

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-24. 90.4-ти перцентил на СДК на ФПЧ10 за 2019г. от група източници
„Битово отопление“- модел Austal2000

Мащаб 1:70 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

75.9 µg/m3

58.6 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

34.9 µg/m3

37.5 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

51.9 µg/m3

44.4 µg/m3

Стойност 90.4 перцентил на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

21.2 µg/m3

30.6 µg/m3

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-25. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Транспорт“ – модел Aermod

Мащаб 1:70 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

42 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

21 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

64 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков
*осреднени концентрации за три последователни години

35 µg/m3

63.7 µg/m3

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-26. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Транспорт“ - модел Austal2000

Мащаб 1:110 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

47.1 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

24.3 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

64.9 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

30 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-27. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Промишленост“ – модел Aermod

Мащаб 1:120 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

1.3 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

1.5 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

5.0 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

8.5 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-28. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Промишленост“ - модел Austal2000

Мащаб 1:80 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

1.5 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

< 1 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

2.0 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

10 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-29. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Селско стопанство“ – модел Aermod

Мащаб 1:170 000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

AERMOD

АИС/ДОАС

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

0.5 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.2 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

<0.1 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

<0.1 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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Фиг. V-30. Максимални стойности на СДК на ФПЧ10 за 2019 г. от група източници
„Селско стопанство“ - модел Austal2000

Мащаб 1:170000

Резултати от дисперсионно моделиране към 2019 г. (базова година)

Austal2000

АИС/ДОАС*

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – кв. Долно Езерово

0.1 µg/m3

103.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Меден Рудник

0.1 µg/m3

70.3 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – гр. Бургас, ЦГЧ

<0.1 µg/m3

114.9 µg/m3

Максимална стойност на СДК на ФПЧ10 – ж.к. Славейков

<0.1 µg/m3

63.7 µg/m3

*осреднени концентрации за три последователни години, като са изключени дните с външен пренос
www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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5. Информация за замърсяването от други райони
В региона няма други големи източници на замърсители, които биха имали потенциал да
окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух в Община Бургас. В
такива случаи е важно да бъде отчетено фоновото замърсяване.
Системата за дисперсионно моделиране изчислява приноса на местните източници.
Разликата между дела на концентрацията с локален произход и общата концентрация в
района (според измерванията) може да се дефинира като фонова концентрация. Като
информация за фоновото замърсяване са ползвани данните от КФС „Рожен” за периода 2016
– 2020 г.
Фиг. V-31. СГ концентрации на ФПЧ-10, регистрирани в КФС "Рожен"
за периода 2016 -2019 г.
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Въздействието от изпълнението на програмата в дадена община е ограничено от приноса към
концентрациите на ФПЧ от вторично образуваните прахови частици и от емисиите, извън
границите на общината и границите на страната.

www.eufunds.bg
Този документ е създаден по проект BG16M1OP002-5.005-0003 „РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО
НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ НА ОБЩИНА БУРГАС 2021-2027“, финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.",
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, по процедура BG16M1OP002-5.005
"Разработване/Актуализация на общинските програми за качеството на атмосферния въздух – 2".
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